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RESUMO 

O presente trabalho trata do planejamento e síntese de pilar[n]arenos e copilar[n]arenos 

para aplicação em reações enantiosseletivas. Foram preparadas três classes desses 

compostos: duas a partir de duas diferentes estruturas de pilar[5]arenos e uma a partir de 

copilar[n]arenos para funcionalização com aminoácidos. Primeiramente utilizaram-se os 

aminoácidos L-Leucina e trans-4-hidroxi-L-prolina. A estratégia sintética adotada teve 

início com a proteção dos grupamentos ácido e/ou amido dos aminoácidos utilizados. 

Após obtenção das estruturas protegidas deu-se início a preparação dos esqueletos-base 

dos dois diferentes tipos pilar[5]arenos e do copilar[5] areno. O pilar[5]areno da primeira 

classe  foi sintetizado a partir de duas etapas reacionais envolvendo reações de bromação 

e ciclização oligomérica. Na segunda classe a rota sintética adotada permitiu a síntese do 

copilar[5]areno através de duas etapas reacionais envolvendo reações de bromação e 

ciclização co-oligomérica. Em seguida, na terceira classe de compostos foi obtido um 

pilar[5]areno  diferente daquele da primeira classe, em que obteve-se o produto em quatro 

etapas reacionais que abrangiram reações de ciclização oligomérica, desalquilação, 

hidrólises e reações de adição à carbonila. De posse dos aminoácidos devidamente 

protegidos e dos macrociclos iniciaram-se etapas de funcionalização. Dentre os 

compostos sintetizados obteve-se duas moléculas inéditas que futuramente serão testadas 

em catálise assimétrica. Vale ressaltar que todos os compostos obtidos foram analisados 

por pelo menos uma técnica, sendo elas ressonância magnética nuclear de hidrogênio ou 

carbono ou espectroscopia de infravermelho.  

 

 

Palavras chave: Química Supramolecular. Catálise Assimétrica. Pilar[n]arenos. 



 

   

ABSTRACT 

In this present work we prepare  the planning and synthesis of  pillar [n] arenes and 

copillar [n] arenos for application in enantioselective reactions. We prepare three different 

kinds of pillar[n]arenes for functionalization with amio acids. First, we used the amino 

acids L-Leucine and trans-4-hydroxy-L-proline. The synthetic strategy adopted began 

with the protection of the acid and / or starch groups of the amino acids used. After 

obtaining the protected structures, twe started the synthesis of base skeleton of the 

pillar[5]arene e copillar [5] arene. The first-class of compounds pillar was synthesized 

from the bromination and oligomeric cyclization reactions. In the second class the 

synthetic route adopted for the synthesis of the copillar [5]  we made  reactional steps 

bromination  and co-oligomeric cyclization. Then in the third class of compounds was 

synthetized a different pillar from the first class, where the product was subjected to steps 

that included the reactions of oligomeric cycling, dealkylation, hydrolysis and addition 

reactions to carbonyl . With the protected amino acids and macrocycles, functionalization 

steps were started. Among the compounds synthesized, two unpublished molecules are 

obtained that will be tested in asymmetric catalysis in the future. It is noteworthy that all 

the compounds were analyzed by at last one method of a technique, being nuclear 

magnetic resonance of hydrogen or carbon or infrared spectroscopy. 

 

Keywords: Supramolecular Chemistry. Asymmetric Catalysis. Pillar[n]arenes. 
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 INTRODUÇÃO 

 

1.1. QUIRALIDADE 

Antes de se introduzir o termo “quiralidade”, torna-se necessário definir os 

isômeros como sendo compostos aos quais possuem os mesmos constituintes atômicos, 

entretanto têm suas estruturas diferentes. Estes isômeros são classificados de diferentes 

formas de acordo com a distribuição de seus átomos. Dentre estas classificações 

focaremos nos isômeros espaciais, ou seja, aqueles em que se diferem de acordo com 

distribuição de seus átomos no espaço, denominados estereoisômeros.1 Os 

estereoisômeros podem ser divididos em geométricos e ópticos, que possuem atividade 

óptica apresentando centros quirais ou assimétricos. Definidos esses conceitos, podemos 

dizer que a quiralidade ocorre quando uma molécula não é sobreponível à sua imagem 

especular. Por outro lado, os estereoisômeros óticos apresentam subdivisões em 

enantiômeros, quando não possuem imagem especular sobreponível e desviam o plano 

da luz polarizada; e diastereoisômeros, em que esses isômeros não são imagem especular 

um dou outro, mas apresentam desvio da luz polarizada.2  

Compostos enantioméricos apresentam o mesmo ponto de ebulição, mesmo ponto 

de fusão, mesma densidade, mesmos índices de refração, mesmos espectros na região do 

infravermelho. Entretanto, diferem no desvio do plano da luz polarizada, em que um dos 

enatiômeros desvia a luz par a direita (dextrógiro) e o outro para a esquerda (levogiro), 

na mesma proporção. Ainda, quando um par de enantiômero encontra-se misturado em 

quantidades iguais temos a chamada mistura racêmica, em que não há desvio da luz 

polarizada uma vez que o efeito ocorre em direções contrárias, proporcionalmente, 

anulando-se.3  

Nas últimas décadas, o controle estereoquímico aplicado na síntese de moléculas 

quirais se tornou um dos objetivos principais e de grande interesse entre os químicos 

orgânicos mundiais, no que diz respeito a preparação de substâncias enantiomericamente 

puras ou enriquecidas. Tal objetivo se justifica pela importância desses compostos em 

indústrias farmoquímicas, de alimentos, na agricultura e nas áreas de novos materiais, 

como polímeros e cristais líquidos quirais.4 A obtenção de compostos quirais não 

racêmicos está diretamente relacionada a atividade biológica e ao estereoisomerismo, 

pelo fato da maioria dos receptores biológicos serem proteicos, o que confere aos 

organismos vivos a característica de um ambiente quiral, ou seja, possuem a capacidade 

de reconhecer a quiralidade dos compostos.5 A atividade farmacológica, muitas vezes, 
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pode estar restrita a apenas um dos enantiômeros do par em questão, enquanto que o outro 

pode apresentar reações adversas, por exemplo. Além disso um par enantiomérico pode 

diferir até mesmo em relação à toxicidade.6     

Ainda hoje diversas rotas sintéticas para obtenção de compostos quirais não 

abrangem meios catalíticos enantiosseletivos, pois normalmente envolvem metodologias 

que utilizam auxiliares quirais, separação por cromatografia quiral ou resolução de 

misturas racêmicas com um agente opticamente puro. Um composto enantiomericamente 

puro pode ser obtido a partir de três principais caminhos: pela utilização de um composto 

quiral; pela separação de materiais racêmicos e pelas sínteses assimétricas, conforme 

representado na figura 1.  

 

 

Figura 1: Resumo esquemático de rotas para obtenção de compostos 

enantiomericamente puros. 

 

O mais antigo método de preparação de substâncias enantiomericamente puras é 

a resolução de racematos, no qual envolve a intervenção de um produto opticamente puro, 

que não é consumido no processo, conduzindo geralmente ao isolamento do enantiômero 

desejado em alto grau de pureza, entretanto com rendimento químico máximo de 50%. 

Além da resolução, um outro método para preparar substâncias enantomericamente puras 

é utilizando-se um composto naturalmente quiral, na qual este é incorporado na estrutura 

da molécula-alvo. E por fim, a estratégia denominada síntese assimétrica, na qual 

utilizam-se matérias-primas pró-quirais que são transformadas em produtos quirais de 
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forma enantiosseletiva. Este processo pode utilizar auxiliares, catalisadores ou reagentes 

quirais.7 

Entretanto, esses processos não são economicamente e nem ambientalmente 

adequados, porque requerem ações químicas adicionais, usam quantidades 

estequiométricas de indutores quirais e ainda geram significativa quantidade de resíduos, 

o que necessita de tratamento adequado, agregando custos ao processo.8 

 

1.2. CATÁLISE ASSIMÉTRICA 

Na busca pela preparação de compostos enantiomericamente puros ou 

enriquecidos através de métodos mais sustentáveis, surge a catálise assimétrica como uma 

ferramenta fundamental e seletiva para síntese destes compostos-alvos a partir de 

moléculas aquirais utilizando um catalisador quiral.9 Este método ganhou maior 

relevância e reconhecimento em 2001, quando os químicos Willian S. Kowles, Ryoji 

Noyori e K. Barry Sharpless ganharam o prêmio Nobel por suas contribuições na síntese 

catalítica assimétrica, que tiveram um grande impacto, tanto na pesquisa acadêmica como 

nas indústrias farmacêuticas, pois possibilitaram o desenvolvimento de fármacos e outras 

substâncias biologicamente ativas com alta pureza enantiomérica. 

Os processos catalíticos enantiosseletivos podem ser agrupados em homogêneos 

e heterogêneos de acordo com a fase em que o processo ocorre. Além disso, podem ser 

divididos em biocatálise, catálise organometálica e organocatálise.  

 

1.2.1. BIOCATÁLISE 

Neste tipo de catálise assimétrica utilizam-se enzimas para catalisar importantes 

reações químicas quirais. Este processo desperta interesse na comunidade científica uma 

vez que utiliza catalisadores biodegradáveis, alta seletividade e brandas condições 

reacionais.10 Por muito tempo, algumas das grandes dificuldades encontrada para 

utilização da biocatálise era a obtenção de quantidades suficientes de enzimas para 

aplicação, a estereosseletividade insuficiente, estabilidade insuficiente sob condições 

reacionais e o risco de ocorrer inibição do produto. 

Porém a partir da década de 90 houve uma grande mudança neste cenário, pois 

surgiu a engenharia molecular que permitiu a produção de proteínas de interesse em 

grande escala11 e além disso hoje em dia já se tem uma técnica chamada de “evolução 

dirigida’, em que através de ciclos de mutagênese, expressão e triagem gênica de 

bibliotecas de enzimas é possível simular a evolução natural das mesmas de acordo com 
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as modificações necessárias. Ou seja, essas novas tecnologias ampliaram as aplicações 

industriais e hoje em dia tem-se acesso a um grande número de enzimas que podem ser 

modificadas a fim de tornarem-se mais específicas, enantiosseletivas e estáveis ou até 

mesmo pode-se alterar suas atividades catalíticas de forma a aceitar diferentes 

substratos.12  

Como exemplo de aplicação industrial de biocatálise apresenta-se o estudo 

implementado por Liang e colaboradores que realizaram a conversão enantiosseletiva da 

cetona 1 no álcool 2, um intermediário importante na síntese do fármaco antiasmático 

Singuliar®. O processo biocatalítico mostrou-se eficiente pois possibilitou a obtenção do 

álcool 2 em alto rendimento (> 95%), elevado excesso enantiomérico (ee > 99,9%) e alto 

grau de pureza (> 98,5%) em uma escala de 200 kg, conforme esquema 1.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 1: Processo de biorredução enantiosseletiva da cetona 1. 

 

1.2.2. CATÁLISE ORGANOMETÁLICA 

A catálise organometálica assimétrica é um processo catalítico promovido por um 

composto organometálico, que nada mais é do que um composto orgânico complexado a 

um metal. Este tipo de catálise é uma das áreas mais abrangentes no mundo, porém até 

hoje poucos grupos efetivamente realizaram pesquisas focadas no desenvolvimento de 

novos catalisadores quirais utilizando moléculas organometálicas.  

Como exemplo de aplicação de catálise organometálica apresenta-se um estudo 

de 2013, em que relata-se catalizadores organometálicos baseados em DNA,  que 

funciona como um suporte para o catalizador, o que permite um maior controle sobre a 

geometria do catalizador de forma a contribuir na aceleração das reações 

enantiosseletivas, conforme relatado em alguns estudos.14 No referido estudo de 2013 foi 
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relatada a catálise assimétrica organometálica utilizando DNA como suporte e ainda o 

aspecto inovador deste trabalho foi o fato da catálise ocorrer em água, algo que 

anteriormente ainda não havia sido relatado. Como resultados obtiverem-se altos valores 

de excesso enantiomérico 84% em reações de ciclopropanação intramolecular de α-diazo-

β-cetosulfonas utilizando catalisadores organometálicos suportados em DNA, conforme 

esquema 2. 15   

 

 

 

 

Esquema 2: Reação de ciclopropanaçãointramelecular catalisada por 

organometálicos (CuII-L) em água baseada em DNA. (Figura adaptada da ref 10) 

 

1.2.3. ORGANOCATÁLISE 

Há pouco tempo a organocatálise, ou seja, uso de compostos orgânicos como 

mediadores de transformações químicas na ausência de metais, uniram-se as já bem 

desenvolvidas catálises organometálica e biocatálise e, nesse sentido, tem crescido o 

emprego de organocatalisadores para induzir estereosseletividade.   Assim, a 

organocatálise é uma ramificação da catálise assimétrica que se tornou alternativa e por 

algumas vezes complementar ao uso de catalisadores organometálicos, pelo fato de 

apresentar certas vantagens em relação aos procedimentos experimentais. Dentre elas, 

destacam-se a estabilidade das moléculas usadas como organocatalisadores ao ar, que 

além de serem passíveis de estocagem, permitem o uso de sistemas reacionais não inertes, 

além do uso de solventes ou reagentes não anidros. Nesse sentido, caracterizam-se 

também por apresentarem baixo custo.16 A não utilização de metais de transição também 

demonstra grande vantagem, principalmente no que diz respeito a sínteses de compostos 

farmacêuticos, pois nesta área tem-se grande preocupação com possíveis contaminações 

Catalisador organometálico 
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por metal, além da redução dos custos, o que em escala industrial torna-se de extremo 

interesse.17 

Os primeiros relatos de uma transformação enantiosseletiva baseada nesse 

conceito foram descritos nos anos 70, em trabalhos complementares por Hajos e Parrish18 

e por Eder, Sauer e Wiechert (Esquema 3).19 Nesses estudos foi descrito uma reação de 

anelação de Robinson assimétrica da cetona 6 catalisada pela (S)-prolina 7 levando à 

enona 8. Entretanto, apesar dos bons resultados obtidos, tanto em rendimento quanto em 

excesso enantiomérico, essa transformação ficou esquecida na literatura por 30 anos. Isto 

se deve, provavelmente, ao fato de no começo dos anos 80 terem surgido as reações 

catalisadas por metais.20 

 

 

 

 

 

 

Esquema 3: Reação aldol organocatalisada com (S)-prolina. 

 

Com a chegada dos anos 2000 esta estratégia começou a ser reestudada e, com 

isso, surgiram os primeiros exemplos de produtos de adição aldólica provenientes de uma 

reação intermolecular catalisada pela prolina.20 A partir deste marco, várias indústrias de 

química fina, em especial, as indústrias farmacêuticas, vêm atribuindo grande atenção a 

esses métodos catalíticos, uma vez que se tratam de metodologias que se enquadram nos 

princípios básicos da química verde.21Dentre estes princípios pode-se destacar evitar a 

produção de resíduos; síntese de produtos menos tóxicos ou não tóxicos; economia de 

átomos no sentido de incorporar todos os materiais de partida no produto final; uso de 

solventes menos tóxicos; evitar a formação de derivados reacionais não desejados; dentre 

outras.22 Além disso, diversos grupos de pesquisa têm se dedicado ao desenvolvimento 

de melhores condições reacionais onde os produtos sintetizados sejam obtidos em altos 

rendimentos e excessos enantioméricos, por meio do emprego desses catalisadores 

quirais.23 
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 1.3. QUÍMICA SUPRAMOLECULAR 

 A química supramolecular pode ser descrita como o ramo da química que estuda 

agregados de moléculas ou íons, unidos por interações não covalentes, onde os princípios 

da mesma podem ser traçados por aspectos de reconhecimento molecular, catálise 

enzimática e interações não covalentes entre moléculas. No intuito de desenvolver uma 

teoria para explicar essas interações, foi proposto por Fisher um modelo denominado 

“chave e fechadura” para compreender as interações entre um substrato e uma enzima. 

Este modelo explica como o reconhecimento seletivo do substrato pela enzima é 

completamente baseado em seus tamanhos e formas.24 Com o passar do tempo, em 1906, 

esses estudos foram expandidos por Ehrlich que descobriu que as moléculas não reagem 

e nem se ligam ao substrato.25 E mais tarde, em 1939 foi introduzido por Pauling o 

conceito de ligação de hidrogênio.26 Ao longo dos anos diversos estudos foram 

elaborados a fim de se investigar essas interações intermoleculares. Estes estudos 

proporcionaram um prêmio Nobel em 1987 que foi dividido entre Pedersen, Lehn e Cram, 

por suas contribuições em relação ao reconhecimento molecular de cryptands e éteres de 

coroa (Figura 2).27,28  

 

 

                                              

 

 

 

 

Figura 2: Representação chave-fechadura (a), cryptands (b) e éteres de coroa (c). 

 

 A química supramolecular foi primeiramente descrita por Lehn como a “química 

além das moléculas” e “a química dos conjuntos moleculares e da ligação 
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intermolecular”. A química supramolecular está focada em estudar as características 

básicas das interações que ocorrem quando um substrato se liga a uma enzima, um 

fármaco se adere ao seu alvo ou se propagam sinais entre as células, e sua implementação 

em sistemas mais complexos.29 Em outras palavras, pode-se definir a química 

supramolecular como sendo o evento de formação de moléculas complexas por meio da 

associação de duas ou mais estruturas químicas por interações não covalentes. Ela pode 

ser ampliada para se discutir conceitos de “fenômenos de inclusão”, “química hóspede-

hospedeira” ou “reconhecimento molecular”. Além disso, a química supramolecular 

surgiu através de colaborações entre várias áreas de pesquisa em química, física e 

biologia, as quais levaram ao fortalecimento do conceito, estendendo-se até ao estudo da 

vida em nível molecular.30 

 Ainda, ela é um campo que afeta várias outras disciplinas, incluindo química 

orgânica e inorgânica, essenciais na síntese de precursores supramoleculares. Nesse 

sentido, a físico-química tem o papel de facilitar a compreensão do equilíbrio dos sistemas 

supramoleculares e a modelagem computacional ajuda a discernir o comportamento 

supramolecular do complexo. Já na biologia, compreender esses conceitos 

supramoleculares auxilia a explicar diversos fatores moleculares de interações 

biológicas.31 

 Assim sendo, a química supramolecular é um campo maduro e em crescente 

atividade e emerge como uma alternativa na área da catálise, sendo utilizada 

principalmente, na sua concepção central, no estudo da formação de complexos hóspede-

hospedeiro (host-guest) envolvendo reconhecimento molecular. Os efeitos catalíticos 

poderão ser mais pronunciados devido às interações químicas (ligações de hidrogênio, 

interações π) envolvidas no sistema. Ou seja, sistemas supramoleculares que favoreça a 

inserção de substratos em cavidades onde experimentam ambientes químicos 

diferenciados e propícios à catálise.32 

 Inseridos na química supramolecular, os compostos macrocíclicos desempenham 

um papel fundamental para o avanço no campo da ciência de complexos hóspede-

hospedeiro, devido aos seus formatos bem definidos, tamanho em nanoescala e 

seletividade molecular. 33 A função destinada a um composto supramolecular é totalmente 

dependente da forma e propriedades do macrociclo hóspede, como por exemplo a 

ciclodextrina, que apresenta grupos hidroxilas em ambas as bordas, e tem como exemplo 

de material supramolecular um gel formado pela reticulação de grupos hidroxilas que 

levam à formação de polirrotaxanos.34 Neste contexto, moléculas simples como derivados 
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alquilados éteres, fenóis, pirróis e carboidratos podem ser reagidos para formação dos 

macrociclos clássicos, como éteres de coroa, calixarenos, porfirinas, cucurbiturilas e 

ciclodextrinas (figura 3). Entretanto, frequentemente é relatado que suas sínteses 

envolvem vários processos, baixos rendimentos e dificuldade de purificação .35  

 

 

 

Figura 3: Estruturas químicas de algumas moléculas macrocíclicas tradicionais. 

 

1.3.1. PILAR[N]ARENOS 

 Apesar de apresentarem diversas possibilidades de funcionalização, os 

calixarenos formam diversos isômeros e ainda apresentam uma estrutura semelhante à 

um “vaso”. Tais características conferem aos calixarenos certa instabilidade para atuarem 

como hóspedes em complexos hóspede-hospedeiro quando comparados aos outros 

macrociclos.35 Surgem, então, os pilar[n]arenos que são análogos aos calixarenos, 

entretanto as unidades de 1,4-dimetoxibenzeno estão ligadas por pontes metilênicas nas 

posições 2 e 5, o que torna esta estrutura simétrica, diferentemente daquela de vaso dos 

calixarenos. 

Cucurbiturilas 
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Figura 4: Pilar[5]areno representado de duas formas diferentes. 

 

 A nomenclatura atual envolve o nome geral pilar[n]areno, onde [n] indica o 

número de anéis aromáticos no macrociclo. Os pilar[5]arenos (P[5]) são macrociclos 

contendo 5 grupos aromáticos conformacionalmente estáveis e fazem parte da família 

paraciclopano devido à ligação entre as posições 2-5 dos anéis aromáticos, o tamanho de 

sua cavidade é de aproximadamente 5,5 Å, conforme representado na figura 4.35 A síntese 

do primeiro pilar[n]areno foi descrita em 2008, por Ogoshi e colaboradores. No trabalho 

os autores sintetizaram o que primeiramente eles chamavam de novos hospedeiros em 

forma de pilar, os pilar[n]arenos, por meio de um procedimento catalisado por um ácido 

de Lewis, indicando que o trifluoreto de boro dietil eterato (BF3·OEt2) se mostrou o ácido 

de Lewis mais seletivo nesta síntese (esquema 4). Ainda, mostraram a formação de 

complexos de inclusão entre pilar[5]areno e derivados de piridino. 

 

 

 

 

Esquema 4: Primeira síntese do pilar[5]areno descrita por Ogoshi e colaboradores. 

   

Os pilar[5]arenos representam apenas uma das classes deste tipo de macrociclo, 

podendo haver variações no número de unidades aromáticas constituintes. O 

pilar[6]areno foi relatado na literatura um ano após a primeira síntese do P[5]. Os P[n] 
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em que n seja maior que 6, foram geralmente obtidos como subprodutos da síntese do 

P[5] em baixos rendimentos, pelo fato da formação do P[5] ser termodinamicamente  mais 

favorável. 36 

 Os pilar[n]arenos são estruturas diferenciadas, pois apresentam certas 

semelhanças frente aos outros macrociclos tradicionais e também vantagens no que diz 

respeito ao uso de reagentes baratos para sua síntese, por serem facilmente recristalizados 

e por serem obtidos em alto rendimento. Além disso, são altamente simétricos e rígidos, 

resultando numa maior complexação de moléculas hóspedes. Pelo fato de poderem 

acomodar 10 grupos funcionais, a funcionalização destes compostos pode ser alcançada 

por várias abordagens orgânicas sintéticas, além de ser possível modular sua solubilidade 

em água e em diversos solventes orgânicos.37 A figura 5 mostra a semelhança do 

pilar[n]areno com os outros macrociclos mais tradicionais, em que possui os mesmos 

constituintes dos cálix[n]arenos (b), facilidade de funcionalização como as ciclodextrinas 

(c) e alta simetria como as curcubiturilas (d). 

 

 

Figura 5: Semelhanças dos pilar[n]arenos frente aos macrociclos tradicionais. 

(Adaptada ref.38) 

 

 Vale destacar que os P[n] podem diferir em relação as suas unidades de repetição 

aromáticas, que são os chamados copilar[n]arenos, sintetizados pela primeira vez em 

2010 por Zhang e colaboradores, no intuito de  expandir as aplicações dos P[n], levando 

a uma maior seletividade e funcionalização.39 Nesse trabalho os autores discutiram dois 

possíveis caminhos para síntese de copilares, o primeiro a partir da modificação seletiva 

de homopilar[n]arenos (P[n] com apenas uma unidade de repetição); e o segundo através 

da co-oligomerização de diferentes monômeros. A primeira rota foi baseada em na 

modificação seletiva de homocalixarenos40, entretanto mostrou-se inviável pela grande 
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quantidade de possíveis produtos que poderiam ser formados, logo seria de grande 

dificuldade separá-los. Em contra partida, a segunda rota mostrou-se eficiente 

possibilitando a síntese de três diferentes copilar[n]arenos a partir dos monômeros 1,4-

dimetóxibenzeno (DMB), 1,4-dibutoxibenzeno (DBB) e 1,4- di(octiloxi)benzeno (DOB), 

utilizando-se diclorometano como solvente e trifluoreto de boro-dietil-eterato (BF3.OEt2) 

como ácido de Lewis catalisador, como mostrado no esquema 5. A introdução de 

diferentes unidades de repetição nos pilar[n]arenos torna possível melhorar o controle de 

propriedades físicas, conformacionais e interações hóspede-hospedeiro, assim como 

ocorre em calixarenos41 e curcubiturilas.42 

  

Esquema 5: Preparação de copilar[5]arenos através da co-oligomerização de diferentes 

monômeros. 

 

1.3. ALGUNS ESTUDOS ENVOLVENDO FUNCIONALIZAÇÃO DE 

MACROCICLOS 

 Como a função destinada a um composto supramolecular é dependente da forma 

e propriedades do macrociclo hóspede, a funcionalização destes macrociclos possibilitam 

uma maior seletividade e aplicabilidade. Diante disso, torna-se cada vez mais frequente 

na literatura estudos que mostram a funcionalização de diversos macrociclos. Neste 

subitem serão relatados algumas destas funcionalizações. 

  Em 2009, Zheg e colaboradores sintetizaram uma série de calix[4]arenos 

funcionalizados com o aminoácido prolina para serem aplicados como 

organocatalizadores em reações aldólicas na presença de água.43 Os organocatalizadores 

foram obtidos através da reação entre um calix[4]areno e a trans-4-hidroxi-L-prolina, 

conforme esquema 6.  
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Esquema 6: Síntese dos organocatalisadores nas seguintes condições reacionais:(I): 

PPh3,DIAD,tolueno; (II): 1-bromobutano, K2CO3, acetonitrila;(III):Cloreto de octano, 

pridina; (IV): Pd/C, H2, metanol. 

 

 Sob condições ideias de temperatura, tempo reacional e concentração de 

catalizador, foram obtidos altos rendimentos reacionais (até acima de 99%), bons 

excessos enantioméricos (até acima de 99% ee) e diastereosseletividade (até 90:10). Uma 

das reações aldólicas que pode ser destacada é reação aldólica assimétrica da 

ciclohexanona 13 com 4-nitrobenzaldeído 12, utilizando-se 11a como catalizador e 

obtendo-se até 97% ee (Esquema 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 7: Reação aldólica assimétrica catalisada por 11a. 

 

  Um segundo exemplo de funcionalização de calixarenos foi relatado por 

Margherita De Rosa e colaboradores, em 2017, relacionado a aplicação do 

tetraminocalix[4]areno 15, uma macromolécula funcionalizada com grupamentos NH2 

sintetizada a partir do cálix[4]areno 14, conforme esquema 8. 

 

 

Esquema 8: Síntese do tetraminocalix[4]areno 15. 

   

Este organocatalisador se mostrou altamente eficiente na reação aldólica de Mukaiyama 

entre o éter sílico de enol 16 e os α-cetoesteres 17 em água, com altos rendimentos (até 

99%) e boa diastereoseletividade (até 21:79), conforme esquema 9. Mostrou-se também 

que a eficiência catalítica do tetraminocalix[4]areno é intimamente relacionada com sua 

capacidade de interação seletiva dos reagentes 15 e 16 através de um modelo de interação 

denominado “multiponto”. Este modelo proposto fornece boas explicações para as 

diferentes taxas de aceleração da velocidade da reação assim como a estereosseletividade 

observada nos diferentes substratos, baseando-se em estudos de interações 
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intermoleculares de ligações de H via substrato 16 e a furanonas (Sin e Anti). (Esquema 

9).44 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 9: Calix[4]areno funcionalizado para aplicação como organocatalisador. 

 

 Na literatura também são reportados diversos exemplos de funcionalização de 

pilar[n]arenos, como por exemplo, em 2016, em que Shurpik e colaboradores 

funcionalizaram um pilar[5]areno 18 com fragmentos de R-(+)- 1-feniletano-1-acetamida 

ou de (S)-(-)-1-feniletano-1-acetamida através de síntese assimétrica, conforme esquema 

10. Esses pilar[5]arenos funcionalizados se mostraram capazes de formar nanopartículas 

em clorofórmio. Neste trabalho também foi determinada a razão entre os estereoisômeros 

pSR e pRR em DMSO (80/20). Estas nanopartículas quirais fornecem novas 

possibilidades para a construção de sistemas supramoleculares dinâmicos e novas rotas 

para o desenvolvimento de sensores para biomoléculas assimétricas.45  
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Esquema 10: Síntese dos pilar[5]arenos pSR e pSS. 

  

Em um segundo exemplo de funcionalização de pilar[5]areno, foi desenvolvido 

por Min Zhang e colaboradores, em 2017, uma série de moléculas tubulares de diferentes 

tamanhos obtidas a partir da funcionalização do pilar[5]areno 18 através da inserção de 

peptídeos contendo o resíduo de triptofano (Trp) em sua cadeia, conforme esquema 11. 

 

Esquema 11: Pilar[5]arenos 18 funcionalizados com peptídeos. (Adaptada da Ref.46) 
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  Estas moléculas tubulares são capazes de se inserirem na bicamada lipídica de 

células para formar canais transmembranares unimoleculares, conforme representado na 

figura 6. Dos canais obtidos e analisados neste trabalho, um deles se mostrou específico 

para inserção na bicamada gram-positiva de bactérias. Ainda, como resultado desta alta 

seletividade desse canal, foi demonstrado que ele apresenta atividade antimicrobiana 

eficiente para bactérias e toxicidade hemolítica muita baixa para mamíferos eritrócitos.46   

 

Figura 6: Esquema representar a formação de canais transmambrenares unimoleculares 

através da inserção de 19a-d. (Adaptada da Ref 46) 

 

 De acordo com os exemplos de trabalhos apresentados na literatura, nota-se o 

crescente interesse pela funcionalização de diversos macrociclos pelo fato de 

possibilitarem diversos tipos de funcionalização, o que proporciona uma gama de 

possibilidades de aplicações. Destaca-se também que por mais que já hajam estudos sobre 

funcionalização de pilar[n]arenos com cadeias peptídicas, ainda não há estudos deste 

macrociclo contendo apenas aminoácidos. Assim como, a aplicação de pilar[n]arenos 

com aminoácidos em reações de catálise, como aquelas citadas para os calixarenos, carece 

de estudos e com isso apresenta-se uma lacuna na qual este trabalho pretende se inserir.   

Além disso, neste tópico demonstra-se que nosso grupo de pesquisa possui certa 

experiência adquirida ao longo de alguns anos em relação a síntese e funcionalização de 

pialr[5]arenos. Neste tópico, apresenta-se um pequeno esboço de um trabalho em 

colaboração do nosso grupo de pesquisa com o grupo da professora Célia Ronconi do 

Instituto de Química da Universidade Federal Fluminense. Neste estudo fornecemos a 

professora Célia o pilar[5]areno catiônico solúvel em água para a construção de uma 

nanoválvula reversível e comutável, cujo artigo encontra-se em fase de correção para ser 

publicado (Figura 8). 
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Figura 8: Esboço da nanoválvula contendo o pila[5]areno catiônico. 

  

 OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVOS GERAIS 

 

De acordo com o interesse no desenvolvimento de novos compostos com potencial 

catalítico, especialmente contendo estruturas supramoleculares modulares, o presente 

trabalho propõe desenvolver novos organocatalisadores e/ou ligantes quirais derivados de 

pilar[n]arenos e copilar[n]arenos derivados de aminoácidos para aplicação em catálise 

assimétrica.  

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Sintetizar os dois esqueletos-base pilar[n]areno com 5 unidades (n = 5). 

 Sintetizar o esqueleto-base copilar[n]areno. 

 Preparar os aminoácidos protegidos quando necessário. 

 Aperfeiçoar diversos parâmetros e condições reacionais para a funcionalização dos 

pilar[5]arenos e co-pilararenos com diferentes aminoácidos, através de reações de 

substituição. Vale salientar que, inicialmente, os aminoácidos testados serão a L-

Leucina e trans-4-hidroxi-L-prolina, podendo-se posteriormente ampliar para outros 

aminoácidos.  

 Caracterizar todos os compostos por técnicas de ressonância magnética nuclearde 

hidrogênio e carbono, espectrometria de massas e ponto de fusão. 

 Avaliar os compostos quirais sintetizados como organocatalisadores ou 

ligantesquirais em reações de catálise assimétrica, tais como, adição enantiosseletiva 

dedietilzinco a aldeídos e/ou ácidos borônicos, adição enantiosseletivas de aril- e 
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dealquinil-zinco a aldeídos, adição enantiosseletiva de aldeídos e cetonas 

anitroalcenos, bem como em reação aldólicas enantiosseletivas. 

 

 

 

 

 

Figura 7: Estruturas químicas gerais das moléculas-alvo. 

 

 JUSTIFICATIVA 

Nas últimas décadas, o controle estereoquímico aplicado na síntese de moléculas 

quirais se tornou um dos objetivos principais e de maior interesse entre os químicos 

orgânicos no mundo, devendo-se grande parte ao fato de a quiralidade ser uma das 

propriedades elementares dos sistemas vivos. Nesse contexto, a síntese de compostos 

enantiomericamente puros utilizando-se métodos catalíticos enantiosseletivos tornou-se 

um grande atrativo para a comunidade cientifica. Isto se deve ao fato de que a obtenção 

destes compostos por meios mais tradicionais, como por exemplo a resolução de 

racematos, envolvem recursos que não são nem ambientalmente e nem economicamente 

favoráveis. Tendo em vista este cenário, atualmente, é crescente o emprego da catálise 

como ferramenta na síntese dessas moléculas.7 

Há pouco tempo o uso de compostos orgânicos como mediadores de 

transformações químicas uniram-se a catálise organometálica e biocatálise e, nesse 

sentido, tem crescido o emprego de organocatalisadores para induzir estereosseletividade 

às moléculas. A organocatálise, ou seja, o uso de moléculas orgânicas para catalisar 

transformações orgânicas na ausência de metais, é uma ramificação da catálise 

assimétrica que tem se desenvolvido muito rapidamente nos últimos anos. As indústrias 

de química fina, em especial, as indústrias farmacêuticas, vêm atribuindo grande atenção 

a esses métodos catalíticos, uma vez que se tratam de metodologias que se enquadram 

Classe 1 Classe 2 Classe 3 
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nos princípios básicos da química verde.12 Diversos grupos de pesquisa têm se dedicado 

ao desenvolvimento de melhores condições reacionais onde os produtos sintetizados 

sejam obtidos com altos rendimentos e excessos enantioméricos, por meio do emprego 

de catalisadores quirais.21  

Por outro lado, a química supramolecular é uma área que já foi e continua sendo 

bastante estudada, principalmente no que diz respeito a formação de sistemas hóspede-

hospedeiro pelo fato destas supramoléculas favorecerem a inserção de substratos em suas 

cavidades. Como os substratos dentro da cavidade de uma supramolécula experimentam 

diferentes ambientes químicos torna-se também um ambiente propício à catálise.  Por este 

motivo, a química supramolecular surge como uma alternativa na área de catálise 

assimétrica. 

Em face ao exposto ao longo desse tópico, é conveniente salientar que os 

catalisadores enantiosseletivos desenvolvidos até então, não incluem, em sua maioria, 

estruturas supramoleculares. Assim como estruturas supramoleculares contendo 

aminoácidos são pouco pesquisadas. Há, portanto, uma lacuna a ser explorada no que 

concerne ao design, síntese e avaliação de pilar[n]arenos e copilar[n]arenos derivados de 

aminoácidos para serem aplicados em catálise assimétrica.   

Dessa forma, torna-se evidente o interesse da comunidade científica no 

desenvolvimento de rotas sintéticas para a obtenção dessas classes de compostos. 

Partindo-se da ideia geral da obtenção de ligantes ou catalisadores quirais a partir de 

matérias primas de baixo custo e fácil obtenção, aminoácidos surgem como uma 

interessante plataforma quiral para a preparação de novos compostos quirais com 

potencial para o emprego em síntese assimétrica. Além disso, a possibilidade de sintetizar 

uma ampla gama de sustâncias unindo essas duas categorias de moléculas é de grande 

valia para estudos envolvendo a relação estrutura/atividade frente a testes do potencial 

catalítico das mesmas (biológico e sintético). 

 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1. PLANEJAMENTO E SÍNTESE 

 A síntese e aplicação de compostos supramoleculares é um campo de extrema 

importância na química. Em decorrência disso, alguns grupos de pesquisas têm reportado 

diferentes metodologias sintéticas para obtenção de pilar[n]arenos33 e copilar[n]arenos.34 
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 Tendo em vista a reconhecida importância desses compostos, planejou-se a síntese 

de uma série inédita de pilar[5]arenos e copilar[5]arenos contendo aminoácidos cujas 

estruturas gerais encontram-se representadas na figura 8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Estrutura dos pilar[n]arenos e copliar[n]arenos contendo aminoácidos. 

 

 Para a realização das modificações estruturais selecionou-se os pilar[5]arenos 24 

e 33 e copilar[5]arenos 29 (Figura 10) e, primeiramente, o aminoácido trans-4-hidroxi-

L-prolina (Figura 11) o qual proporcionava a reação na hidroxila, deixando a estrutura 

final com o grupo amino e ácido livres. Em seguida resolveu-se expandir também para 

pilar[n]arenos contendo L-Leucina (Figura 12). A escolha dos aminoácidos como 

plataforma quiral se deve ao fato dos mesmos serem acessíveis comercialmente, estáveis, 

apresentar uma estrutura interessante sobre o ponto de vista sintética e ser 

enantiomericamente puro. Em relação ao macrociclo, escolheram-se aqueles 

pilar[n]arenos já anteriormente relatados na literatura, e inclusive estudados por nosso 

grupo de pesquisa. Em relação ao copilar[n]areno, este foi escolhido pelo fato de 

proporcionar uma estrutura com unidades de funcionalização diferente das demais, com 

isso posteriormente pode-se ser estudado a diferença no efeito catalítico dos 

pilar[5]arenos com dez unidades de funcionalização e o copilar[5]areno com apenas 

duas.37,38 
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Figura 10: Macrociclos escolhidos para reação com aminoácidos. 

 

 

 

Figura 11: Estrutura da trans-4-hidroxi-L-prolina para reação com os macrociclos. 

 

 

 

Figura 12: Estrutura da L-leucina para reação com os macrociclos. 

 

 O desenvolvimento da rota sintética baseou-se na escolha de reações 

mecanisticamente plausíveis e já descritas na literatura. Além disso levou-se em 

consideração diversos fatores como, número de etapas reacionais, condições físico-

químicas como temperatura e pressão não extremas, tempos reacionais não muito longos 

e disponibilidade de equipamentos e reagentes. 

 A análise retrossintética para as quatro moléculas-alvo das classes 1, 2 e 3 são 

representadas nos esquemas 12, 13, 14 e 15, respectivamente. É possível observar que a 

molécula alvo 22 poderia ser obtida pela desproteção dos grupos funcionais do composto 

23, que por sua vez seria obtido pela reação entre a trans-4-hidroxi-L-prolina previamente 

protegida 21 e o composto 24.  Dando-se sequência, o composto 24 seria obtido através 

da ciclização oligomérica do 25, obtido pela bromação da hidroquinona 26 (Esquema 12). 
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Esquema 12: Análise retrossintética do pilar[5]areno da classe 1. 

  

Já a molécula alvo 27 poderia ser obtida pela desproteção dos grupos funcionais do 

composto 28, que por sua vez é sintetizado pela reação da trans-4-hidroxi-L-prolina  

previamente protegida 21 com copilar[5]areno 29. Este, por fim, é sintetizado a partir da 

reação de ciclização entre os monômeros 30 e 25. Assim como na retrossíntese anterior, 

25 é obtido pela bromação da hidroquinona 26 (Esquema 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 13: Análise retrossintética do copilar[5]areno da classe 2. 

 

 A molécula 31 necessita de um número maior de etapas do que as demais. Para 

sua obtenção ocorre primeiramente a retirada dos grupamentos protetores de 32, que por 
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sua vez é sintetizado a partir da reação da trans-4-hidroxi-L-prolina previamente 

protegida 21 com o ácido 33. Este ácido vem da hidrólise do éster 34, que é obtido a partir 

de 35. Este último é formado através da desalquilação de 36, que por sua vez é produto 

da ciclização do monômero 30. (Esquema 14) 

 

 

 

Esquema 14: Análise retrossintética do pilar[5]areno da classe 3 substituído com a 

trans-4-hidroxi-L-prolina . 

 Nesta mesma classe 3 variou-se apenas o aminoácido utilizado (neste caso a L- 

Leucina), portanto a análise retrossintética é análoga a anterior, conforme esquema 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 15: Análise retrossintética do pilar[5]areno da classe 3 substituído com a L- 

Leucina. 
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4.1.1. PROTEÇÃO DOS GRUPAMENTOS ÁCIDO E AMINO  

 Como já visto, os aminoácidos são constituídos de grupamentos ácidos e aminos. 

Em particular, na trans-4-hidroxi-L-prolina, além destes grupamentos há também uma 

hidroxila que foi estabelecida como alvo da substituição ou acoplamento com os 

macrociclos, tomando-se como base estudos que mostram a importância de se terem livre 

esses grupamentos tanto em organocatalisadores quanto em complexos hóspede-

hospedeiro. Esses grupamentos ácido e anino livres possibilitam uma maior mobilidade 

tanto em relação a solubilidade quanto nas interações intermoleculares que podem ser 

estabelecidas com diversos substratos.  Já para a L-Leucina decidiu-se utilizar o 

grupamento NH2 com alvo para substituição no macrociclo pelo mesmo motivo anterior 

de se ter um ácido livre. Como isso, tornou-se  necessária a proteção das funções que, 

inicialmente, não poderiam reagir.  

 

a) REAÇÕES DE PROTEÇÃO PROTEÇÃO DA HIDROXIPROLINA 

 

 

 

 

Esquema 16: Reações de proteção da trans-4-hidroxi-L-prolina. 

  

Como foi necessária a proteção das funções que não poderiam reagir, a primeira 

etapa dessa síntese se refere à proteção dos grupamentos amino e ácido da trans-4-

hidroxi-L-prolina 20. A metodologia utilizada para esta proteção (esquema 16) foi 

descrita por Xueyao em 2016.47 Na primeira etapa, a trans-4-hidroxi-L-prolina foi 

submetida a uma reação de esterificação com cloreto de tionila em metanol, na qual o 

produto foi obtido em 85% de rendimento e, posteriormente, foi utilizado como material 

de partida para segunda etapa, que consistiu na proteção da porção amino. Esta, por sua 

vez, foi realizada em acetonitrila na presença de trietilamina e Boc2O (Dicarbonato de di-

terc-butila). O produto desejado foi obtido como um óleo amarelado quantitativamente e 

foi enviado para análise de RMN 1H, cujo espectro pode ser observado na figura 13. 

 Noesse espectro, através da soma das integrações é possível observar os sinais 

referentes aos 18 hidrogênios da trans-4-hidroxi-L-prolina protegida sendo o sinal do OH 

não observado. Dentre os picos pode-se destacar os dois singletos em 1,41 e 1,36 ppm 
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característicos dos hidrogênios metílicos da terc-burila do grupamento Boc designados 

por “b” e ao singleto em 3,68ppm referente aos hidrogênios metílicos do grupo ester “a”. 

 

Figura 13: Expansão do espectro de RMN de 1H 500MHz da trans-4-hidroxi-L-prolina 

protegida em CDCl3. 

  

b) REAÇÃO DE PROTEÇÃO DA L-LEUCINA 

 

 

Esquema 17: Reação de proteção da L-Leucina.  

  

O segundo aminoácido utilizado nesse trabalho foi a L-Leucina 37. Nesse caso, a 

proteção necessária é somente no grupo ácido, uma vez que a reação com os macrocilcos 

deverá ocorrer na porção amino. 

 O procedimento utilizado para esterificação da L-Leucina foi baseado na 

literatura48. A reação ocorreu em metanol (MeOH) e cloreto de tionila. Após agitação por 

16 horas, obteve-se a L -Leucina esterificada 38 como um sólido branco amarelado em 
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60% de rendimento O composto foi caracterizado por RMN 1H e o espectro obtido 

encontra-se na figura 14. Os dados obtidos estão de acordo com a literatura pesquisada.

 No espectro de RMN 1H através da soma das integrações é possível observar os 

sinais referentes aos 13 hidrogênios da L-Leucina esterificada sendo o sinal do NH2 não 

observado pelo fato do solvente utilizado ter sido água deuterda então ocorrou troca de 

prótons da água e do NH2, aumentando o tempo de relaxação desses hidrogênios e por 

isso não apareceram no espectro. Dentre os sinais pode-se destacar o singleto em 3,90 

ppm referente aos 3 hidrogênios da metila, comprovando que a reação de esterificação 

ocorreu. 

 

 

Figura 14: Expansão do espectro de RMN de 1H 500MHz da L-Leucina esterificada em 

D2O. 

 

4.1.2. SÍNTESE DOS PILAR[N]ARENOS DA CLASSE 1 

a) MÉTODO REACIONAL PARA OBTENÇÃO DO COMPOSTO 25 
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Esquema 18: Reação para obtenção do intermediário 25. 

 

De acordo com os objetivos propostos para esse trabalho, a primeira etapa deste 

consistiu na síntese dos materiais de partida, baseando-se em metodologias descritas na 

literatura. Primeiramente, pelo método reacional de Ma, Y. J  em 201149, foi reagido o 

derivado de hidroquinona comercial 26 com tetrabrometo de carbono (CBr4) em 

acetonitrila seca, na presença de trifenilfosfina (PPh3).  Após o período de 4 horas, a partir 

de uma filtração e lavagem com metanol, o derivado bromado 25 foi obtido como um 

sólido branco em 91% de rendimento (Esquema 18). O produto foi caracterizadopela 

análise de seus espectros de RMN de 1H e RMN de 13C, cujos espectros estão 

apresentados nas figuras 15 e 16 e não foi realizada etapa adicional de purificação, sendo 

o mesmo utilizado como material de partida na reação seguinte. Vale ressaltar que no 

espectro apresentam-se assinalados por diferentes cores os sinais correspondentes à 

molécula. 

Através da análise do espectro de RMN de 1H observamos que a soma das 

integrações relativas totalizam os 12 hidrogênios da molécula. Apresentam-se três sinais 

neste espectro, sendo um deles um singleto em 6,86 ppm (azul) referente aos quatro 

hidrogênios aromáticos que estão em um mesmo ambiente químico de maior 

desblindagem devido ao efeito de desblindagem do sistema π conjugado. Atribui-se aos 

dois tripletos em 4,24 (vermelho) e 3,63 (verde) ppm de constantes de acoplamento (J) 

de 4Hz aos hidrogênios adjacentes ao oxigênio e bromo, respectivamente. Os hidrogênios 

adjacentes ao oxigênio apresentam maior deslocamento químico devido a maior 

desblindagem causada pelo átomo de oxigênio quando comparado com o átomo de 

bromo.  
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Figura 15: Expansão do espectro de RMN de 1H 500Hz do composto 25 em CDCl3. 

 

 Pela análise do espectro de RMN 13C (figura 16) observa-se a presença de três 

sinais referentes aos dez carbonos da molécula. Nota-se que o sinal em 116,15 ppm é 

referente aos carbonos aromáticos não substituídos. Além disso, este mesmo sinal 

apresenta intensidade maior que a dos demais, isto ocorre porque o sinal corresponde a 

quatro carbonos da molécula, enquanto que os outros sinais representam dois carbonos 

carbonos cada um, conforme identificação por diferentes cores no espectro. Em 152,89 

ppm encontram-se os dois carbonos aromáticos substituídos, em 68,77 ppm estão os dois 

carbonos adjacentes ao oxigênio e finalmente em 29,44 ppm tem-se os dois carbonos 

adjacentes ao bromo. 
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Figura 16: Expansão do espectro de RMN de 13C 75MHz do composto 25 em CDCl3. 

 

 A conversão de álcoois em haletos de alquila utilizando o sistema CX4/PPh3 é 

conhecida como reação de Appel. Esta é uma reação multicomponente de um ácido de 

Bronsted com a espécie trifenilfosfônia [Ph3P-X]+ que é a espécie reativa gerada pelo 

sistema CX4/ PPh3. Baseando-se neste mecanismo proposto por Appel50, primeiramente 

o par de elétrons do fósforo da PPh3 abstrai um bromo do CBr4 levando a formação da 

espécie trifenilfosfônia A e o ânion CBr3
-, que juntos formam o sal trifenilfosfônio. O 

carbânion, por sua vez, captura o hidrogênio do grupamento OH do derivado de 

hidroquinona (reação ácido-base), levando à formação do alcóxido B e bromofórmio 

(HCBr3). O par de elétrons do oxigênio do alcóxido B liga-se ao fósforo do sal fosfônico 

A e elimina brometo (Br-), obtendo-se o alcoxifosfônio C (estruturas de ressonância C e 

D). Por fim, forma-se o haleto de alquila (25) a partir de uma reção SN2onde o brometo 

atua como nucleófilo e desloca o óxido de trifenilfosfina E, conforme apresentado no 

esquema 19. Vale destacar que a reação se aplica nos dois grupamentos OH da molécula, 

apesar de no mecanismo ser mostrado apenas para uma. 
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Esquema 19: Mecanismo de formação do composto 25. 

b) MÉTODO REACIONAL PARA OBTENÇÃO DO COMPOSTO 24 

   

Esquema 20: Reação para obtenção do intermediário 24. 

 

 De posse do derivado de hidroquinona bromada 25 com espaçamento de dois 

metilenos entre o átomo de oxigênio e o átomo de bromo, deu-se sequência para a 

obtenção, inicialmente, do pilar[5]areno. Nesse contexto, de acordo com a metodologia 

adotada51, a reação de síntese do composto 24 (Esquema 20) foi realizada através da 

condensação de 25 com paraformaldeído, catalisada pelo ácido de Lewis (BF3·OEt2). 

Após período de 2 horas obteve-se o produto impuro que, posteriormente, foi purificado 

por coluna cromatográfica (DCM:Hexano/1:2). Dessa forma, obteve-se o produto 

desejado 24 como um sólido amarelo em 66% de rendimento, o qual será utilizado como 
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esqueleto base para a próxima etapa reacional na obtenção da primeira classe de 

moléculas-alvo propostas para este trabalho. O produto foi analisado por espectroscopia 

de RMN de 1H e RMN de 13C e os dados estão de acordo com a literatura, conforme 

apresentado nas figuras 17 e 18, respectivamente.  

 Pela análise do espectro de RMN de 1H nota-se que a soma das integrações 

correspondem ao número total de 60 hidrogênios presentes na molécula. Dentre os sinais 

presentes, em comparação com o espectro mostrado na figura 17, destaca-se o surgimento 

do sinal singleto em 3,84 ppm referentes aos 10 hidrogênios da ponte metilênica 

(assinalado em rosa), o que é determinante para comprovar a formação do produto 24. 

 

Figura 17: Expansão do espectro de RMN de 1H 500Hz do composto 24 em CDCl3. 

 

 O espectro de RMN de 13C (figura 18) mostra os sinais referentes aos carbonos 

presentes na amostra. Como os carbonos deste composto estão em seis diferentes 

ambientes químicos nota-se a presença de seis sinais com diferentes deslocamentos 

químicos presente no espectro. Em comparação ao espectro do composto anterior 25, 

destaca-se agora o surgimento do sinal em 30,87 ppm (rosa) correspondente aos cinco 

carbonos das pontes metilênicas. Vale ressaltar que no espectro apresentam-se 

assinalados por diferentes cores os sinais correspondentes à molécula. 
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Figura 18: Espectro de RMN de 13C 75 Hz do composto 24 em CDCl3. 

  

 O mecanismo de formação dos pilar[5]arenos sugerido por Nierengarten, Yang e 

Chupakhin51a-b, baseia-se na reação de Friedel-Crafts em que ocorre a adição de carbono 

a um anel aromático. De acordo com a proposta, primeiramente, acontece a 

hidroximetilação do 1,4-metoxibenzeno F com paraformaldeído catalisada por ácido para 

obter o álcool benzílico G. O cátion benzílico H é formado pela eliminação de água do 

álcool benzílico G. Sob condições ácidas, H formará outro álcool benzílico que reage 

levando a um carbocátion benzílico dimérico I. A reação é repetida para produzir cátions 

oligoméricos que podem ciclizar após a formação do pentâmero para obter o pilar[n]areno 

mais estável. O ciclopentâmero é estabilizado porque os ângulos internos da ligação 

metilênica atingem 108°, que é o mais próximo do ângulo tetraédrico ideal 109,5°, 

conforme mostrado no esquema 21. 
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Esquema 21: Mecanismo de formação geral dos pilar[5]arenos. 

  

Ainda, relatou-se que a ciclização é realizada sob controle termodinâmico e que 

distribuição, em relação ao [n], dos produtos cíclicos é dependente das estabilidades dos 

produtos finais. Também já foi reportado na literatura52 que podem-se variar os solventes 

e ácidos de Lewis (catalisador) utilizados não apenas na reação de ciclização deste 

pilar[5]areno, mas também na de outros pilar e copilar[n]arenos. Os solventes mais 

comuns empregados são diclorometano (CH2Cl2), clorofórmio (CHCl3) e 1,2-

dicloroetano (DCE), sendo o CHCl2 o mais utilizado no caso de síntese dos pilar[5]arenos. 

No que diz respeito ao catalisador, alguns exemplos de ácidos que podem ser empregados 

são o ácido para-tolueno sulfônico, trifluoreto de boro-dietil-eterato (BF3.OEt2) e cloreto 

de alumínio (AlCl3).   
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C) MÉTODO REACIONAL PARA OBTENÇÃO DO COMPOSTO 23 

 PRIMEIRO MÉTODO REACIONAL 

 

 

Esquema 22: Reação para síntese do composto 23 (Primeiro Método). 

 

 Para a obtenção de 23, pelo fato de não existir na literatura metodologias descritas 

para essa molécula foi necessária a adptação uma metodologia descrita53 para reação 

semelhante de substitituição de um haleto de alquila aromático com um álcool para gerar 

o éter correspondente. Primeiramente,  adicionou-se o pilar[5]areno 24 à uma solução de 

trans-4-hidroxi-L-prolina protegida em tolueno. Em seguida, o NaH (60%) foi adicionado 

a esta mistura reacional à 0 °C e agitou-se a esta temperatura por 3,5 horas. Passado esse 

tempo, deixou-se agitando por mais 3 dias à temperatura ambiante. Ao final obteve-se um 

óleo alaranjado, a partir da evaporação do solvente, que foi enviado para análise de RMN 

1H. Entretanto, foi constatado que havia sido obtido uma mistura muito complexa para 

ser separada, então o produto de não foi obtido. 
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 SEGUNDO MÉTODO REACIONAL 

 

Esquema 23: Reação para síntese do composto 23 (Segundo Método).. 

  

No segundo método reacional testado teve sua metodologia adaptada de uma outra 

descrita na literatura54, que se referia à substituição de um haleto de alquila aromático 

com um álcool para gerar o éter correspondente. Através de adaptações, realizou-se 

adaptação da literatura em que sebaseado na literatura, misturou-se o pilar[5]areno 24 à 

uma solução de trans-4-hidroxi-L-prolina protegida em DMF. Em banho de gelo 

adicionou-se lentamente do NaH (60%) e, em seguida, deixou em agitação por 30 minutos 

à temperatura ambiente. Depois desse tempo obteve-se, através de filtração, um sólido 

alaranjado que foi seco e enviado para análise de seu espectro de RMN de 1H. 

Infelizmente, a partir dessa análise foi constatado que havia presente na amostra apenas 

os materiais de partida da reação sem vestígios de formação de produto. 
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 TERCEIRO MÉTODO REACIONAL 

 

           Esquema 24: Reação para síntese do composto 23 (Terceiro Método). 

  

O terceiro procedimento testado55, teve sua metodologia adaptada de uma outra 

descrita na literatura, que se referia à substituição de um haleto de alquila aromático com 

um álcool para gerar o éter correspondente. Na adaptação realizada, misturou-se o 

pilar[5]areno 24 à uma solução de trans-4-hidroxi-L-prolina protegida em acetona e 

adicionou-se óxido de prata. A mistura reacional foi agitada à temperatura ambiente por 

24 horas. Em seguida, evaporou-se o solvente e adicionou-se novamente nas mesmas 

quantidades o composto 24 e o Ag2O, que foram agitados por mais 24 horas. Ao término 

deste período, foi necessário filtrar o Ag2O presente na mistura para se obter um filtrado 

amarelado, o qual tornou-se um sólido branco amarelado após a remoção do solvente. A 

placa cromatográfica deste sólido mostrou apenas uma mancha, sem resquícios de 

materiais de partida. A presença do Ag2O catalisa a remoção do íon haleto (Br-), então o 

o grupamento OH da hidroxiprolina pode atuar como nucleófilo forte o suficiente para 

afetar o mecanismo SN2 da reação. Enviou-se, então, este produto para análise de seu 

espectro de RMN de 1H. O espectro obtido encontra-se na figura 19. Vale ressaltar que 

no espectro apresentam-se assinalados por diferentes cores os sinais correspondentes à 

molécula. 

 De acordo com o espectro obtido, podemos notar que a soma das integrações 

correspondem ao número total de 150 hidrogênios na molécula. Sendo que em 6,88 ppm 

(verde) verifica-se um singleto largo com integral relativa a 10 hidrogênios referentes aos 
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hidrogênios do anel aromático. Os hidrogênios ligados ao carbono mais próximo da 

carbonila do grupamento éster se encontram no sinal singleto de 4,44 ppm (azul claro) 

correspondentes a 5 hidrogênios.  Os hidrogênios ligados aos carbonos alquílicos que se 

encontram entre os oxigênios, apresentam sinais tripletos em 4,20 ppm(vermelho) e 3,60 

ppm(cinza) com integração relativa aos 20 hidrogênios de cada sinal, sendo o mais 

desblindado referente aos hidrogênios metilênicos assinalado em vermelho na molécula. 

Com deslocamento químico de 3,82 ppm (azul escuro), encontra-se um singleto com 

integral relativa a 10 hidrogênios, referente aos hidrogênios da ponte metilênica. Em 3,71 

ppm (marrom) verifica-se um singleto com integração relativa a 15 hidrogênios referentes 

a metila do grupamento éster da molécula. Na região compreendida entre 3,44-3,53 ppm 

se observam 3 sinais, sendo eles dubletos largos com integrais correspondentes a 15 

hidrogênios, referentes aos hidrogênios do carbono quiral e seu adjacente (representados 

em laranja).  Os sinais multipletos em 2,27 ppm e 2,03 ppm (roxo) com integração relativa 

a 10 hidrogênios, correspondem aos hidrogênios adjacentes ao carbono ligado a carbonila 

do grupamento éster. Em 1,39 ppm e 1,43 ppm (rosa) verificam-se 2 singletos com 

integrais relativas a 15 e 30 hidrogênios referentes as metilas do grupo de proteção (Boc). 

Por esta análise podemos notar que os sinais derivados da trans-4-hidroxi-L-prolina e do 

composto 24 estão numa proporção de 1:1, respectivamente, e não 2:1 como o esperado. 

Vale esclarecer que alguns dos sinais deste composto não apresentam a multiplicidade 

teórica correta e também aparecem muitas das vezes duplicados, porque trata-se de um 

macrociclo que possivelmente tem grupamentos direcionados para dentro de sua cavidade 

e pode ainda tratar-se de uma mistura de estereoisômeros. Tal peculiaridade pode afetar 

o desdobramento dos sinais uma vez que podem ocorrer interações em diferentes partes 

da molécula. Estas observações afetam tanto os espectros de RMN de 1H quanto os de 

RMN de 13C. 
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Figura 19: Expansão do espectro de RMN de 1H, do composto 23 em CDCl3 a 500 

MHz. 

 

 Pela análise do espectro de RMN de 13C (Figura 35) observam-se a presença dos 

sinais em 173,76 ppm da carbonila do éster (vermelho), em 154,10 ppm está o sinal da 

carbonila de amida (verde). Já em 149,81 ppm estão os carbonos insaturados do anel 

aromático ligado ao oxigênio (laranja).  Em 129,15 ppm estão os carbonos insaturados 

aromáticos ligados à ponte metilênica (azul escuro). Em 116,25 ppm estão os CH 

aromáticos (roxo), em 80,52 ppm estão os carbonos insaturados do grupamento Boc 

(verde tracejado), em 69,62 ppm localizam-se os CH da trans-4-hidroxi-L-prolina 

protegida (vermelho tracejado), seguido dos CH2 do pilar em 69,13 ppm (verde claro), já 

em 58,04 ppm estão os outros CH da trans-4-hidroxi-L-prolina protegida (marrom). Em 

54,83 ppm estão CH2 também deste aminoácido protegido (rosa tracejado). Finalizando-

se a análise, temos em 52,18 ppm alguns CH3 da molécula ( laranja tracejado), em39,27 

ppm estão outros CH2 da trans-4-hidroxi-L-prolina protegida (cinza). Já em 30,79 ppm 

estão os CH2 do pilar (azul claro), em 29,55 ppm estão os CH2 da ponte metilênica do 

macrociclo (rosa) e em 28,61 ppm estão os CH3 do grupamento Boc (amarelo). 
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Figura 20: Espectro de RMN de 13C-APT, do composto 23 em CDCl3 a 300 MHz. 
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 QUARTO MÉTODO REACIONAL 

 

Esquema 25: Reação para síntese do composto 23 (Quarto Método).. 

 

 Apesar de no procedimento anterior o produto já ter sido obtido, justifica-se este 

quarto método reacional pelo fato de ter sido colocado em prática quase que 

simultaneamente com o terceiro. Este quarto método reacional teve seu procedimento 

adaptado de uma metodologia descrita na literatura56, que se referia à substituição de um 

haleto de alquila aromático com um álcool para gerar o éter correspondente. Nesta 

adaptação, em uma solução, sob agitação, de trans-4-hidroxi-L-prolina protegida, 

pilar[5]areno 24 e fluoreto de tetrabutilamônio (TBAF) em tetrahidrofurano (THF) foram 

adicionados, à 0 °C o NaH (60%). A mistura foi agitada por 16 horas. Ao final deste 

período, formou-se um sólido branco amarelado que foi purificado por coluna 

cromatográfica. 

 Após purificação, o espectro de RMN de 1H obtido apresentou a mesma 

característica daquele discutido anteriormente na terceira tentativa, então decidiu-se 

investigar por outros tipos de análises, como a espectroscopia da região do infravermelho 

(IV) e difração de raios X. Neste espectro da região do IV (figura 21) destacam-se as 

bandas em 1748 cm-1 referente à carbonila de éster pois nesta molécula existem carbonilas 

deste tipo; a banda de 1675 cm-1 de carbonila de amidas é relacionada à carbonila derivada 

do grupo protetor Boc2O, conforme assinalado na figura 22. Entretanto também foi 

notado uma banda em 541 cm-1 característica da ligação C-Br. 
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Figura 21: Espectro de infravermelho com composto 23. 

 

 

 

Figura 22: Composto 23 com carbonilas assinaladas. 

 

 De acordo com os resultados obtidos através dos espectros de RMN de 1H e na 

região do infravermelho do composto II, onde verifica-se que os sinais derivados do 

pilar[5]areno 24 e da trans-4-hidroxi-L-prolina protegida encontram-se na proporção 1:1, 

respectivamente. E ainda que há a presença de fato de bandas derivadas de grupamentos 

da trans-4-hidroxi-L-prolina, assim como a presença do estiramento da ligação C-Br. 

1748 cm-

1 

1675 cm-

1 

541 cm-

1 
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Legenda: 

, 

Dessa forma, sugere-se que não ocorreu a substituição de todos os 10 Bromos presentes 

no composto 24, mas sim de apenas 5 desses Bromos. A figura 23 apresenta duas das 

possíveis estruturas em que se encontra o produto 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Possíveis estruturas do produto 23. 

 

 De modo a se obter uma estrutura do produto 23 em que todos os 10 Bromos 

fossem substituídos pela trans-4-hidroxi-L-prolina protegida, decidiu-se repetir o terceiro 

método reacional por este ter apresentado uma purificação menos trabalhosa em 

comparação com aquela do quarto método . Nas duas tentativas realizadas, foram obtidos 

produtos diferentes de acordo com o espectro de RMN 1H das moléculas. Os sinais são 

análogos ao do espectro da figura 19, tendo pequenas diferenças em relação ao 

deslocamento químico e, efetivamente, na integração relativa ao número de hidrogênios 

da molécula.  

O espectro de RMN de 1H da primeira repetição da reação, conforme a figura 24, 

apresentou sinais dos hidrogênios do composto 23 numa proporção de 7:3 em relação aos 

sinais da trans-4-hidroxi-L-prolina protegida , o que nos sugere que neste produto houve  

substituição de 7 dos 10 bromos da estrutura do pilar[5]areno. Vale ressaltar que no 

espectro apresentam-se assinalados por diferentes cores os sinais correspondentes à 

molécula. 
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Figura 24: Expansão do espectro de RMN 1H, do composto 23 com 7 bromos 

substituídos, em CDCl3 a 500 MHz. 

 

Entretanto, o espectro de RMN 1H da segunda repetição da mesma metodologia, 

de acordo com a figura 25, exibiu sinais relativos aos hidrogênios da trans-4-hidroxi-L-

prolina e do composto 23 numa proporção de 2:1, o que indicou que todos os 10 bromos 

da estrutura foram substituídos. Vale ressaltar que no espectro apresentam-se assinalados 

por diferentes cores os sinais correspondentes à molécula. 
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Figura 25: Expansão do espectro de RMN 1H, do composto 23 com 10 bromos 

substituídos, em CDCl3 a 500 MHz. 

 

Em virtude dos diferentes resultados para a mesma metodologia, tornou-se 

extremamente necessária realização da caracterização destes produtos pela difração de 

raio X dos cristais destas moléculas, para que se pudesse identificar em que posições 

houve a substituição do Bromo.   

Os cristais do composto 23, com 5,7 e 10 bromos substituídos pela trans-4-

hidroxi-L-prolinaforam obtidos através da técnica de difusão de vapor utilizando-se 

metanol e clorofórmio. Estes cristais estão apresentados na figura 26. Contudo, 

infelizmente, em nenhum dos três diferentes tipos de cristal foi possível a realização da 

medida de difração de raios X, pelo fato deles terem apresentado as mesmas 

características de serem opacos e difratarem muito pouco dos raios que os incidiram.  
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Figura 26: Cristais obtidos do pilar[5]areno 24 com 5(a), 7(b) e 10(c) bromos 

substituídos.  

  

 Em virtude das dificuldades apresentadas na caracterização destas moléculas 

discutidas acima, optou-se por colocar a etapa seguinte proposta inicialmente, realizando-

se a reação de desproteção. Porém, infelizmente, de acordo com as análises de RMN 1H 

foi constatado que o produto de interesse não havia sido obtido. Como os resultados 

obtidos foram inconclusivos, optou-se por dar sequência com as outras moléculas-alvo 

do trabalho.  

 

4.1.2. SÍNTESE DOS PILAR[N]ARENOS DA CLASSE 2 

a) MÉTODO REACIONAL PARA OBTENÇÃO DO COMPOSTO 29 

 

Esquema 26: Reação para obtenção do composto 29. 

 

Para a síntese dos copilararenos o procedimento reacional adotado foi descrito por 

Xiao-Yu57, no qual o copilar[5]areno 29 é obtido pela reação entre o 1,4-dimetoxibenzeno 

comercial 30 e o derivado de hidroquinona 25  na presença de paraformaldeído e FeCl3 

em diclorometano. Esta mistura é agitada por cinco horas e ao final deste período obtem-

se o produto bruto, sendo necessária purificação. Para que o produto de interesse pudesse 
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ser isolado, realizou-se uma cromatográfica em camada fina (1:2 – 

diclorometano/hexano), porém ao final da mesma o produto ainda não se encontrava 

totalmente puro, pois apresentava manchas na placa cromatográfica referentes aos 

materiais de partida que não foram totalmente consumidos. Realizou-se, então, uma 

cromatografia em placa preparativa (11:20 – diclorometano/hexano), obtendo-se 

finalmente o composto 29 devidamente puro como um sólido amarelado em baixo 

rendimento (15%) devido as sucessivas etapas de purificação que eventualmente 

acarretaram perda de material. O mesmo foi analisado por espectroscopia de RMN de 1H, 

conforme apresentado na figura 27. Vale ressaltar que no espectro apresentam-se 

assinalados por diferentes cores os sinais correspondentes à molécula. 

 Através da análise do espectro (figura 27), notamos que a soma das integrações 

relativas equivalem aos 52 hidrogênios da molécula e estão de acordo com a literatura. 

Em 6,79 ppm e 6,75 ppm estão um multipleto e um singleto, respectivamente que 

representam os dez hidrogênios aromáticos. Em 4,07 ppm encontra-se um tripleto dos 

quatro hidrogênios adjacentes ao átomo de bromo (rosa). Na sequência, estão é possível 

visualizar os dez hidrogênios das duas pontes metilênicas em 3,79 ppm desdobrados em 

um dubleto (roxo). Os dezoito hidrogênios dos oito grupamentos CH3 da molécula estão 

situados a 3,70 e 3,65 ppm como dois singletos (verde). Por fim, em 3,47 ppm temos um 

outro tripleto referente aos quatro hidrogênios dos grupos CH2 adjacentes ao átomo de 

oxigênio (laranja). Os assinalamentos dos sinais foram realizados mediante aos espectros 

descritos na literatura .57 
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Figura 27: Expansão do espectro RMN1H 500Hz do composto 29 em CDCl3. 

   

c) MÉTODO REACIONAL PARA OBTENÇÃO DO COMPOSTO 28 

 

Esquema 27: Reação para obtenção do composto 28. 

 

 Nesta reação optou-se por utilizar a mesma metodologia de síntese usada no 

terceiro método da classe 1, pois em ambos os casos o alvo de substituição é o bromo e 

também pelo fato da purificação ter se mostrado mais efetiva do que a do quarto método. 

Então, primeiramente, solubilizou-se a trans-4-hidroxi-L-prolina protegida em acetona 

sob atmosfera inerte Em seguida, adicionou-se a essa solução o composto 29 e o óxido 

de prata (Ag2O). A mistura reacional ficou sob agitação por 12 horas. Ao final, filtrou-se 
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para retirada do Ag2O, o solvente foi evaporado e obteve-se um sólido marrom claro. Foi 

realizada uma coluna cromatográfica em que se utilizou hexano como eluente, porém não 

foi possível purificar o produto, uma vez que a análise das frações coletadas por 

cromatografia em camada fina notou-se mais de uma mancha sendo revelada no 

ultravioleta. Optou-se então por uma separação por cromatografia em placa preparativa 

utilizando-se como eluente uma mistura diclorometano/hexano (11:20), desta vez as 

manchas foram separadas e enviadas para análise de RMN 1H, entretanto nenhuma delas 

era de fato o produto. Porém, como a síntese da terceira classe de moléculas-alvo foi 

colocada concomitantemente a essa classe 2 e pelo fato de seus resultados terem se 

mostrado mais promissores, optou-se por focar nestes e deixar a 2 para posteriores 

tentativas de síntese utilizando outras metodologias a serem pesquisadas.  

 

4.1.3. SÍNTESE DOS PILAR[N]ARENOS DA CLASSE 3 

4.1.3.1. CLASSSE 3 UTILIZANDO A HIDROXIPROLINA 

a) MÉTODO REACIONAL PARA OBTENÇÃO DO COMPOSTO 36 

 

Esquema 28: Reação para obtenção do composto 36. 

 

Para obtenção da classe 3 iniciou-se a síntese dos materiais de partida, sendo agora 

um outro esqueleto de macrociclo. De acordo com a metodologia descrita43, o 

intermediário 36 foi sintetizado, sob atmosfera inerte, a partir da reação de condensação 

do material de partida comercial 30 na presença de ácido trifluoroacético e 

paraformaldeído. Após agitação por duas horas o produto foi cristalizado em acetona 

formando-se um sólido branco amarelado em 80% de rendimento. O mesmo foi enviado 

para análise do espectro de RMN de 1H para comprovar sua estrutura. Vale ressaltar que 
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no espectro apresentam-se assinalados por diferentes cores os sinais correspondentes à 

molécula. 

 Através da análise do espectro de RMN de 1H da figura 28, podemos observar 

que a soma das integrações correspondem aos 50 hidrogênios da molécula em questão e 

a distribuição dos sinais estão de acordo com a literatura. Em 6,80 ppm destaca-se o sinal 

singleto dos 10 hidrogênios aromáticos, em 3,79 ppm estão os 10 hidrogênios 

equivalentes a ponte metilênica na forma de um singleto. Por fim, em 3,68 ppm observa-

se os 30 hidrogênios dos 10 grupamentos CH3 da molécula sob a forma de um singleto. 

 

Figura 28: Expansão do espectro RMN1H 500 Hz do composto 36 em CDCl3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

   

 

 

b) MÉTODO REACIONAL PARA OBTENÇÃO DO COMPOSTO 35 

 

 

Esquema 29: Reação para obtenção do composto 35. 

 

 Na reação de clivagem da ligação C-O, pela metodologia descrita58, o 

intermediário 36 sofre uma reação de desalquilação na presença de tribrometo de boro 

(BBr3). Ao final do período total de 7 dias, após lavagem com água, o produto 35 foi 

obtido como um sólido cinza em 90% de rendimento. A análise do espectro de RMN de 

1H deste composto encontra-se no esquema 29. Vale ressaltar que no espectro 

apresentam-se assinalados por diferentes cores os sinais correspondentes à molécula. 

Em comparação ao espectro do material de partida (Figura 29), neste espectro vale 

destacar a ausência do singleto dos hidrogênios dos grupamentos CH3 e a presença do 

sinal singleto em 8,47 ppm (vermelho) referente aos hidrogênios dos grupamentos OH do 

composto 35. Ambos os deslocamentos e integrais encontram-se de acordo com a 

literatura pesquisada, sendo assim foi confirmada a obtenção do pilar[5]areno desejado. 
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Figura 29: Espectro RMN1H 500Hz do composto 35 em DMSO-d6. 

 

 O mecanismo de desmetilação dos grupos metoxilas composto 35, utilizando uma 

reação primeiramente via SN2. O ataque do nucleófilo ocorre sempre no carbono 

metílico, pois é o que tem maior densidade positiva de carga devido a eletronegatividade 

do oxigênio. 

 Para que a reação ocorra é necessário tornar o ânion fenolato um melhor grupo de 

saída, utilizando geralmente, um ácido de Lewis (neste caso o BBr3). O BBr3 possui um 

orbital p vazio, logo é bastante eletrofílico e prefere atacar o oxigênio da metoxila. Com 

isso o íon oxônio formado pode ser atacado pelo ânion Br- através de uma reação do tipo 

SN2 (esquema 30). 
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Esquema 30:  Mecanismo de formação do composto 35. 

c) MÉTODO REACIONAL PARA OBTENÇÃO DO COMPOSTO 34 

 

 

Esquema 31: Reação para obtenção do composto 34. 

 

 A próxima etapa, de acordo com a rota sintética adotada é a reação de um álcool 

com um cloreto de acila para obtenção do éter correspondente através de uma substituição 

nucleofílica SN2. Para isso, com base em trabalhos descritos na literatura,59 foram 

misturados o cloroacetato de metila (C3H5O2Cl) e carbonato de potássio (K2CO3) à uma 

solução de 35 em acetonitrila. A mistura reacional foi agitada sob refluxo em atmosfera 

inerte por 18 horas. Em seguida, foi filtrada e recolheu-se o filtrado, que após o solvente 
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ser evaporado formou-se um sólido alaranjado. Este sólido foi recristalizado em mistura 

de clorofórmio e metanol, obtendo-se o composto 34 como um sólido amarelado com 

35 % de rendimento. Este sólido foi enviado para análise de espectroscopia de RMN de 

1H conforme ilustrado na figura 30. Ressalta-se que no espectro apresentam-se 

assinalados por diferentes cores os sinais correspondentes à molécula.  

 Neste espectro, em comparação com o do material de partida obtido no tópico 

anterior, notamos a presença de dois singletos em 4,55 ppm e 3,54 ppm, equivalente a 20 

e 30 hidrogênios, respectivamente. Esses sinais são referentes à unidade proveniente do  

cloroacetato de metila. 

Figura 30: Expansão do espectro RMN1H 500 Hz do composto 34 em CDCl3. 
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d) MÉTODO REACIONAL PARA OBTENÇÃO DO COMPOSTO 33 

 

 

Esquema 32: Reação para obtenção do composto 33. 

 

 Para esta etapa de síntese o procedimento experimental utilizado foi adaptado59. 

A reação de hidrólise do éster 34 ocorreu na presença de hidróxido de sódio (NaOH) e 

etanol (EtOH). Após um refluxo de 10 horas, adicionou-se HCl concentrado e obteve-se 

o composto 33 como um sólido branco alaranjado em 99% de rendimento. Esse sólido foi 

caracterizado por RMN 1H e RMN13C, cujos espectros obtidos encontram-se nas figuras 

31 e 32. Vale ressaltar que no espectro apresentam-se assinalados por diferentes cores os 

sinais correspondentes à molécula. 

 Pela elucidação deste espectro nota-se o desaparecimento dos hidrogênios do 

grupo CH3 do material de partida mostrado no item anterior. Apesar de não ter sido 

detectado o sinal referente aos hidrogênios dos grupos COOH, o fato do sinal referente 

aos hidrogênios do grupamento CH2 (vermelho) terem desdobrado em dois sinais 

dubletos (J =15Hz) sugere que os hidrogênios ácidos estão presentes e confere um 

ambiente químico diferente para cada hidrogênio ligado ao CH2.  
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Figura 31: Expansão do espectro RMN1H 500Hz do composto 33 em DMSO-d6. 

 

 Pela análise do espectro de RMN 13C (Figura 32) observa-se a presença do sinal 

em 170,29 ppm referente à carbonila da molécula (vermelho). Em 149,16 e 148,62 ppm 

observa-se o sinal do carbono insaturado do anel ligado ao oxigênio (verde). Já em 127,59 

ppm está o sinal referente aos carbonos insaturados ligados à ponte metilênica (rosa) e 

em 114,29 ppm os CH em situações aromáticas (roxo). O CH2 (azul claro) entre o 

oxigênio e a carbonila está situado a 65,39 ppm e finalmente em 28,48 ppm (amarelo) 

estão os CH2 das pontes metilênicas que formam o macrociclo.  
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Figura 32: Espectro RMN de 13C 125 MHz do composto 33 em DMSO-d6. 

 

e) PRIMEIRO MÉTODO REACIONAL PARA OBTENÇÃO DO COMPOSTO 

32 

 

 

Esquema 33: Reação para obtenção do composto 32 (Primeiro Método). 
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 Para a obtenção da molécula 32, prosseguiu-se com uma reação de acoplamento 

entre o grupamento ácido do pilar[5]areno 33 e a hidroxila da trans-4-hidroxi-L-prolina. 

Através de procedimento adaptado da literatura60, em que se referia ao acoplamento de 

um grupo ácido com um álcool para gerar o éster correspondente, procedeu-se a reação 

por meio da mistura do pilar[5]areno ácido 33 com uma solução de trans-4-hidroxi-L-

prolina protegida em diclorometano. A essa mistura adicionou-se o N,N’-

diciclohexilcarbodiimida (DCC) e quantidade catalítica de 4-dimetilaminopiridina 

(DMAP), agitando-se por 16 horas. Ao final deste período, mesmo após filtração notou-

se a presença de um óleo alaranjado (o composto 32) misturado com a ureia derivada do 

DCC (um sólido fino branco), que é um subproduto da reação entre o DCC e aminas ou 

álcoois. Alguns métodos foram realizados como tentativas de separar o produto desta 

uréia. O primeiro deles foi a realização de uma coluna cromatográfica, porém observou-

se que não era possível separar o óleo do sólido, uma vez que os dois apresentaram tempo 

de retenção parecidos. A grande dificuldade enfrentada foi referente ao fato desta uréia 

ser parcialmente solúvel em grande parte dos solventes orgânicos utilizados em 

laboratório. Apesar disso, investigou-se um solvente que solubilizasse o produto, mas que 

solubilizasse pouco ou nada da uréia, para que por meio de filtração fosse possível 

purificar esse produto. Então, adaptando métodos descritos na literatura, aprimeira 

tentativa de separação foi através de acetona gelada. A segunda tentativa foi em tolueno. 

Essa escolha mostrou-se positiva, pois aparentemente pareceu estar diminuindo a 

quantidade da uréia. De fato isso ocorreu, entretanto mesmo realizando a filtração por 

algumas vezes, após enviarmos o óleo obtido para a análise do espectro de RMN de 1H, 

a presença de uréia foi verificada. Conforme espectro mostrado na figura 33, o produto 

desejado foi obtido, entretanto não de forma pura.  

 De acordo com o espectro nota-se que a soma das integrais totalizam os 220 

hidrogênios da molécula. Em 7,02 ppm há um singleto largo onde estão os 10 hidrogênios 

aromáticos (verde). Em 4,54 ppm apresentam-se os 20 hidrogênios referente ao grupo 

metileno representado em vermelho. Em 4,39 ppm há um tripleto de constante de 

acoplamento igual a 8Hz, onde estão os 10 hidrogênios que ficam entre o nitrgênio e a 

carbonila da unidade de trans-4-hidroxi-L-prolina (azul claro). Em seguida, encontra-se 

um singleto em 3,84 ppm dos 10 hidrogênios da ponte metilênica característica do 

pilar[5]areno (azul escuro). Em 3,72 ppm está situado um singleto referente aos 30 

hidrogênios do grupamento metila (marrom). Em laranja estão assinalados os sinais dos 

30 hidrogênios do CH2 e CH vizinhos. Finalmente, em 2,29 e 2,07 ppm identifica-se os 
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20 hidrogênios da trans-4-hidroxi-L-prolina (roxo) e em 1,45 e 1,40 ppm estão os 90 

hidrogênios do grupamento Boc (rosa). Vale lembrar que alguns dos sinais deste 

composto não apresentam a multiplicidade teórica correta e também aparecem muitas das 

vezes duplicados, porque trata-se de um macrociclo que possivelmente tem grupamentos 

direcionados para dentro de sua cavidade e ainda trata-se de um composto quiral que pode 

ter mistura de estereoisômeros. Tal peculiaridade pode afetar o desdobramento dos sinais 

uma vez que podem ocorrer interações em diferentes partes da molécula.  

 

 

 

 

 

 

Figura 33: Expansão do espectro RMN1H 500Hz do composto 32 em CDCl3. 

 

 De acordo com a análise de RMN1H, foi comprovado que o composto não se 

apresentava totalmente puro. A fim de se obtê-lo em maior grau de pureza, decidiu-se 

testar mais uma metodologia.  
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 Segundo o mecanismo proposto, o ácido carboxílico reage com o DCC para 

formar o intermediário J (o-acilisouréia). Este intermediário pode reagir diretamente com 

uma molécula de álcool e formar o éster correspondente L eliminando como subproduto 

a dicicloexiluréia (DCU), conforme esquema 33. 

 

 

Esquema 34: Mecanismo de acoplamento de ácido e álcool utilizando DCC. 
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f) SEGUNDO MÉTODO REACIONAL PARA OBTENÇÃO DO COMPOSTO 

32 

 

Esquema 35: Reação para obtenção do composto 32 (Segundo Método). 

 

 O procedimento foi adaptado de uma metodologia descrita na literatura61, que se 

refere ao acoplamento de um grupo ácido com amina para gerar a amida correspondente. 

Na adaptação realizada, adicionou-se a trans-4-hidroxi-L-prolina protegida, o DMAP e o 

EDC à uma solução de 33 em DMF, sob atmosfera inerte. Esta mistura foi agitada à 50 °C 

por 24 horas e então a derramou em uma solução de ácido clorídrico formando-se um 

precipitado. O sólido formado foi coletado por filtração, lavado com água e enviado para 

análise do espectro de RMN de 1H, entretanto constatou-se que o produto desejado não 

havia sido obtido de forma satisfatória pois no espectro não se encontravam todos os 

sinais referentes a parte do pilar 33 na macromolécula.  
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4.1.3.2. CLASSSE 3 UTILIZANDO A LEUCINA 

a) MÉTODO REACIONAL PARA OBTENÇÃO DO COMPOSTO 40 

 

Esquema 36: Reação para obtenção do composto XVII. 

 

 A ideia inicial seria a síntese com os mais variados aminoácidos e para dar início 

à essa série, optou-se pela reação com a L-Leucina. Esse procedimento foi baseado e 

adaptado de uma metodologia61 já descrita neste trabalho, em que realizou-se o 

acoplamento do grupo ácido do mesmo pilar[5]areno 33 com terminais aminos de 

peptídeos. Nessa metodologia, primeiramente, foi adicionada a leucina esterificada, sob 

atmosfera inerte, o DMAP e o 1-etil-3-(-dimetilaminopropil)carbodiimida) (EDC) à uma 

solução de 33 em DMF seco. Após 16 horas o produto foi extraído e purificado por placa 

preparativa (CHCl3:MeOH = 20:1). O produto final foi obtido como um óleo transparente 

com 26% de rendimento. O mesmo foi submetido às análises de espectroscopia de RMN 

de 1H, RMN de 13C e espectroscopia de correlação heteronuclear 1H x 13C-HSQC, as 

quais encontram-se apresentadas nas figuras 33, 35 e 36, respectivamente.  

 De acordo com o espectro mostrado, nota-se que a soma das integrais totalizam 

os 160 hidrogênios da molécula. Em torno de 8,0 ppm, dois sinais dubletos (J= 7,2 Hz) 

equivalentes aos 10 hidrogênios aromáticos da molécula (verde). Em seguida, em 6,95 

ppm tem-se um dubleto (J= 5,9Hz) correspondente aos 10 hidrogênios do grupamento 

NH da amida formada (marrom). Por volta de 4,50 ppm nota-se a mistura de dois sinais 

referentes aos 20 e 10 hidrogênios ligados ao CH2 e CH, respectivamente, assinalados em 

vermelho. Os 10 hidrogênios da ponte metilênica estão situados como dois singletos em 

3,65 e 3,62 ppm (azul). Os sinais do CH2 e CH da porção característica da L-Leucina 

também estão juntos em 1,61 ppm como um multipleto de 30 hidrogênios (roxo). Por fim, 
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em 0,90 ppm estão os 60H das duas metilas da L-Leucina em rosa. Neste espectro de 

RMN 1H não foi possível observar o sinal referente aos 30 hidrogênios da metila do 

grupamento éster representada em cinza.  Pelo fato do espectro ser pré-saturado na altura 

do pico da água do DMSO, acredita-se que este sinal estaria situado entre 3,0-3,5 ppm 

(Figura 34). 

 

 

 

Figura 34: Espectro RMN 1H 500Hz do composto 40 em DMSO-d6. 

 

 Pela análise do espectro de RMN de 13C (Figura 35) observam-se a presença dos 

sinais em 172,44 e 168,08 referentes às carbonilas da amida (verde claro) e do éster (azul 

escuro). Em 149,16 e 149,07 ppm (duplicados) observa-se o sinal do carbono insaturado 

do anel ligado ao oxigênio (laranja). Já em 128,48 e 128,32 ppm estão duplicados os 

sinais dos carbonos insaturados aromáticos ligados à ponte metilênica (roxo) e em 114,96 

ppm os CH aromáticos (rosa). O CH2 (azul claro) entre o oxigênio e a carbonila está 

situado a 67,79 ppm, seguido do CH3 (vermelho) de sinal duplicado em 51,75. O CH 

(cinza) está também duplicado em 50,16 ppm. Já em 28,72 ppm (marrom) estão os CH2 

das pontes metilênicas que formam o macrociclo. Finalmente, em 24,32 e 24,26ppm e em 

21,40 e 21,34ppm estão os CH3 das metilas e em 22,45 ppm os sinais do outro CH da 



80 

   

molécula (verde escuro). Um dos carbonos metilênicos da molécula teve seu sinal de 

carbono misturado ao do DMSO, não sendo possível sua assinalação neste espectro. Os 

sinais foram assinalados de acordo o padrão de sinais dos espectros da L-Leucina metilada 

e do pilar[5]areno ácido 33. 

 Vale lembrar que alguns dos sinais deste composto não apresentam a 

multiplicidade teórica correta e também aparecem muitas das vezes duplicados, porque 

trata-se de um macrociclo que possivelmente tem grupamentos direcionados para dentro 

de sua cavidade e ainda trata-se de um composto quiral que pode ter mistura de 

estereoisômeros. Tal peculiaridade pode afetar o desdobramento dos sinais uma vez que 

podem ocorrer interações em diferentes partes da molécula. Estas observações afetam 

tanto os espectros de RMN de 1H quanto os de RMN de 13C.  

 

 

 

 

Figura 35: Expansão do espectro RMN de 13C-APT 126 MHz do composto 40 em 

dimeltilsulfóxido deuterado. 

 

 Vale ressaltar que através do espectro de RMN 13C foi possível notar a presença 

daquele CH3 do grupamento éster em 51,75 ppm, que no espectro de RMN 1H não havia 

Sinal junto ao do DMSO 
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aparecido pelo fato de ter sido cortado juntamente com o sinal da água presente no 

DMSO. A fim de se comprovar a presença dos carbonos metilênicos que não pareceram 

no espectro de RMN de 13C, resolveu-se realizar uma análise adicional de espectroscopia 

de correlação heteronuclear 1H x 13C-HSQC (Figura 36). Para a molécula em questão, o 

espectro mostrou a interação direta entre os carbonos situados na região onde está o 

DMSO (39ppm) e os hidrogênios do CH2 na região de 1,61 ppm. Tal fato comprova que 

realmente o CH2 assinalado no espectro de RMN13C está situado na mesma faixa que os 

sinais dos C do DMSO e por isso não pôde ser assinalado anteriormente.  

 

Figura 36: Expansão do espectro HSQC do composto 40 em dimeltilsulfóxido deuterado. 

 

 De acordo com os resultados obtidos até então para esta classe 3, pretende-se 

enviar estes compostos para análise de espectrometria de massas e também colocar a 

próxima etapa de desproteção dos aminoácidos para obtenção das moléculas-alvos dos 

objetivos deste trabalho, assim como a caracterização das mesmas.  

 

4.2. APLICAÇÃO DAS MOLÉCULAS–ALVO EM REAÇÕES 

ENANTIOSSELETIVAS 

 De posse dos pilar[5]arenos e copilar[5]arenos quirais derivados da trans-4-

hidroxi-L-prolina e L-Leucina com os grupamentos ácido e amino devidamente 
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desprotegidos, pretende-se dar início aos seus testes na condição de ligantes ou 

organocatalisadores em reações de catálise assimétrica. Como mostrado na figura 37, 

muitas reações são possíveis e, inicialmente, as moléculas serão testadas na reação de 

adição enantiosseletiva de arilzinco a aldeídos. Posteriormente, planeja-se estender os 

testes com esses ligantes para as reações aldólicas enantiosseletivas. As reações serão 

realizadas de acordo com a literatura62, elegendo os substratos mais comuns para dar 

início aos testes, como o p-tolualdeído, dietilzinco e ácido fenilborônico, para as adições 

enatiosseletivas de arilzinco a aldeídos. No caso das reações aldólicas enantiosseletivas, 

os reagentes mais comuns, que serão utilizados, são acetona e benzaldeído.36 Os excessos 

enantioméricos dos produtos quirais finais serão determinados por comparação com os 

respectivos padrões racêmicos, utilizando-se cromatografia líquida de alta eficiência com 

coluna quiral.  Deve-se salientar que os produtos obtidos por meio destas reações são de 

grande interesse da indústria farmacêutica, uma vez que ambos são intermediários chaves 

para a síntese de vários fármacos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37: Esquema geral das reações enantiosseletivas possíveis de serem testadas 

para as moléculas. 

 

 CONCLUSÃO 

 Se considerando os objetivos que foram propostos para este trabalho de conclusão 

de curso e ao analisar os resultados obtidos é possível fazer algumas considerações frente 

ao estudo realizado. 

 A partir dos resultados obtidos durante esses meses de desenvolvimento do 

projeto, é possível afirmar que, em relação a proteção dos aminoácidos, os resultados 

foram satisfatórios, pois foram obtidos em bons rendimentos. Levando em consideração 
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a síntese dos macrociclos (pilar[n]arenos e copilar[n]arenos), todos os compostos 

intermediários foram sintetizados com sucesso e também caracterizados por, pelo menos, 

uma técnica ( espectroscopia de RMN de 1H e em alguns casos por RMN de 13C e 

infravermelho). 

 A molécula-alvo da classe 1, de acordo com espectros de RMN de 1H e  na região 

do IV, foi obtida em 3 diferentes formas de substituição, apesar de não ter sido possível 

a elucidação exata da posição dos átomos da molécula pela difração de raios X. Sendo 

então necessário o estabelecimento de uma metodologia que seja reprodutível, bem como 

um método de análise eficiente. 

 Na classe 2, o copilar[5]areno base foi obtido porém a reação com a trans-4-

hidroxi-L-prolina não foi bem sucedida. Devido ao tempo disponível para realização do 

trabalho não foi possível explorar novas metodologia, tornando-se necessária novas 

tentativas. 

 Finalmente, a classe 3 mostrou-se a mais promissora por ter sido possível a 

obtenção, comprovada por análises de RMN de 1H e RMN de 13C, de dois compostos 

inéditos de pilar[5]areno acoplados com a trans-4-hidroxi-L-prolina e a L-leucina. Sendo 

que, em relação ao primeiro, ainda é necessário o aperfeiçoamento da metodologia para 

que se obtenha um produto com maior grau de pureza. Vale lembrar que para estes 

compostos da classe 3 ainda é necessário que se desproteja os aminoácidos para que se 

possa obter mais duas estruturas inéditas, as quais se referem o objetivo principal deste 

trabalho. 

 Além disso, depois de obtidos os compostos com seus respectivos aminoácidos 

desprotegidos, visa-se iniciar os testes dos mesmos como catalisadores quirais em reações 

enantiosseletivas de arilzinco a aldeídos e posteriormente em reações aldólicas 

enantiosseletivas.  

 As estruturas de copilar[n]arenos e pilar[n]arenos funcionalizadas obtidas neste 

trabalho, além de inéditas, são extremamente promissoras pois, após etapa de desproteção 

dos aminoácidos, serão obtidas macromoléculas com grupamentos ácido e amino livres 

que permitirão uma melhor modulação do caráter do macrociclo. Estas características 

permitem uma séria de possibilidades de aplicações nas diversas áreas de química, além 

da catálise assimétrica.    

 Ressalta-se ainda, que é possível que haja uma maior exploração destes 

pilar[n]arenos e copilar[n]arenos funcionalizados no sentido de que podem-se sintetizá-
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los com [n] diferentes de 5. Além disso, pode-se também utilizar outros aminoácidos e 

também aminoálcoois, proporcionando uma vasta quimioteca de compostos. 

 

 

 EXPERIMENTAL 

 

6.1. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

6.1.1. SOLVENTES E REAGENTES 

 Os solventes disponíveis comercialmente foram previamente secos e purificados 

conforme procedimentos descritos na literatura63.  

 A trans-4-hidroxi-L-prolina e a L-Leucina foram obtidas comercialmente sem 

tratamento prévio. Os demais solventes e reagentes empregados nas sínteses, purificações 

e caracterizações foram obtidos de fontes comerciais (Aldrich, Merck e Synth) e 

utilizados sem prévia purificação. 

 

6.1.2. MÉTODOS CROMATOGRÁFICOS 

 Utilizou-se coluna cromatográfica, cuja fase estacionária foi sílica gel 60 (35 – 70 

mesh) para purificação dos compostos. Os eluentes empregados como fase móvel estão 

descritos nos procedimentos experimentais. O método utilizado para o acompanhamento 

das reações foi a cromatografia em camada delgada (CCD), utilizando placas obtidas a 

partir de cromatofolhas de alumínio impregnadas com sílica gel da Marcherey-Naguel e 

reveladas em Câmara Escura UV da Biothec, cuba com vapor de iodo e solução ácida de 

vanilina, seguido de aquecimento. As placas preparativas utilizadas foram preparadas 

com sílica de preparativa da Sorbtech. 

 

6.2. PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS 

 

6.2.1. PROTEÇÃO DOS GRUPOAMENTOS ÁCIDO E AMINO DA 

HIDROXIPROLINA 

 Em um balão reacional, uma solução de trans-4-hidroxi-L-prolina (5mmol) em 

metanol (4,9 ml) foi resfriada à 0°C. Depois disso, cloreto de tionila (0,52 ml) foi 

adicionado gota a gota e a mistura agitada por 15 horas à temperatura ambiente. Passado 
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esse tempo, o solvente foi removido e a mistura resultante suspensa em acetonitrila (7,46 

ml). Em seguida, resfriou-se a mistura reacional à 0°C e trietilamina (2,38ml) e 

dicarbonato de di-terc-butila (1,21 ml) foram adicionados. Após período “overnight”, a 

solução foi diluída em diclorometano (22,3 ml) e lavada 3 vezes com ácido clorídrico 1M 

(30 ml). Por fim, o solvente foi removido e obteve-se o produto quantativamente. RMN 

1H (400 MHz, CDCl3) δ (ppm): 4,49-4,40 (m, 2H); 3,73 (s,3H); 3,64-3,61(m, 1H); 3,57-

3,43 (m, 1H); 2,33-2,24 (m, 1H); 2,09-2,01 (m, 1H); 1,46 (s, 3H); 1,41 (s, 6H). 

 

6.2.2. SÍNTESE DOS PILAR[N]ARENOS DA CLASSE 1 

a) MÉTODO REACIONAL PARA OBTENÇÃO DO COMPOSTO 24 

 Em um balão reacional foram adicionados a hidroquinona 25 (10 mmol), 

trifenilfosfina (23,81 mmol) e acetonitrila seca (50 mL). Essa mistura reacional foi 

resfriada à 0ºC e o tetrabrometo de carbono (23,81 mmol) foi adicionado. A mistura 

reacional foi agitada à temperatura ambiente por 4 horas. Após esse período, adicionou-

se água gelada, o que resultou em um precipitado branco. O precipitado foi coletado, 

lavado com MeOH/H2O, recristalizado com metanol e seco à vácuo. Rendimento 91% 

como um sólido branco. RMN 1H (200 MHz, CDCl3) δ (ppm): 6,86 (s, 4H); 4,24 (t, 4H, 

J = 4 Hz); (t, 4H, J = 4 Hz). RMN 13C (50 MHz, CDCl3) δ (ppm): 152,9; 116,2; 68,8; 

29,4. 

b) MÉTODO REACIONAL PARA OBTENÇÃO DO COMPOSTO 24 

 Em uma solução de 23 em diclorometano (230 mL), paraformaldeído (30,87 

mmol) e trifluoreto de boro-dietil-eterato (33,86 mmol) foram adicionados, sob atmosfera 

de nitrogênio. A mistura reacional foi agitada por 2 horas à temperatura ambiente. 

Passado este tempo, a solução foi lavada com água, solução saturada de bicarbonato de 

sódio e solução saturada de cloreto de sódio. Depois disso, o solvente foi removido e o 

produto  purificado por coluna cromatográfica (diclorometano:hexano). Rendimento 66% 

como um sólido branco. RMN 1H (200 MHz, CDCl3) δ (ppm): 6,91 (s, 10H); 4,23 (t, 

20H, J = 2 Hz); 3,84 (s, 10H); 3,63 (t, 20H, J = 4 Hz).13C NMR (50 MHz, CDCl3) δ 

(ppm): 149,8; 129,2; 116,2; 69,1; 30,9; 29,5. 
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c) MÉTODOS REACIONAIS PARA OBTENÇÃO DO COMPOSTO 23 

 

 PRIMEIRO MÉTODO REACIONAL 

 Em uma solução, sob agitação, de trans-4-hidroxi-L-prolina (0,168 mmol) em 

tolueno (1,7 ml) adicionou-se o composto 24 (0,084mmol), resfriou-se a solução até 0°C 

e NaH (60% - 0,84 mmol) foi adicionado. A mistura foi agitada a 0°C por 3,5 horas e 

mais 3 dias à temperatura ambiente. Após esse período, a mistura foi  extraída com água 

e  com acetato de etila. A fase orgânica foi lavada com brine, seca com Na2SO4 e 

concentrada à vácuo.    

 

 SEGUNDO MÉTODO REACIONAL 

 Sob atmosfera de nitrogênio, trans-4-hidroxi-L-prolina protegida (0,62 mmol) e 

DMF seco (1,24 ml) foram agitados e resfriados à 0°C. Adicionou-se, então, NaH (60%-

1,5 mmol) e agitou-se por 30 min. Em seguida, adicionou-se o composto 24 (0,168 mmol) 

e agitou-se overnight à temperatura ambiente. A mistura foi acidificada com HCl 

concentrado até pH 2. Evaporou-se o resíduo de solvente. 

 

 TERCEIRO MÉTODO REACIONAL 

 Em uma solução de trans-4-hidroxi-L-prolina (0,24 mmol,) em acetona seca (1,7 

ml) foram adicionado o composto 24 e o Ag2O (0,77 mmol). A mistura resultante foi 

agitada a temperatura ambiente por 24 horas. Posteriormente, a suspensão foi concentrada 

no evaporador rotatório e dissolveu-se novamente o resíduo em acetona seca. Então, 

adicionou-se novamente o composto 24 e o Ag2O e agitou-se por mais 24 horas. Depois 

desse período, a suspensão final foi filtrada e o solvente foi removido, obtendo-se o 

produto 23 quantativamente como um sólido branco. RMN 1H (500 MHz, CDCl3) δ 6.88 

(s, 10H), 4.20 (t, J = 5.7 Hz, 20H), 3.82 (s, 10H), 3.71 (s, 15H), 3.60 (t, J = 5.7 Hz, 20H), 

3.57 (d, J = 4.2 Hz, 5H), 3.52 (d, J = 11.6 Hz, 5H), 3.42 (d, J = 11.6 Hz, 2H), 2.31 – 2.20 

(m, 5H), 2.08 – 1.95 (m, J = 13.3, 8.2, 4.9 Hz, 5H), 1.43 (s, 15H), 1.39 (s, 30H). RMN13C  

(75 MHz, CDCl3) δ 173.76; 154.10; 149.81; 129.15; 116.25; 80.52; 69.62; 69.13; 57.83; 

54.83; 52.18; 39.27; 30.79; 29.55; 28.45; 
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 QUARTO MÉTODO REACIONAL 

 Em uma solução, sob agitação, de trans-4-hidroxi-L-prolina (1,4 mmol) em THF 

(7 ml) adicionou-se o composto 24 (0,168 mmol), TBAF (0,42 mmol) e NaH (60% - 1,54 

mmol) agitando-se overnight. Após esse período, adicionou-se águae fez a extração com 

com acetato de etila. A fase orgânica foi lavada com brine, seca com Na2SO4 e 

concentrada à vácuo, obtendo-se o produto 23 quantativamente. RMN 1H (500 MHz, 

CDCl3) δ 6.88 (s, 10H), 4.20 (t, J = 5.7 Hz, 20H), 3.82 (s, 10H), 3.71 (s, 15H), 3.60 (t, J 

= 5.7 Hz, 20H), 3.57 (d, J = 4.2 Hz, 5H), 3.52 (d, J = 11.6 Hz, 5H), 3.42 (d, J = 11.6 Hz, 

2H), 2.31 – 2.20 (m, 5H), 2.08 – 1.95 (m, J = 13.3, 8.2, 4.9 Hz, 5H), 1.43 (s, 15H), 1.39 

(s, 30H).   

 

6.2.3. SÍNTESE DOS PILAR[N]ARENOS DA CLASSE 2 

a) MÉTODO REACIONAL PARA OBTENÇÃO DO COMPOSTO 29 

 Em uma solução de 25 (1,54mmol) e 26 (24,64 mmol) em diclorometano seco 

(135 ml) adiciounou-se o paraformaldeído (73,92 mmol). Posteriormente, à 0°C, 

adicionou-se cloreto férrico (3,85 mmol) e a mistura ficou sob agitação à 0°C por 1 hora 

e, em seguida, por mais 4 horas à temperatura ambiente. Depois deste período, adicionou-

se 15 ml de água, lavou-se a fase orgânica com água, solução saturada de NaCl e secou-

a com Na2SO4. Ao final, evaporou-se o solvente e realizou-se a purificação por coluna 

cromatográfica (diclorometano: hexano) e coluna preparativa (diclorometano:hexano), 

obtendo-se um sólido amarelado quantativamente. RMN 1H (500 MHz, CDCl3) δ 6.81 – 

6.78 (m, 1H), 6.75 (s, 1H), 4.07 (t, J = 6.2 Hz, 1H), 3.79 (d, J = 3.4 Hz, 1H), 3.70 (s, 2H), 

3.65 (s, 1H), 3.47 (t, J = 6.2 Hz, 1H). 

 

a) MÉTODO REACIONAL PARA OBTENÇÃO DO COMPOSTO 28 

 Em uma solução de trans-4-hidroxi-L-prolina protegida (0,027 mmol) em acetona 

seca (0,202ml), adicionou-se o composto 29 (0,048 mmol) e Ag2O (0,093 mmol). Essa 

mistura foi agitada à temperatura ambiente por 24 horas. A suspensão foi filtrada e 
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concentrada sob vácuo, obtendo-se um resíduo que em seguida foi dissolvido em acetona 

seca e adicionou-se o composto 29 (0,048 mmol) e Ag2O (0,093 mmol) novamente 

agitando-se por mais 24 horas. Por fim, a suspensão final foi filtrada e concentrada. 

Realizou-se purificação porcromatografia por placa preparativa (diclorometano: hexano). 

 

6.2.4. SÍNTESE DOS PILAR[N]ARENOS DA CLASSE 3 

a) MÉTODO REACIONAL PARA OBTENÇÃO DO COMPOSTO 36 

Sob atmosfera de nitrogênio, o 1,4-dimetoxibenzeno 35 (21,70 mmol) e o 

paraformaldeido (21,70 mmol) foram deixados sob agitação por 10 minutos em 1,2-

dicloroetano (195 ml). Posteriormente, adicionou-se a esta mistura 141,9 mmol de ácido 

trifluoroacético (TFA) e o sistema foi deixado sob refluxo por 2 horas. Após este período, 

adicionou-se metanol à mistura, formando-se um precipitado verde. Em seguida realizou-

se uma filtração e então este precipitado verde foi recolhido e solubilizado em 

clorofórmio. Na sequência adicionou-se 60 ml de acetona, formando-se um precipitado 

amarelado que foi recolhido por filtração, com rendimento final de 80%. RMN 1H (300 

MHz, CDCl3) δ 6.80 (s, 1H), 3.79 (s, 1H), 3.68 (s, 1H). 

b) MÉTODO REACIONAL PARA OBTENÇÃO DO COMPOSTO 35 

 Em um balão de 2 vias e sob atmosfera de nitrogênio, adicionou-se 0,799  mmol 

de 36 e 24 ml de diclorometano. Posteriormente, em banho de gelo, adicionou-se 38,9 

mmol de tribrometo de boro. Esta mistura foi agitada por 96 horas à temperatura 

ambiente. Após este período, adicionou-se água e deixou-se sob agitação por mais 72 

horas. O precipitado formado foi recolhido através de filtração, obtendo-se o composto 

XIV como um sólido marrom em 90% de rendimento. RMN 1H (300 MHz, acetone) δ 

8.47 (s, 1H), 7.12 (s, 2H), 4.03 (s, 2H). 

c) MÉTODO REACIONAL PARA OBTENÇÃO DO COMPOSTO 34 

 Cloroacetato de metila (1,64 mmol) e K2CO3 (3,28 mmol) foram adicionados a 

uma solução de 35 (0,082 mmol) em acetonitrila seca (3,5 ml). A mistura foi refluxada 

por 2 dias. A reação, então, foi lavada com clorofórmio. O filtrado foi evaporado sob 

vácuo e o resíduo obtido foi recristalizado em mistura de MeOH:CHCl3, obtendo-se 34 
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como m sólido branco em 35 % de rendimento. RMN 1H (500 MHz, CDCl3) δ 6.98 (s, 

1H), 4.55 (s, 2H), 3.85 (s, 1H), 3.54 (s, 3H). 

d) MÉTODO REACIONAL PARA OBTENÇÃO DO COMPOSTO 33 

 Em uma solução de 0,042 mmol de 34 em 4 ml de etanol, adicionou-se 4 ml de 

solução aquosa 40% de hidróxido de sódio. A mistura foi agitada sob refluxo por 10 horas. 

Posteriormente, o volume de solução foi reduzido e adicionou-se 4 ml de água. Na 

sequência, a mistura foi acidificada até pH 1,0 utilizando-se ácido clorídrico concentrado. 

O precipitado formado foi recolhido por filtração, obtendo-se o composto XII como um 

precipitado branco amarelado com 99% de rendimento. RMN1H (500 MHz, DMSO) δ 

7.13 (s, 1H), 4.71 (d, J = 15.0 Hz, 1H), 4.48 (t, J = 16.6 Hz, 1H), 3.81 (s, 1H). 

 

e) MÉTODOS REACIONAIS PARA OBTENÇÃO DO COMPOSTO 32 

 PRIMEIRO MÉTODO 

 Em uma solução de 0,42 mmol de trans-4-hidroxi-L-prolina protegida em 

diclorometano seco, adicionou-se 0,042 mmol do composto 33, 0,50 mmol de DCC e 

quantidade catalítica de DMAP. Esta mistura foi agitada à temperatura ambiente por 16 

horas e, então, foi removido o solvente formando-se um sólido suspenso em um óleo. Em 

seguida, adicionou-se tolueno a esta mistura e filtrou-se. A solução resultante foi 

rotaevaporada levando a obtenção do composto 32 como um óleo amarelado de 

rendimento quantitativo.  RMN 1H (500 MHz, CDCl3) δ 7.03 (s, 1H), 4.54 (s, 1H), 4.48 

(s, 1H), 4.39 (t, J = 8.0 Hz, 1H), 3.84 (s, 1H), 3.72 (s, 4H), 3.63 (m , 2H), 3.56 (s, 1H), 

3.54 (s, 1H), 3.43 (s, 1H), 2.34 – 2.26 (m, 1H), 2.06 (m, 2H), 1.45 (s, 4H), 1.40 (s, 7H).   

 SEGUNDO MÉTODO 

 Em uma solução de 33 (0,042mmol) em DMF seco (4,2ml), adicionou-se a trans-

4-hidroxi-L-prolina protegida, o DMAP e o EDC. A mistura foi agitada à 50°c por 24 

horas e, então, foi adicionado uma solução de HCl (2%). O precipitado formado foi 

enviado para análise de RMN1H, porém verificou-se que o produto desejado não havia 

sido obtido. 

f) MÉTODO REACIONAL PARA OBTENÇÃO DO COMPOSTO 40 
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 Em uma solução de 33 (0,042mmol) em DMF seco (4,2ml), adicionou-se a L-

Leucina metilada, o DMAP e o EDC. A mistura foi agitada à temperatura ambiente por 

16 horas e, então, foi adicionado um solução de HCl (2%). O precipitado formado foi 

coletado por filtração e purificado por placa preparativa (CHCl3: MeOH), obtendo-se 40 

como um óleo transparente em 26% de rendimento. RMN1H (500 MHz, DMSO) δ 8.20 

(d, J = 7.2 Hz, 1H), 8.10 (d, J = 7.8 Hz, 1H), 6.94 (d, J = 5.9 Hz, 2H), 4.60 – 4.33 (m, 

6H), 3.64 (s, 1H), 3.60 (s, 1H), 1.69 – 1.53 (m, 6H), 0.93 – 0.81 (m, 14H).  
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 ESPECTROS SELECIONADOS 

 

 

Figura 38- 1H NMR (CDCl3, 500 MHz) da trans-4-hidroxi-L-prolina protegida. 

 

 

Figura 39 - 1H NMR (CDCl3, 500 MHz) do composto 25. 

O

O
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Figura 40 - 13CNMR (CDCl3, 300MHz) do composto 25. 

 

 

Figura 41- 1H NMR (CDCl3, 500 MHz) do composto 24. 
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Figura 42 - 13C NMR (CDCl3, 300 MHz) do composto 24. 

 

 

 

Figura 43- RMN1H (CDCl3, 500 MHz) do composto 29. 
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Figura 44- RMN1H (CDCl3, 500 MHz) do composto 36. 

 

 

  

Figura 45- RMN1H (ACETONA- d6, 500 MHz) do composto 35. 
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Figura 46- RMN1H (CDCl3, 500 MHz) do composto 34. 

 

 

  

Figura 47: RMN1H (DMSO, 500 MHz) do composto 33. 
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Figura 48- RMN1H (CDCl3, 500 MHz) do composto 32. 

 

  

Figura 49- RMN1H (DMSO, 500 MHz) do composto 40 . 
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Figura 50- RMN13C (DMSO, 126 MHz) do composto 40. 
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