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Resumo 

Resumo 

Este trabalho teve como objectivo estudar a estereosselectividade da reacção 

entre iV-acilprimaquinas (a-aminoamidas) e benzaldeídos, conducente à formação de 

imidazolidin-4-onas. 

Começou-se pela condensação da primaquina racémica com três aminoácidos 

diferentes, fenilalanina, leucina e valina, enantiomericamente puros, todos eles 

A^-protegidos com o grupo terc-butiloxicarbonilo. Nestas reacções, utilizou-se como 

reagente de condensação a AyV-diciclo-hexilcarbodiimida ou a JVyV-diisopropil-

carbodiimida e como nucleófilo auxiliar a 1-hidroxibenzotriazole. 

Posteriormente, através da remoção do grupo A^-protector por acidólise com 

ácido trifluoracético anidro, obtiveram-se as TV-acilprimaquinas racémicas. 

Fez-se, então, reagir as iV-acilprimaquinas racémicas com o 2-formilbenzoato de 

metilo, obtendo-se imidazolidin-4-onas com a concomitante formação de um novo 

centro quiral, esperando-se obter quatro diastereoisómeros. No entanto, observou-se a 

formação de apenas dois diastereoisómeros para as imidazolidin-4-onas derivadas do 

2-formilbenzoato de metilo. 

Passou-se, então, ao estudo da formação de imidazolidin-4-onas por reacção das 

iV-acilprimaquinas com diferentes benzaldeídos, nomeadamente 4-formilbenzoato de 

metilo, 2,3-dimetoxibenzaldeído, 2-metilbenzaldeído, 2-trifluorometilbenzaldeído e 

2-nitrobenzaldeído. A estrutura molecular de todos os produtos destas reacções foi 

identificada através de espectroscopia de Ressonância Magnética Nuclear e 

espectrometria de massa, verifícando-se que a reacção de ciclização foi 

estereosselectiva apenas quando o benzaldeído utilizado possuía um grupo carbonilo em 

posição orto. No que respeita à reacção de ciclização com o 2-nitrobenzaldeído, não foi 

possível concluir acerca da sua estereosselectividade, uma vez que não se conseguiu 

isolar com sucesso os produtos da reacção. 

Uma possível explicação, para a estereosselectividade observada nas reacções de 

ciclização envolvendo benzaldeídos com um substituinte orto-carbonilo, poderá 

assentar no estabelecimento de pontes de hidrogénio intramoleculares na imina acíclica 

intermediária, o que parece ser corroborado por cálculos teóricos, tal como será 

discutido na presente tese. 
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Abstract 

Abstract 

This work aimed at the study of the stereoselectivity of the reaction between 

jV-acylprimaquine (cc-aminoamides) and benzaldehydes, yelding imidazolidin-4-one. 

First we started by acylation of the primary amino group of primaquine with 

three different A^-protected amino acids, phenylalanine, leucine and valine, 

enantiomerically pure, all of them bearing the terc-butyloxycarbonyl protecting group. 

In these reactions, JVyV-dicycloexylcarbodiimide or JVyV-diisopropylcarbodiimide were 

used as coupling agents and 1-hidroxybenzotriazole as the auxiliary nucleophile. 

The A^-protecting group was removed by acidolysis with neat trifluoroacetic 

acid, producing racemic JV-acylprimaquines. 

Then, the racemic JV-acylprimaquines were reacted with different substituted 

benzaldehydes, yelding imidazolidin-4-ones with the concomitant formation of a new 

chiral center, with the expected formation of four diastereomers. However, only two 

diastereoisomers were formed when methyl 2-formylbenzoate was used as 

benzaldehyde moiety. 

We thus set out to study the stereochemistry of reactions between 

JV-acylprimaquines and other benzaldehydes, namely, methyl 4-formylbenzoate, 

2,3-dimethoxybenzaldehyde, 2-methylbenzaldehyde, 2-trifluoromethylbenzaldehyde, 

and 2-nitrobenzaldehyde. The molecular structures of all products were characterised by 

Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy and Mass Spectrometry, and it was 

observed that imidazolidin-4-one formation was stereoselective only when a 

benzaldehyde bearing a carbonyl group in orto position was used. We could not 

conclude anything about the stereoselectivity reaction involving 2-nitrobenzaldehyde, 

because it was not possible to isolate the reaction products. 

One possible explanation for the stereoselectivity observed in these cyclization 

reactions involving methyl 2-formylbenzoate relies on the presence of the carbonyl 

group in orto relative to the aldehyde function. Thus, the carbonyl oxygen atom can 

engage in intramolecular bonds in the imine acyclic intermediate, yelding a quasi-cyclic 

rigid structure and dictating the orientation of ring closure. This hypothesis seems to be 

corroborated by computational calculations as will be discussed in the present thesis. 

Mestrado em Química 



índice Geral 

r 
índice Geral 

Resumo 4 

Abstract 5 

índice Geral 6 

índice de Figuras 10 

índice de Tabelas 12 

Lista de Abreviaturas e Símbolos 13 

1 -Âmbito e Objectivo do Projecto de Investigação 16 

1.1 -Âmbito do Projecto 17 

1.2-Objectivos 18 

2-Introdução geral 19 

2.1 - Imidazolidin-4-onas 20 

2.2 - Síntese e mecanismo de formação das imidazolidin-4-onas 21 

2.3 - Estereoquímica da formação de imidazolidin-4-ona: o caso particular dos 

derivados daprimaquina 25 

3 - Estudo da formação de imidazolidin-4-onas por reacção entre iV-acilprimaquinas e 

benzaldeídos 30 

3.1 - Fundamentação do plano de trabalho 31 

3.2 - Resultados experimentais 33 

3.2.1 - Síntese de JV-acilprimaquinas por acilação com a-aminoácidos 33 

3.2.2 - Reacção de JV-acilprimaquinas com o 2-formilbenzoato de metilo 35 

3.2.2.1 - Síntese das imidazolidin-4-onas 5a-c 35 

3.2.2.2 - Caracterização estrutural de PQVal2fbm (5a), da PQLeu2fbm (5b) e da 

PQPhe2fbm (5c) 39 

3.2.3 - Reacção de JV-acilprimaquinas com diversos benzaldeídos 45 

3.2.3.1 - Síntese das imidazolidin-4-onas 5d-h 45 

4 - Conclusões Gerais 54 

Mestrado em Química 



Indice Geral 

5 - Parte Experimental 56 

5.1 -Materiais e métodos gerais 57 

5.2 - Esterifícação dos ácidos formilbenzóicos 59 

5.3 - Acilação da primaquina com aminoácidos À^-Boc-protegidos: Síntese dos 

compostos 3a-c 61 

5.4 - Remoção do grupo de À^-protecção por acidólise com ácido trifluoracético: 

Síntese dos compostos 4a-c 63 

5.4 - Síntese de Imidazolidin-4-onas (5a-h) por ciclização com diversos 

benzaldeídos 65 

6 - Referências Bibliográficas 77 

Mestrado em Química 



índice de Esquemas 

índice de Esquemas 

Esquema 1 - Síntese de Imidazolidin-4-onas (5) derivadas da Primaquina (1), por 

reacção de JV-acilprimaquinas (4) com compostos carbonilo 17 

Esquema 2 - Reacção geral cuja estereosselectividade foi objecto de estudo no âmbito 

da presente tese 18 

Esquema 3 - Síntese em fase sólida de imidazolidin-4-onas derivadas de péptidos: 1) 

Boc-aa-OH, DIP, HOBt, DMF; 2) TFA em CH2C12; 3) DIEA (iV,JV-diisopropiletilamina) 

em CH2C12; 4) benzotriazole (Bt), aldeído em DMF, 85°C; 5) BF3.Et20 em CH2C12; 6) 

HF,0°C 22 

Esquema 4 - Mecanismo proposto por Pascal e colaboradores para a formação do anel 

da imidazolidin-4-ona derivada da A^-metilaminopropanamida e do formaldeído 23 

Esquema 5 - Eventual mecanismo de formação de uma imidazolidin-4-ona a partir de 

uma JV-aminoacilprimaquina, de acordo com as propostas de Pascal e colaboradores.. 24 

Esquema 6 - Mecanismo geralmente aceite para a formação de imidazolidin-4-ona.... 25 

Esquema 7 - Mecanismo proposto por Katrizky et al. para a formação de \H-

imidazo[2,l-a]isoindole-2,5(3#,9W^-dionas(9) 26 

Esquema 8 - Formação de 4-iV-(Na-Boc)acilprimaquina: i) JV,JV'-diciclo-hexil-

carbodiimida (DCCI) ou A^Af'-diisopropilcarbodiimida, 1-hidroxibenzotriazole (HOBt), 

diclorometano (CH2C12); 0°C (2h)-»temperatura ambiente (5 dias). A seguir aos valores 

de Rf indica-se entre parêntesis uma letra correspondente ao eluente usado, de acordo 

com o definido na tabela 2 da página 58 33 

Esquema 9 - Formação das 4-7V-acilprimaquinas por acidólise com ácido trifluoracético. 

A seguir aos valores de Rf indica-se entre parêntesis uma letra correspondente ao 

eluente usado, de acordo com o definido na tabela 2 da página 58 34 

Esquema 10 - Síntese das imidazolidin-4-onas 5a-c a partir das JV-acilprimaquinas 4a-c 

e do 2-formilbenzoato de metilo (6a) 36 

Mestrado em Química 



Indice de Esquemas 

Esquema 11 - Esquemas de três das possibilidades da formação de l//-imidazo[2,l-a]-

isoindole-2,5(3//,9b/f)-dionas 38 

Esquema 12 - Estrutura proposta para o anel de imidazolidinona e o acoplamento f 
observado em 2D-COSY RMN e 2D-NOESY RMN 42 

Esquema 13 NOEs mais importantes observados para o composto 5c 43 

Esquema 14 -NOEs mais importantes observados para o composto 5a 44 

Mestrado em Química 



Indice de Figuras 

r 

Indice de Figuras 

Figura 1 - Imidazolidin-4-ona numa sequência peptídica (à esquerda) e Prolina numa 

sequência peptídica (à direita) 21 

Figura 2 - Estrutura optimizada (AMI) da imina intermediária formada entre o 2CBA e 

a JV-alanilprimaquina. Esferas pequenas=H; esferas pretas=0; esferas a cinzento 

escuro=N; esferas a cinzento claro=C. As linhas tracejadas mostram as ligações de 

hidrogénio, cujos comprimentos são indicados2 28 

Figura 3 - Espectro de 'H-RMN (CDC13, 300 MHz) do 2-formilbenzoato de metilo... 35 

Figura 4 - Espectro de massa da PQVal2fbm (5a), MM esperado = 504,2737 u. m. a.. 37 

Figura 5 - Alguns dos picos duplicados no espectro de 'H-RMN do composto 

PQPhe2fbm (5c): sinal l,19+l,21ppm grupo Gí/3 da Primaquina; sinal 3,82+3,81ppm 

grupo do COOC//3 39 

Figura 6 - Uma das zonas do espectro de 13C do composto PQPhe2fbm (5c) 

apresentando sinais duplicados 40 

Figura 7 - Fracções isoladas na síntese do composto 5d (MMesperada= 552,2737 u. m. a) 

e respectivas razões massa/carga 47 

Figura 8 - Espectro de massa da fracção 4 da PQPhe4fbm (5d) (MM=552,2737 u.m.a.). 

47 

Figura 9 - Zona do espectro de 'H-RMN (CDC13, 300 MHz) da PQPhe23dmb (5el) 

evidenciando a duplicação de sinais (-NH- e 12) devida à presença de dois 

diasteroisómeros em proporção equimolar 48 

Figura 10 - Zona do espectro de 13C-RMN (CDCI3, 75 MHz) da PQPhe23dmb (5e2) 

evidenciando duplicação de sinais (PQ4 e Bzl -CH2-) devida à presença de dois 

diastereoisómeros em proporção equimolar 48 

Mestrado em Química 



índice de Figuras 

Figura 11 - Zona do espectro de 'H-RMN (CDC13S 300 MHz) da PQPhe4fbm (5dl) 

evidenciando a duplicação de sinais (Q7 e -NH-) devida à presença de dois 

diastereoisómeros em proporções equimolares 49 

Figura 12 - Zona do espectro de 'H-RMN de um diastereoisómero puro da PQPhe4fbm 

(5d2), não se observando duplicação de sinais 49 

Figura 13 - Zona do espectro de 13C-RMN (CDCI3, 75MHz) da PQPhe2tol (5fl) 

evidenciando a duplicação de sinais (PQ1, PQ4, Bzl -CH2-, PQ2) devida à presença de 

dois diastereoisómeros em proporções equimolares 50 

Figura 14 - Zona do espectro de 13C-RMN (CDCI3, 75MHz) de um diastereoisómero 

puro da PQPhe2tol (5f2), não se observando duplicação de sinais 50 

Figura 15 - Espectro de massa da PQPhe2NB (5h) (MMeSperada= 539,2533 u. m. a.) 

(fracção A) 52 

Figura 16 - Espectro de massa da PQPhe2NB (5h) (MMeSperada= 539,2533 u. m. a.) 

(fracção B) 52 

Figura 17 - Espectro de massa da PQPhe2NB (5h) (MMeSperada= 539,2533u.m.a.) 

(fracção C) 52 

Figura 18 - Espectro de massa da PQPhe2NB (5h) (MMesperada= 539,2533u.m.a.) 

(fracção D) 53 

Figura 19 - Espectro de massa da PQPhe2NB (5h) (MMespenida= 539,2533u.m.a.) 

(fracção E) 53 

Mestrado em Química 



índice de Tabelas 

índice de Tabelas 

Tabela 1 - Dados espectroscópicos referentes a 5c, em CDCI3, em espectrómetro de 

500MHz 41 

Tabela 2 - Composição volumétrica dos eluentes mistos usados 58 

Tabela 3 - Compostos 3a-c, obtidos por condensação da primaquina com aminoácidos 

A^-Boc-protegidos 62 

Tabela 4 - Compostos 4a-c, obtidos após remoção por acidólise do grupo terc-

butiloxicarbonilo 64 

Mestrado em Química 



Lista de Abreviaturas e Símbolos 

Lista de Abreviaturas e Símbolos 

ô: desvio químico; 

T|: rendimento; 
13C-RMN: ressonância magnética nuclear de carbono 13; 

H-RMN: ressonância magnética nuclear de protão; 

2CBA: ácido 2-formilbenzóico (2-carboxibenzaldeído); 

2fbm: 2-formilbenzoato de metilo (2-metoxicarbonilbenzaldeído) (6a); 

4fbm: 4-formilbenzoato de metilo (4-metoxicarbonilbenzaldeído) (6b); 

2tol: 2-metilbenzaldeído (6d); 

23dmb: 2,3-dimetoxibenzaldeído (6c); 

2CF3B: 2-trifluormetilbenzaldeído (6e); 

2NB: 2-nitrobenzaldeído (6f); 

ACH: ácido a-ciano-4-hidroxicinâmico; 

aq.: aquoso; 

Boc: grupo terc- butiloxicarbonilo; 

Boc-aa-OH: aminoácido A^-protegido com o grupo terc-butiloxicarbonilo; 

Bt: Benzotriazola; 

Bzl: grupo benzilo; 

CDCI3: clorofórmio deuterado; 

COSY: correlation spectroscopy; 
d: dupleto; 

dd: duplo dupleto; 

DBU: 1,8-diazabiciclo[5.4.0]undec-7-eno; 

DCCI: jV.iV'-diciclo-hexilcarbodiimida; 

DCU: AC- '̂-diciclo-hexilureia; 

DHB: ácido 2,5-di-hidroxibenzóico; 

DIEA: JV,iV-diisopropiIetilamina; 

DIU: N,N'- diisopropilureia; 

DIP: JV,./V'-diisoproprilcarbodiimida; 

DMF: iV.iV-dimetilformamida; 

eq.: equivalente molar; 

Mestrado em Química 



Lista de Abreviaturas e Símbolos 

Et3N: trietilamina; 

HMBC: Heteronuclear Multiple Bond Correlation; 

HOBt: 1-hidroxibenzotriazole; 

HSQC: Heteronuclear Single Quantum Correlation; 

J: constante de acoplamento (Hz); 

Leu: resíduo do aminoácido L-leucina; 

m: multipleto; 

MALDI-TOF MS: matrix assisted laser desorption ionization - time-of-flight mass 

spectrometry; 

MeOH: metanol; 

MM: massa molecular 

NOESY: Nuclear Overhauser Effect Spectroscopy; 

nr: não resolvido; 

p. a.: para análise 

Phe: resíduo do aminoácido L-fenilalanina; 

PQ: Primaquina, 8-(4'-amino-l'-metilbutilamino)-6-metoxiquinolina; 

PQLeu2fbm: 5-isobutil-2-(2-metoxicarbonilfenil)-3-{4-[(6-metoxiquinolin-8-il)-

amino]pentil} -imidazolidin-4-ona (5b); 

PQPhe2CF3: 5-benzil-2-(2-trifluorometilfenil)-3-{4-[(6-metoxiquinolin-8-il)amino]-

pentil}imidazolidin-4-ona (5g); 

PQPhe2fbm: 5-benzil-2-(2-metoxicarbonilfenil)-3-{4-[(6-metoxiquinolin-8-il)amino]-

pentil}-imidazolidin-4-ona (5c); 

PQPhe4fbm: 5-benzil-2-(4-metoxicarbonilfenil)-3-{4-[(6-metoxiquinolin-8-il)amino]-
pentil}-imidazolidin-4-ona (5d); 

PQPhe2NB: 5-benzil-2-(2-nitrofenil)-3-[-{4-[(6-metoxiquinolin-8-il)amino]pentil}-
imidazolidin-4-ona (5h); 

PQPhe2tol: 5-benzil-2-(2-metilfenil)-3-{4-[(6-metoxiquinolin-8-il)amino]pentil}-
imidazolidin-4-ona (5f); 

PQPhe23dmb: 5-benzil-2-(2,3-dimetoxifenil)-3-[-{4-[(6-metoxiquinolin-8-il)amino]-
pentil}-imidazolidin-4-ona (5e); 

PQVal2fbm: 5-isopropil-2-(2-metoxicarbonilfenil)-3-{4-[(6-metoxiquinolin-8-il)-

amino]-pentil}-imidazolidin-4-ona(5a); 

Q: quinolina; 

Rf: factor de retardação {retention factor); 

Mestrado em Química 



Lista de Abreviaturas e Símbolos 

s: singleto; 

si: singleto largo; 

TFA: ácido trifluoracético; 

THF: tetra-hidrofurano; 

TLC: cromatografia em camada fina (thin layer chromatography); 

TMS: tetrametilsilano; 

u. m. a.: unidades de massa atómica; 

UV: ultravioleta; 

Vai: resíduo do aminoácido L-valina. 

Mestrado em Química 



Imidazolidin-4-onas derivadas da primaquina: aspectos estereoquímicos da síntese 
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1 - Âmbito e objectivos do projecto de investigação 

1.1 - Âmbito do Projecto 

O trabalho experimental que se apresenta está inserido num projecto de 

investigação que envolve a síntese e o estudo de compostos com potencial aplicação 

como fármacos anti-maláricos e integra-se num programa realizado pelo grupo de 

Síntese Orgânica de Compostos Bioactivos (Linha 1) do Centro de Investigação de 

Química da Universidade do Porto. 

Este programa centra-se na síntese e estudo de imidazolidin-4-onas derivadas da 

primaquina, as quais se preparam por reacção de TV-acilprimaquinas com compostos que 

contêm o grupo carbonilo (Esquema l)1. 

+ r— CL ^NH .COOH Y t 
O R, 

Esquema 1 - Síntese de Imidazolidin-4-onas (5) derivadas da Primaquina (1), por reacção de 

iV-acilprimaquinas (4) com compostos carbonilo. 

Mestrado em Química 17 



1 -Âmbito e objectivos do projecto de investigação 

Verifícou-se em estudos anteriores que a reacção de ciclização à imidazolidin-4-

-ona era estereosselectiva quando se usava o ácido 2-formilbenzóico (2-carboxibenzal-

deído, 2CBA), na medida em que se obtinham dois dos quatros diastereoisómeros 

esperados1'2. Foi postulado, nesses estudos, que a estereosselectividade poderia dever-

-se ao estabelecimento ligações de hidrogénio intramoleculares na imina acíclica 

intermediária, que condicionaria a orientação do fecho do anel pentagonal no passo de 

formação da imidazolidin-4-ona. 

1.2 - Objectivos 

O presente trabalho visou a demonstração da hipótese anteriormente avançada e 

acima referida, através do estudo da estereosselectividade da formação de imidazolidin-

-4-onas (5a-h) (Esquema 2) por reacção de iV-acilprimaquinas (4a-c) com benzaldeídos 

substituídos (6a-f) escolhidos de forma a testar a relevância da presença e da natureza 

do substituinte na posição orto para a estereosselectividade da ciclização. 

o 
A. .NH2 

NH y ^ 

4a R,: -CH(CH3)2 

4b R,: -CH2CH(CH3) 

4c R,: -Bzl 
5a R,: -CH(CH,)2 R,: 2-COOCH, 

51) K, -CH2CH(CH,)2 R2: 2-COOCH, 

5c R,: -Bzl R2: 2-COOCHj 

5d R, -Bzl R2: 4-COOCH, 

5e R,: -Bzl R2: 2,3-(OCH,)2 

5f R,: -Bzl R,: 2-CH, 

Sg R,: ■Bzl R,: 2-CF, 

5 h R, -Bzl &,: 2-NO, 

Esquema 2 

tese. 

Reacção geral cuja estereosselectividade foi objecto de estudo no âmbito da presente 
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Imidazolidin-4-onas derivadas da Primaquina: Aspectos estereoquímicos da síntese 

2 - INTRODUÇÃO GERAL 
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2 - Introdução Geral 

2.1 - Imidazolidin-4-onas 

As imidazolidin-4-onas são estruturas moleculares baseadas num anel 

pentagonal que inclui dois átomos de azoto e um grupo carbonilo (7). 

O 

HNT \ 

1 
7 

Dentro desta família de moléculas, tem sido encontrado uma larga variedade de 

propriedades biológicas e terapêuticas, nomeadamente, actividade anti-convulsiva, 

anti-depressiva, anti-inflamatória, anti-viral e anti-tumoral3. Algumas destas estruturas 

apresentam ainda um denominador comum a vários inibidores da aldose redutase 

podendo ser importantes no tratamento de tecidos cancerosos . Para além disso, as 

imidazolidin-4-onas podem ser potencialmente úteis no retardamento de processos de 

envelhecimento e no tratamento de doenças derivadas da diabetes, visto que alguns 

destes compostos foram identificados como inibidores da reacção de Maillard in vitro5' . 

Tradicionalmente, a formação de imidazolidin-4-onas era utilizada como grupo 

protector em aminas primárias ou como um meio de síntese para aminoácidos não 

naturais7. Devido ao facto da estabilidade hidrolítica do azoto das imidazolidinonas ser 

descrita como relativamente baixa e dependente do substituinte na posição C-2, tem 

sido tentada a incorporação desta estrutura em péptidos, de modo a aumentar a 

biorreversibilidade de pró-fármacos peptídicos8'9. 

A introdução de imidazolidin-4-onas em fármacos tem vindo a ser utilizada com 

o duplo objectivo de manter ou melhorar a bioactividade do fármaco original e, 

simultaneamente, eliminar os problemas relacionados com a biodisponibilidade, 

estabilidade enzimática e permeabilidade (por exemplo, através da barreira 

hemato-encefálica) ' . Devido à sua estrutura e ao efeito causado pela sua introdução 

em cadeias polipeptídicas, as imidazolidin-4-onas são um interessante caso de 

mimetismo estrutural, podendo ser utilizadas como pseudo-prolinas" (Figura 1), de 
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modo a evitar a permeabilidade limitada das membranas biológicas e diminuindo a 

susceptibilidade à degradação enzimática por acção das peptidases. 

9 R, 

"r N \ X"-"--\TtKA i n n x r u M >L^ 
'NHvA 

\ / r N- ■—' H 
Ri 

Figura 1 - Imidazolidin-4-ona numa sequência peptídica (à esquerda) e Prolina numa sequência 

peptídica (à direita). 

2.2 - Síntese e mecanismo de formação das 

imidazolidin-4-onas 

A primeira vez que se sintetizou uma imidazolidin-4-ona foi em 192712, tendo 

sido apenas em 1965 que apareceram as primeiras descrições de algumas 

imidazolidin-4-onas JVyV'-dissubstituidas com interesse farmacológico13. Tendo sido 

feitas desde essa data até aos dias de hoje imensas pesquisas nesse campo, foi 

recentemente descrito o primeiro método de síntese destes compostos em fase 

sólida11'14. 

A formação de imidazolidin-4-onas acontece frequentemente e com uma relativa 

facilidade. Estas estruturas pentagonais heterocíclicas encontram-se frequentemente em 

cadeias polipeptídicas, nas quais se formam normalmente no extremo iV-terminal 

através de uma condensação com um composto carbonílico (aldeído ou cetona). Por 

exemplo, péptidos e proteínas do organismo podem formar imidazolidin-4-onas na 

presença de acetaldeído, que é o principal metabolito do etanol, tendo sido então a sua 

formação proposta como um indicador do consumo abusivo de bebidas alcoólicas15. 

As técnicas mais clássicas para a síntese destes compostos correspondem à 

formação do anel pentagonal em solução, através da reacção do componente peptídico 

com o componente carbonilo, geralmente em meio polar (metanol10, tampão aquoso16), 

podendo também ser utilizado, se necessário, um catalisador básico como a 

trietilamina17. 
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As imidazolidin-4-onas também se podem sintetizar em fase sólida sobre uma 

cadeia peptídica, após a formação prévia de um aducto reactivo entre o péptido, o 

aldeído e a benzatriazole (Bt). Este aducto sofre um processo espontâneo de substituição 

nucleófila intramolecular, gerando a imidazolidin-4-ona e libertando a benzatriazola 

(Bt) (Esquema 3)9'11'14. 

nk 1} 2) 

H 2 N—LM »- -

3) 
^- H,N 

4) 

>° 

Bt NH 

Esquema 3 - Síntese em fase sólida de imidazoIidin-4-onas derivadas de péptidos: 1) Boc-aa-OH, 

DIP, HOBt, DMF; 2) TFA em CH2C12; 3) DIEA (yV.TV-diisopropiletilamina) em CH2C12; 4) 

benzotriazole (Bt), aldeído em DMF, 85°C; 5) BF3.Et20 em CH2C12; 6) HF, 0°C9,n'14. 

Este tipo de síntese torna-se apelativo porque permite que se possa escolher 

facilmente onde se pretende introduzir o anel da imidazolidin-4-ona numa sequência 

peptídica9'11,14. 

Como já foi referido, as imidazolidin-4-onas são o principal produto obtido a 

partir da reacção entre aldeídos e cetonas com a-aminoamidas11'16'18, existindo vários 

mecanismos propostos para a sua formação, de acordo com a aproximação sintética. 

Em relação às técnicas mais clássicas de síntese destes compostos, Pascal e 

colaboradores sugeriram um mecanismo de formação de imidazolidin-4-onas apoiando-

-se em estudos cinéticos . No trabalho deles, verifícou-se que, na reacção entre o 

formaldeído e a A^-metilaminopropanamida, o átomo de azoto da ligação amida da 

a-aminoamida era mais nucleófílo que o esperado para um átomo de azoto de um grupo 

amida. A explicação para este facto foi dada como sendo este causado pelo 

estabelecimento de uma ponte de hidrogénio intramolecular entre o par de electrões não 
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ligantes do azoto do grupo amino e um dos átomos de hidrogénio ligados ao azoto do 

grupo amida. Esta ligação intramolecular faz activar o grupo amida devido à presença 

de um grupo amino na posição a, o que torna aquele azoto responsável pelo ataque 

nucleófilo ao formaldeído, formando-se uma imina activada pela proximidade do grupo 

carbonilo (Esquema 4)18. 

O 

y NH2 H 
CH3 - / \^^\=o 

HN—CH3 

CH ! " 

/ 
NH 

CH2OH 

H HN—CH, 

HN—CH3 
HN—CH, 

Esquema 4 - Mecanismo proposto por Pascal e colaboradores18 para a formação do anel da 

imidazolidin-4-ona derivada da /V-metilaminopropanamida e do formaldeído. 

Por comparação da a-aminoamida estudada por Pascal e colaboradores com as 

TV-aminoacilprimaquinas (4a-c) utilizadas neste trabalho, observa-se que o azoto destas 

últimas não é terminal, por isso não poderá ceder dois protões ao meio. Tal torna, por 

isso, este mecanismo muito pouco provável para a-aminoamidas como as 4a-c. Se a 

activação do azoto do grupo amida fosse realmente favorecida, poder-se-ia propor que 

esta ciclização passaria pela saída do anião OH", dando origem a um carbocatião, 

porventura estabilizado com a formação de um aducto com a trietilamina (Esquema 

5)18'19. 
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HN. ' C H 2 . ^ C H 2" CH CH2 
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Esquema 5 - Possível mecanismo de formação de uma imidazolidin-4-ona a partir de uma 

yV-aminoacilprimaquina, de acordo com as propostas de Pascal e colaboradores. 

Na realidade, o mecanismo mais provável e geralmente aceite para a formação 

das imidazolidin-4-onas, por reacção entre a-aminoamidas (8) e aldeídos ou cetonas, 

sugere que o ataque ao carbono carbonilo seja feito pelo azoto da amina, formando-se 

uma imina, e o ataque nucleófilo desta ao azoto da amida, antes do passo final da 

ciclização (Esquema 6) 11,17,20,21 
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Esquema 6 - Mecanismo geralmente aceite para a formação de imidazolidin-4-ona16v21. 

2.3 - Estereoquímica da formação de 

imidazolidin-4-ona. O caso particular dos 

derivados da primaquina. 

Atendendo ao mecanismo proposto no Esquema 6, constata-se que, sendo R2 e 

R3 diferentes, o fecho do anel de imidazolidin-4-ona ocorre com a formação 

concomitante de um novo centro quiral, pelo que, na ausência de factores que conduzam 

a algum tipo de estereosselectividade, será de esperar a obtenção das duas configurações 

possíveis em proporções equimolares. Portanto, se a a-aminoamida for quiral e 

opticamente pura, a sua reacção com o componente carbonilo (R^Rs) conduzirá à 

formação de duas imidazolidin-4-onas epímeras. 
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Tanto quanto o autor tenha podido constatar, não se encontram na literatura 

trabalhos em que se descreva a formação estereosselectiva de imidazolidin-4-onas. E, 

no entanto, de salientar o trabalho de Katrizky et ai. onde se descreve a formação 

estereosselectiva de l//-imidazo[2,l-a]isoindole-2,5(3//,9bí/)-dionas (9) por reacção 

entre a-aminoamidas e o ácido 2-formilbenzóico . A formação destes produtos 

bicíclicos passa por uma primeira etapa de ciclização a uma imidazolidin-4-ona, seguida 

da formação de uma lactama (Esquema 7). 

9A 

(isómero 
\ // observado 
\ i // em menor 

quantidade) 
9B 

Esquema 7 - Mecanismo proposto por Katrizky et al. para a formação de l//-imidazo|2,l-

alisoindole-2,5(3#,9b//)-dionas(9)21. 

A formação do centro quiral ocorre no passo de ciclização à imidazolidin-4-ona, 

que precede a formação da lactama, e os autores verificaram que o composto 9A se 

formava em maior quantidade devido possivelmente ao facto de o intermediário A ser 
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muito mais estável que o intermediário B, dada a maior repulsão entre o grupo Ri e o 

grupo -NHR.2 em B. Este trabalho demonstrou que, quanto maior fosse o grupo R2, 

maior seria a estereosselectividade. 

Recentemente, Gomes e colaboradores observaram2 que a reacção entre o 

mesmo ácido 2-formilbenzóico e a-aminoamidas derivadas do anti-malárico primaquina 

também originava l//-imidazo[2,l-a]isoindole-2,5(3/f,9b//)-dionas (10) de forma 

estereosselectiva, apesar de tal não se ter observado quando o ácido 2-formilbenzóico 

era substituído por outro benzaldeído, nomeadamente, veratraldeído (3,5-

-dimetoxibenzaldeído) . 

Estes autores avançaram a hipótese da relevância do grupo carbonilo em orto 
relativamente ao grupo formilo para a estereosselectividade da reacção. Assim, a imina 

intermediária teria uma conformação rígida devida a pontes de hidrogénio 

intramoleculares envolvendo o oxigénio do grupo C=0 em orto, o que condicionaria a 

orientação da ciclização. Tal hipótese foi apoiada por optimização computacional da 

geometria da imina intermediária obtida por reacção por reacção da JV-acilprimaquina e 

o ácido 2-formilbenzóico (Figura 2)2. O impedimento estéreo que o trabalho de 

Katrizky et ai. refere não parece ter relevância nesta reacção, porque neste caso o grupo 

que está ligado à amida é um grupo metileno, apenas aparecendo um grupo volumoso a 

6 ligações da amida (grupo quinolínico). 
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Figura 2 - Estrutura optimizada (AMI) da imina intermediária formada entre o 2CBA e a 

/V-alanilprimaquina. Esferas pequenas=H; esferas pretas=0; esferas a cinzento escuro=N; esferas a 

cinzento claro ( . As linhas tracejadas mostram as ligações de hidrogénio, cujos comprimentos são 

indicados2. 

A compreensão das causas desta inesperada estereosselectividade é um ponto 

fulcral para entender o mecanismo de formação de imidazolidin-4-onas e a sua 

estereoquímica. 

Adicionalmente, no caso particular das imidazolidin-4-onas derivadas da 

primaquina, foi recentemente observado que alguns deste compostos exibem actividade 

antimalárica apreciável (como misturas de isómeros), o que confere outra relevância ao 

conhecimento dos mecanismos de formação, do isolamento e da actividade biológica de 

cada estereoisómero. De facto, a própria primaquina possui um centro quiral, sendo que 

cada um dos seus enantiómeros exibe actividade antimalárica equipotente, ainda que 

com diferentes índices de toxicidade. Estudos de toxicidade sub-aguda em macacos 

rhesus demonstraram que o isómero (-) é três a cinco vezes mais tóxico que o isómero 

(+), enquanto que estudos de toxicidade aguda em ratos mostram que o isómero (+) é 

quatro vezes mais tóxico do que o isómero (-)1'22'23. 

A nível clínico, a primaquina é administrada como mistura racémica, sendo o 

único agente bloqueador de transmissão da malária activo mesmo contra estirpes 

resistentes de Plasmodium falcilparum . 

A modificação da primaquina racémica por condensação com L-aminoácidos, 

formando-se a-aminoamidas (JV-acilprimaquinas) que seguidamente são convertidas em 
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imidazolidin-4-onas, por reacção com cetonas e aldeídos, tem vindo a ser feita, visto 

que estes compostos se apresentam como uma boa opção para diminuir a toxicidade do 

fármaco e aumentar o seu índice terapêutico1. O conhecimento já existente quanto à 

actividade antimalárica destes compostos, no sistema modelo da malária Plasmodium 

berghei em roedores (ratos BalbC)24, nada indica quanto às possíveis diferenças de 

actividade e toxicidade entre os distintos isómeros de cada composto testado, pelo que o 

estudo completo dos aspectos estereoquímicos desta família de moléculas é do maior 

interesse. 
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3 - ESTUDO DA FORMAÇÃO DE 
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benzaldeídos 

3.1 - Fundamentação do plano de trabalho 

De acordo com o referido na secção inicial "Âmbito e Objectivo do Projecto de 

Investigação", planeou-se o estudo da estereosselectividade na formação de 

imidazolidin-4-onas por reacção entre as 7V-acilprimaquinas 4a-c e os benzaldeídos 6a-f 

(Esquema 2, página 18). Os benzaldeídos utilizados foram seleccionados com base nos 

seguintes critérios, para efeitos comparativos: 

a) existência de um grupo carbonilo em posição orto relativamente ao 

grupo formilo; 

b) existência de um grupo diferente de carbonilo em orto relativamente 

ao grupo formilo: 

bl) capaz de estabelecer pontes de hidrogénio; 

b2) incapaz de estabelecer pontes de hidrogénio; 

c) existência de um grupo carbonilo em para relativamente ao grupo 

formilo. 

Os benzaldeídos escolhidos foram então o 2-formilbenzoato de metilo (2fbm) 

(6a) que contém um grupo carbonilo em posição orto e que, relativamente ao ácido 

2-formilbenzóico, tem o grupo OH do carboxilo protegido, impedindo a reacção de 

lactamização, anteriormente descrita2; o 4-formilbenzoato de metilo (4fm) (6b), para se 

poder avaliar a importância da posição do substituinte carbonilo no benzaldeído; o 

2,3-dimetoxibenzaldeído (23dmb) (6c), visto que o oxigénio do grupo metoxilo é 

também um aceitador de pontes de hidrogénio, mas não é carbonílico; o 2-metil-

benzaldeído (2tol) (6d), na perspectiva de verificar o efeito de um substituinte orto que 

não possa estabelecer ligações de hidrogénio; o 2-trifluorometilbenzaldeído (2CF3B) 

(6e) e o 2-nitrobenzaldeído (2NB) (6f) estes dois últimos escolhidos por possuírem 

átomos aceitadores de pontes de hidrogénio a duas ligações do anel aromático, num 

caso com geometria aproximadamente tetraédrica (6e) e no outro aproximadamente 

triangular plana (6f). 
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O estudo experimental das reacções em questão exigiu a preparação prévia das 

JV-acilprimaquinas 4a-c, cuja síntese está já descrita na literatura1'219'4 e que se baseia 

num primeiro passo de condensação entre a primaquina racémica e o L-aminoácido 

A"-Boc-protegido, seguido da remoção do grupo de A^-protecção por acidólise com 

ácido trifluoracético (TFA) anidro1'2'19'24. 

As condições gerais da reacção de conversão das A-acilprimaquinas a 

imidazolidin-4-onas estão também já descritas, baseando-se na reacção entre aquelas e o 

componente carbonilo, em metanol sob refluxo, na presença de trietilamina e filtros 

moleculares ' ' ' . 

De referir que, não estando os compostos 6a e 6b disponíveis comercialmente, 

optou-se por partir dos correspondentes ácidos carboxílicos, que se esterificaram com 

iodometano na presença de l,8-diazabiciclo[5.4.0]undec-7-eno (DBU), conforme 

descrito por Kim et ai. . 
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3.2 - Resultados experimentais 

3.2.1 - Síntese de JV-acilprimaquinas por acilacâo com 

g-aminoácidos 

No estudo da síntese de derivados da primaquina contendo resíduos de 

aminoácidos, procedeu-se, numa primeira fase, à condensação da primaquina com 

aminoácidos A^-Boc-protegidos, de acordo com o método descrito na literatura ' ' ' , 

estando os resultados resumidos no esquema 8. 

R2: -CH(CH3)2 

R2: -CH2CH(CH3)2 

R,: -Bzl 

NH .O í 
O 

3a R2: -CH(CH3)2 ti=94% R,.= 0,30(D) 

3b R2: -CH2CH(CH3)2 r|=66% R,= 0.52(C) 

3c R^ -Bzl ri=97% 1^= 0.35(E) 

Esquema 8 - Formação de ^^-(./V-Bocjacilprimaquina: i) AyV'-diclo-hexilcarbodiimida (DCCI) 

ou yV,yV'-diisopropilcarbodiimida, l-hidroxibenzotriazole (HOBt), diclorometano (CH2C12); 0°C 

(2h)-»temperatura ambiente (5 dias). A seguir aos valores de Rr indica-se entre parêntesis uma 

letra correspondente ao eluente usado, de acordo com o definido na tabela 2 da página 58. 

As reacções de síntese destes compostos foram sendo acompanhadas por TLC, 

verificando-se um claro aumento da mancha correspondente ao produto principal após a 

segunda adição do reagente de condensação (DCCI ou DIP). A cromatografia em 

camada fina também permitiu confirmar a homogeneidade dos produtos finais isolados 

por cromatografia líquida em gel de sílica. Os compostos apresentaram todos 

características semelhantes, com aspecto oleoso e tonalidade amarelada. 

Atendendo a que os métodos de síntese e a caracterização estrutural destes 

compostos haviam sido objecto de estudos anteriores, a identificação destes produtos 

apenas foi feita apenas por comparação dos seus valores de Rf com os de padrões dos 

mesmos compostos. 
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Seguidamente, removeu-se o grupo de A^-protecção (Boc) dos compostos 

anteriores, por acidólise com ácido trifluoracético anidro. Os trifluoracetatos formados 

foram de seguida neutralizados por adição de base, tal como anteriormente 

descrito1'2'19'24, resultando os produtos desejados (Esquema 9). As desprotecções 

decorreram de forma simples, rápida e quantitativa. 

o 
JL.NH .o 

™ I í T 
R, O -CH(CHj)2 

-CH2CH(CH,)2 

-Bzl 

CF3COOH Na2CQ3 (aq 30%) 

4u 

41. 

4c 

O 

A .NH2 
NH Y^ 

Ri 

R2: -CH(CH3)2 n=96% Rf= 0.07(G) 

R2: -CH2CH(CH,)2 n=66% Rr= 0.07(G) 

R2: -Bzl n=97% Rf= 0.04(G) 

E s q u e m a 9 - F o r m a ç ã o d a s 4-7V-acilprimaquinas p o r acidólise com ácido t r i f luoracét ico . A seguir 

aos va lores de R, indica-se en t r e parên tes i s u m a le t ra c o r r e s p o n d e n t e ao e luente u s a d o , de a c o r d o 

com o definido na tabe la 2 da pág ina 58. 

Os rendimentos obtidos para a reacção de remoção do grupo Boc por acidólise 

com TFA foram bons, tendo em conta os vários ciclos de extracções ácido-base 

realizados para isolamento dos produtos finais. As A-acilprimaquinas assim obtidas 

foram directamente utilizadas nas reacções de ciclização com os benzaldeídos, descritas 

nas secções seguintes. 
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3.2.2 - Reacção de iV-acilprimaquinas com o 2-formilbenzoato 

de metilo 

3.2.2.1 - Síntese das imidazolidin-4-onas 5a-c 

Preparou-se o 2-formilbenzoato de metilo por reacção do ácido 2-formilbenzóico 

com iodometano, em acetonitrilo, na presença de DBU, de acordo com o descrito na 

literatura25. Isolou-se o produto pretendido com um rendimento razoável (35%), ainda 

que mais baixo que o descrito, e apresentando dados espectroscópicos ('H-RMN) 

correctos (Figura 3). 
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Figura 3 - Espectro de 'H-RMN (CDC13, 300 MHz) do 2-formilbenzoato de metilo. 
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Fez-se, depois, reagir o 2-formilbenzoato de metilo (6a) com as JV-acil-

primaquinas 4a-c (secção 3.2.1), obtendo-se as imidazolidin-4-onas 5a-c, como se 

apresenta no esquema 10. 

Et3N 
Metanol 

Filtros moleculares 

sP 5a R,: -CH(CH3)2 n=8% R,= 0,34(K) 

\ 5b R,: -CH2CH(CH,)2 T|=3% R, = 0,68 (G) 

° - Sc R,: ■Bzl T|=2% R, = 0,44 (G) 

Esquema 10 - Síntese das imidazolidin-4-onas 5a-c a partir das N-acilprimaquinas 4a-c e do 

2-formilbenzoato de metilo (6a). 

Todos os produtos 5a-c apresentaram-se como óleos amarelos e, na sua maior 

parte, cromatograficamente homogéneos após etapas de purificação manual por 

cromatografia líquida em coluna de gel de sílica. 

Como se pode constatar do esquema 10, os rendimentos destas sínteses foram 

extremamente baixos, apesar de, aparentemente (através de TLC), haver uma 

significativa conversão de reagentes em produtos. No entanto, o elevado número de 

produtos formados e a necessidade de se proceder a sucessivas purificações 

cromatográficas para isolar cada um deles, poderão justificar os rendimentos registados. 

A análise, por espectrometria de massa, das diversas fracções isoladas em cada 

síntese demonstrou que apenas uma dessas fracções correspondia à massa molecular 

esperada. Essa fracção, em cada síntese, foi analisada por RMN de forma a confirmar a 

estrutura da molécula pretendida e a avaliar, se possível, o número de estereoisómeros 

desta formados na reacção. 

Os dados espectrais de cada imidazolidin-4-ona encontram-se registados na 

Parte Experimental deste trabalho. A título de exemplo, apenas se reproduz o espectro 
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do composto PQVal2fbm (5a). A caracterização estrutural por RMN destes compostos 

será descrita nas secções 3.2.2.1 e 3.2.2.2, respectivamente. 

4700 Reflector Spec #1[BP = 504.3, 8706] 
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Figura 4 - Espectro de massa da PQVaOfbm (5a), MM esperado = 504,2737 u. m. a. 

A espectrometria de massa permitiu identificar alguns produtos secundários 

destas reacções de ciclização, cuja formação em muito contribuiu para os baixos 

rendimentos registados. Assim, detectou-se a formação de l//-imidazo[2,l-a]-isoindole-

-2,5(3//,9b//)-dionas, que poderão resultar quer da reacção com ácido 2-formilbenzóico 

(Esquema 11, (a)) formado por hidrólise parcial do éster, quer por lactamização directa 

das imidazolidin-4-onas, com saída de metanol (Esquema 11, (b)), quer ainda por 

hidrólise parcial do éster da imidazolidin-4-ona formada, e posterior lactamização 

(Esquema 11, (c)). 
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CHO o CHO o 

,CH, 

(a) 
O Et 

+ H,0 . +~ 

N: rt^V^OH 

V ^ 
+ CH,OH 

v> 

(c) 

X 
o 

HN 

.L mUR, + H 2 0 

F ~.NH 

E t 3 N : 

CH30H 

s 
HN 

.L .nil R, 

í" 5.NH 

"CH, OH 

Esquema 11 - Esquemas de três das possibilidades da formação de l//-imidazo[2,l-a|-isoindole-

2,5(3//,9b//)-dionas. 
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3.2.2.2 - Caracterização estrutural das imidazolidinonas 5a-c 

As imidazolidin-4-onas 5a-c, obtidas por reacção entre jV-acilprimaquinas e 

2-formilbenzoato de metilo, foram caracterizadas por espectroscopia de Ressonância 

Magnética Nuclear (RMN) de !H e 13C. 

Os dados espectroscópicos de RMN obtidos evidenciaram a duplicação de 

alguns sinais, indicando a presença de dois diastereoisómeros. Por exemplo, a análise de 

' H - R M N do composto PQPhe2fbm (5c) mostra que os protões do grupo metilo da 

primaquina (-C//3) aparecem como dois dupletos a l,19ppm e a l,21ppm, assim como 

os protões do grupo carboxilato de metilo (-COOC//3) surgem como dois singletos 

(Figura 5). A análise de 13C mostra também duplicação, que poderemos ver, por 

exemplo, nos sinais correspondentes aos carbonos C-PQ1, C-PQ4, C-Bzll, C-PQ2 

(Figura 6). 

ÎHO 3Í2É) 3110 3100 1 ' j r 

1.200 

Figura 5 - Alguns dos picos duplicados no espectro de 'H-RMN do composto PQPhe2fbm (5c): 

sinal l,19+l,21ppm grupo CH} da Primaquina; sinal 3,82+3,81ppm grupo do COOC//3. 
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45 0 40 0 35 0 

mi 

Figura 6 - Uma das zonas do espectro de 13C do composto PQPhe2fbm (5c) apresentando sinais 
duplicados. 

Houve algumas dificuldades na atribuição de alguns picos em algumas zonas do 

espectro, principalmente na identificação dos picos correspondentes aos protões 12 da 

imidazolidin-4-ona e Q7 do anel quinolínico. Estes picos apareciam sobrepostos como 

um multipleto não resolvido em 'H -RMN. Para se poder proceder a uma atribuição 

completa e inequívoca dos sinais, optou-se por realizar espectroscopia de RMN 

bidimensional de correlação heteronuclear 1H/13C (HMBC/HSQC). Estas técnicas 

mostraram que o multipleto atrás referido era constituído por 4 picos: i) dois devidos ao 

dupleto Q-7 (Ô = 6,185 ppm, VQ7,QS = 2,48 Hz) e ii) dois singletos 1:1 (ô = 6,191 ppm e 

6,194 ppm) correspondentes ao protão 12 da imidazolidinona. 

Para a descrição completa da estereosselectividade da reacção seria importante 

conhecer o estereoisómero formado, ou seja, conhecer a configuração absoluta do 

carbono quiral formado após a reacção de ciclização. A maneira mais esclarecedora 

para esta determinação seria, provavelmente, o recurso à cristalografia de raios X, no 

entanto os compostos apresentavam-se como óleos, inviabilizando a utilização desta 

técnica. Escolheu-se, então, tentar obter a mesma informação através de RMN 

bidimensional de correlação homonuclear ' H / ' H (COSY/NOESY), tendo-se utilizado, 

apenas uma das imidazolidin-4-onas desta família, 5c, para se fazer este estudo. 
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Tabela 1 -- Dados espectroscópicos referentes a 5c, em CDCI3, em espectrómetro de 500MHz. 

Posição ò 'H (ppm); J(Hz) ò 13C (ppm) HMBC HSQC 
11 
12 
14 
15 

3,89, m 
6,18, m 70,95 H-PQ4, H-Ar6 

174,20 H-I5,H-PQ4+H-/>04, H-Bzll 
3,89, m 60,41 H-Bzll 

H-I2 

H-I5 
PQ4 3,50, m + 2,70, m 40,93+40,76 H-PQ3, H-PQ2 H-PQ4 
PQ3 1,57 a 1,46, m 23,94+23,69 H-PQ4+H-PQ4, H-PQ2 H-PQ3 
PQ2 1,57 a 1,46, m 33,88+33,73 H-PQ4+H-PQ4, H-PQ3, -CH3 H-PQ2 
PQ1 3,50, m 47,63+47,47 H-PQ3, H-PQ2, -CH3 H-PQl 
-NH- 5,89, si - - -

-CH3 
l,21,d,J=6,33Hz + 
l,19,d,J=6,38Hz 20,44 H-PQ3 -CH3 

Q2 8,51, dd, J=4,07Hz, J=l,74Hz 
8,49, dd, J=4,20Hz, 7=l,15Hz 144,88 H-Q3, H-Q4 H-Q2 

Q3 7,29, m 121,6 H-Q2 H-Q3 
Q4 7,91, d+d, J=8,26Hz+8,24Hz; 135,31 H-Q2, H-Q3, H-Q5, H-Q7 H-Q4 
Q5 6,31,d,y=2,48Hz 91,53 H-Q4, H-Q7 H-Q5 
Q6 - 159,49 H-Q5, H-Q7, CH3-0-Q6 -
07 6,18, m 96,56 H-Q5 H-Q7 
Q8 - 144,16 - -
Q9 - 134,66 não observado -
Q10 - 128,48 H-Q2, H-Q7 -

CH3-0-Q6 3,87, s 55,14 - C//j-0-Q6 
Bzll 3,12,d,J=4,67Hz 37,58+37,52 H-I5 H-Bzll 
Bzl2 - 137,39+137,36 H-Bzl3+H-Bzl3', H-I5, H-Bzll -
Bzl3 7,26 a 7,18, m 129,88+129,83 não definido não definido 
Bzl3' 7,26 a 7,18, m 129,88+129,83 não definido não definido 
Bzl4 7,26 a 7,18, m 128,58 não definido não definido 
Bzl4' 7,26 a 7,18, m 128,58 não definido não definido 
Bzl5 7,26 a 7,18, m 125,49 não definido não definido 
Ari - 140,22 H-Ar3 -
Ar2 - 130,57 H-Ar3 -
Ar3 7,70, m 130,07 H-Ar6 H-Ar3 
Ar4 7,29, m 126,61 H-Ar6 H-Ar4 
Ar5 7,26 a 7,18, m 132,48+132,43 H-Ar3 

Ar6 6,63,d,J=2,51Hz + 
6,61,d,J=2,43Hz 127,46 não definido H-Ar6 

-c=o - 167,38 H-Ar3 -
CHrO-CO- 3,82+3,80, s+s 52,36 C/Zj-O-CO-
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Bzl5 

% ^ A r 5 
Ar4 

5c 

A utilização da técnica COSY permitiu a observação de um acoplamento a 

quatro ligações (4J) entre os protões 12 e 15 da imidazolidinona. Este acoplamento a 

longa distância pode por vezes observar-se em sistemas heterocíclicos em que, como 

neste caso, os dois protões ligados aos carbonos de um e outro lado do heteroátomo, se 

encontram em posição eis um relativamente ao outro . Assim, estes dados 

espectroscópicos são compatíveis com a estrutura mostrada no esquema 12. 

2D-COSY RMN: V observado 

2D-NOESY RMN: Forte NOE observado 

R: CH3 

S> 

HN, 
CH 

CH3 

N 

CH, CH,— 
CH, 

Esquema 12 - Estrutura proposta para o anel de imidazolidinona e o acoplamento V observado em 

2D-COSY RMN e 2D-NOESY RMN. 

A observação do espectro de NOESY confirmou a proximidade espacial entre os 

protões 12 e 15, visto que foi encontrado um forte NOE entre estes dois protões. Os 

diversos NOEs observados (Esquema 13) permitem ter uma ideia da possível estrutura 

tridimensional do composto 5c o qual deverá apresentar-se bastante compacto num 
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arranjo estabilizado por interacções hidrofóbicas e pontes de hidrogénio 

intramoleculares. 

Esquema 13 - NOEs mais importantes observados para o composto 5c. 

Perante o exposto, acredita-se que os hidrogénios dos dois carbonos quirais do 

anel pentagonal estejam em eis um relativamente ao outro, de acordo com os resultados 

anteriormente descritos para idêntica reacção com o ácido 2-formilbenzóico . 

Os dados obtidos levam-nos a propor, com algum grau de confiança, que o novo 

centro estereogénico criado no passo de ciclização adopta a configuração S. Assim, o 

composto 5c foi obtido como uma mistura dos diastereoisómeros 2S, 5S, 4'S e 2S, 5S, 
4'R, diferindo apenas na configuração do carbono PQ1 da primaquina, dado ter-se 

usado primaquina racémica como reagente inicial. Portanto, se se partisse apenas de um 

dos enantiómeros da primaquina, obter-se-ia unicamente um isómero da 

imidazolidin-4-ona final (5a-c). Infelizmente, não foi possível fazer estudos destas 

reacções utilizando todos os reagentes enantiomericamente puros, devido ao facto de 

apenas estar disponível comercialmente a primaquina racémica. 
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O 

H 

*% 7""* 

A imidazolidin-4-ona 5a (PQVal2fbm) foi também estudada por RMN-2D de 

correlação homonuclear ' H / H (COSY/NOESY) e os dados espectroscópicos obtidos 

permitiram tirar idênticas conclusões quanto à sua estrutura tridimensional (Esquema 

14). 

1Q' 

Esquema 14 -NOEs mais importantes observados para o composto 5a. 
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3.2.3 - Reacção de iV-acilprimaquinas com outros 

benzaldeídos 

3.2.3.1 - Síntese das imidazolidin-4-onas 5d-5h 

n,=23% Rf,
! = 0.56(G) 

n2=i i% Ro-= 0,46 (G) 
n3=io% RQ" ■ 0.39(G) 

11,=16% Rn" ■ 0.56 (G) 
n2=i6% Ra' -0,41(0) 

11,=34% Rfi = ■ 0,54 (G) 
n2=io% RQ

1 = 0.41 (G) 

n,=i i% RD. = 0,41 (G) 

Roh = 0.36(G) 

n4=6% V = 0,36 (G) 

n,=5% Rn ■ 0,32 (J) 
n2=6% Rn-= 0,30 (J) 

n=? 

Todas as reacções conduziram à formação de vários produtos, tendo-se logrado 

isolar várias fracções distintas, quase todas apresentando massas moleculares 

compatíveis com as esperadas. A título de exemplo, apresenta-se nas figuras 7 e 8 as 

diversas fracções isoladas, e respectivas massas moleculares, para o composto 

PQPhe4fbm (5d). 

Todos os compostos que apresentaram massa molecular correcta apresentaram-

-se como óleos amarelos e foram analisados por RMN. Esta análise estrutural permitiu 

CHO 

NH2 

_ / Et3N 
/ - \ Metanol 

+ 

V A Filtros moleculares 

V > - R 2 ~ 

6b R2: -4-COOCH, 

6c R2: -2,3-(CH30)2 

6d R2: -2-CH3 

6e R2: -2-CFj 

6f R,: -2-NO, 

..mil 
\ / 5d Rj: -4-COOCH, 

5e R2: -2,3-(CH,0)2 

5f R,: -2-CH, 

5g R2: -2-CFj 

5h R,: -2-N02 
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constatar que, nas reacções em que as imidazolidin-4-onas foram sintetizadas e isoladas 

com sucesso, se havia formado os quatro diastereoisómeros esperados, em quantidades 

aproximadamente equimolares. Assim, por exemplo no caso da síntese de PQPhe23dmb 

(5e), isolaram-se duas fracções de massa idêntica e com massa molecular correcta, cada 

uma das quais sendo uma mistura de dois isómeros como se pode observar por H-RMN 

e13C-RMN(Figura9elO). 

Já no caso dos compostos 5d (Figura 7), 5f e 5g isolaram-se três fracções com a 

massa molecular esperada, duas das quais com a massa idêntica e a terceira fracção com 

massa aproximadamente igual à soma das outras duas. Por ' H-RMN e C-RMN 

(Figuras 11, 12, 13 e 14), verifícou-se que a primeira e a segunda fracção eram dois 

diastereoisómeros puros, ao passo que a terceira fracção era uma mistura dos outros dois 

diastereoisómeros. 
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PQHiHW» ( M ) M M ^ ^ 552,2717 u . 
:!«». SWI.-*)»-SEJ" 

m 
-#-

- Fracção 1 m/r = 406,2683 (M'H*) 

- Fracção 2 m/i = 553.3264 (MH*) 
Fracçio 3 m/i= 553.352S (MH*) 

Fracção 4 m/z = 553,3524 (MH*) 
-Fracção 5 m/1 = 447.3787 (NTH*) 

Figura 7 - Fracções isoladas na síntese do composto 5d (MMesperada= 552,2737 u. m. a) e respectivas 

razões massa/carga. 
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Figura 8 - Espectro de massa da fracção 4 da PQPhe4fbm (5d) (MM=552,2737 u. m. a.). 
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Figura 9 - Zona do espectro de 'H-RMN (CDC13, 300 MHz) da PQPhe23dmb (5el) evidenciando a 

duplicação de sinais (-NH- e 12) devida à presença de dois diasteroisómeros em proporção 

equimolar. 
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Figura 10 - Zona do espectro de 13C-RMN (CDC13, 75 MHz) da PQPhe23dmb (5e2) evidenciando 

duplicação de sinais (PQ4 e Bzl -CH2-) devida à presença de dois diastereoisómeros em proporção 

equimolar. 
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Figura 11 - Zona do espectro de 'H-RMN (CDC13, 300 MHz) da PQPhe4fbm (5dl) evidenciando a 

duplicação de sinais (Q7 e -NH-) devida à presença de dois diastereoisómeros em proporções 

equimolares. 

PQPhe4fbm Sd2 
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Bom (111 

Figura 12 - Zona do espectro de 'H-RMN de um diastereoisómero puro da PQPhe4fbm (5d2), não 

se observando duplicação de sinais. 
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Figura 13 - Zona do espectro de 13C-RMN (CDC13, 75MHz) da PQPhe2tol (5H) evidenciando a 

duplicação de sinais (PQ1, PQ4, Bzl -CH2-, PQ2) devida à presença de dois diastereoisómeros em 

proporções equimolares. 
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Figura 14 - Zona do espectro de 13C-RMN (CDC13, 75MHz) de um diastereoisómero puro da 

PQPhe2tol (512), não se observando duplicação de sinais. 

De referir que o composto 4fbm (6b), necessário para a síntese do composto 

PQPhe4fbm (5d), foi previamente sintetizado utilizando o método de esterificação 
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aplicado na obtenção do 2-formilbenzoato de metilo (6a), a partir do ácido 

2-formilbenzóico 5. 

Em relação à síntese dos compostos PQPhe2CF3 (5g) e PQPhe2NB (5h), houve 

maiores complicações na purificação e identificação destes. No caso do composto 5g, 

fizeram-se várias purificações por cromatografia líquida em coluna de gel de sílica, 

isolando-se diversas fracções, em quantidades muito baixas, e todas elas apresentando-

-se como óleos amarelos. Em alguns casos, as fracções eram cromatograficamente 

homogéneas, tendo a sua análise por espectrometria de massa e espectroscopia de RMN 

indicado que se tinha obtido duas fracções cada uma delas correspondentes a dois 

isómeros. 

Fizeram-se duas tentativas de síntese do composto 5h, tendo-se em ambas 

optado por realizar reacções mais curtas que o normal (24 e 2 horas, respectivamente), 

visto que a mistura reaccional adquiria uma cor esverdeada ao fim de 3 horas, muito 

diferente das misturas reaccionais de síntese das outras imidazolidin-4-onas, tendo-se 

observado, por TLC, a formação de inúmeros produtos. 

Tanto num caso, como noutro, tentou-se separar os diferentes produtos, sem 

grande sucesso. Ainda assim, as diversas fracções isoladas foram analisadas por 

espectrometria de massa (MALDI-TOF), confirmando-se que mais do que uma dessas 

fracções continha a massa molecular esperada (Figuras 15 a 19). No entanto, essas 

fracções e os respectivos espectros de 'H-RMN e de 13C-RMN não apresentaram 

qualidade suficiente para se poder concluir quanto à estereosselectividade da reacção de 

síntese da imidazolidin-4-ona 5h. De qualquer modo, o facto de haver mais do que duas 

fracções, cromatograficamente distintas, contendo um componente com a massa 

molecular correcta, poderá ser um indício da ausência de estereosselectividade nesta 

reacção. 
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3 - Estudo da formação de imidazolidin-4-onas por reacção entre 7V-acilprimaquinas e 
benzaldeídos 

4700 Reflector Spec Í1[BP« 539^, 10709] 
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Figura 15 - Espectro de massa da PQPhe2NB (5h) (MMe,perada= 539,2533 u. m. a.) (fracção A). 
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Figura 16 - Espectro de massa da PQPhe2NB (5h) (MMespcrada= 539,2533 u. m. a.) (fracção B). 
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Figura 17 - Espectro de massa da PQPhe2NB (5h) (MMesperada= 539,2533u.m.a.) (fracção C). 
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3 - Estudo da formação de imidazolidin-4-onas por reacção entre ./V-acilprimaquinas e 
benzaldeídos 

4700 Reflector Sp«c #1 [BP= 212.1,9757] 
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Figura 18 - Espectro de massa da PQPhe2NB (5h) (MMesperada= 539,2533u.m.a.) (fracção D). 
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Figura 19 - Espectro de massa da PQPhe2NB (5h) (MMespei.ada= 539,2533u.m.a.) (fracção E). 
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4 - CONCLUSÕES GERAIS 
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4 - Conclusões Gerais 

A síntese, o isolamento e a caracterização das diversas imidazolidin-4-onas em 

estudo, assim como a determinação do número de estereoisómeros destas que se 

formaram, foram conseguidos com êxito, à excepção do caso em que se fez reagir 

JV-fenilalanilprimaquina com 2-nitrobenzaldeído. 

Com excepção das reacções de ciclização com o 2-formilbenzoato de metilo, em 

que apenas se obtiveram dois diastereoisómeros das imidazolidin-4-onas 

correspondentes, todas as outras reacções conduziram à formação do número máximo 

de diastereoisómeros possíveis, ou seja, quatro, em quantidades equimolares. 

Os resultados obtidos estão, pois, de acordo com o anteriormente observado para 

reacções similares em se havia usado ácido 2-formilbenzóico como componente 

carbonílico da reacção. 

Adicionalmente, o presente trabalho vem reforçar a hipótese da 

estereosselectividade observada se dever ao estabelecimento de pontes de hidrogénio 

intramoleculares na imina que muito provavelmente se forma como intermediário da 

reacção, o que vem corroborado pelos resultados obtidos num estudo computacional 

conduzido em paralelo, a publicar brevemente 7. 

Será interessante, a breve prazo, avaliar a actividade antimalárica e a toxicidade 

dos compostos aqui descritos, com especial atenção para as eventuais diferenças entre 

diastereoisómeros distintos, as quais, a serem significativas, motivarão uma futura 

evolução deste trabalho para o estudo de vias de modulação da estereosselectividade 

com vista a compostos mais activos e/ou menos tóxicos. 
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5 - PARTE EXPERIMENTAL 
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5- Parte Experimental 

5.1 - Materiais e métodos gerais 

Os solventes utilizados para a realização das reacções foram todos de qualidade 

"puros". Sempre que necessário, foram utilizados solventes secos sobre filtros 

moleculares (4 Â, da Merck), sendo estes previamente activados por aquecimento numa 

mufla a 300 °C durante 24 horas. Os reagentes, de qualidade "para síntese", foram 

comprados à Sigma-Aldrich (Espanha), com excepção dos aminoácidos 

A^-Boc-protegidos, comprados à Bachem (Alemanha). 

Para o seguimento das reacções, recorreu-se à técnica de cromatografia em 

camada fina (TLC), que possibilitou também a confirmação da homogeneidade 

cromatográfica dos compostos preparados. Utilizaram-se, para isso, placas de alumínio 

recobertas com gel de sílica 60 F254 da Merck, sensíveis à luz ultravioleta de 

comprimento de onda 254 nm. Os cromatogramas foram revelados por irradiação com 

luz UV a 254 nm (lâmpada UV: CN-6, da Vilben Lourmat), e também por pulverização 

com uma solução de dicarboxidina, após exposição das placas a atmosfera de cloro . 

A maioria dos compostos sintetizados foi purificada por cromatografia líquida 

de adsorção em coluna. Para o efeito, utilizaram-se colunas de vidro com dimensões 

variáveis (45x3cm, 20x1 cm), com enchimento de gel de sílica 60 A da SDS com 

granulometria 30-70 um, pH 7 e superfície mássica de 550 m2/g, previamente suspenso 

no eluente a utilizar. A adição de solvente e a recolha de fracções de eluato foram feitas 

manualmente. 

Os solventes mistos utilizados na eluição, quer em TLC, quer em cromatografia 

em coluna, estão listados na tabela 2. 

Os solventes foram eliminados por evaporação sob pressão reduzida em 

evaporador rotativo Heidolph Laborata 4001. 

Os espectros de Ressonância Magnética Nuclear de protão ('H-RMN) e de 

carbono 13 (13C-RMN) dos vários compostos foram traçados em espectrómetro Briiker 

AMX (300 MHz) ou INOVA (500 MHz) da Universidade de Santiago de Compostela 

(R. I. A. I. D. T., serviço de RMN). Os desvios químicos observados foram registados 

relativamente ao padrão interno tetrametilsilano (TMS) e obtidos de soluções em 

clorofórmio deuterado (CDCI3). Os dados referentes a cada espectro de ' H-RMN 
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encontram-se especificados do seguinte modo: desvio químico (S em ppm), 

multiplicidade do sinal (s - singleto, si - singleto largo, d - dupleto, dd - duplo dupleto, 

dt - duplo tripleto, ds - dupletos sobrepostos, t - tripleto, td - triplo dupleto, m -

multipleto e ms - multipletos sobrepostos), constantes de acoplamento (J em Hz), área 

relativa do sinal (nH ou n.° de protões), localização do protão na molécula. 

Os espectros de massa de alta resolução MALDI-TOF (Matrix-assisted laser 

desorption ionization-time-of-flighf) foram obtidos em espectrómetro Voyager DE, pela 

Doutora Eliandre de Oliveira, na Plataforma de Proteòmica dei Pare Cientlfw de la 

Universitat de Barcelona, utilizando-se como matriz adjuvante, alternativamente, ácido 

2,5-di-hidroxibenzóico (DHB), antraceno ou ácido a-ciano-4-hidroxicinâmico (ACH). 

Tabela 2 - Composição volumétrica dos eluentes mistos usados. 

Sistema de eluentes 
Composição (solventes e respectiva 

proporção volumétrica) 

A CH2Cl2/Me2C0 3:l 

B CH2Cl2/Me2C0 4:l 

C CH2Cl2/Me2C0 5:l 

D CH2Cl2/Me2C0 8:l 

E CH2Cl2/Me2CO 10:1 

F CH2C12/THF4:1 

G CH2C12/THF 5:1 

H CH2C12/THF7:1 

I CH2C12/THF8:1 

J CH2C12/THF 10:1 

K CH2C12/THF 15:1 

L CH2C12/THF20:1 
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5.2 - Esterifícação dos ácidos formilbenzóicos 

CHO 

10a: R = o-COOH 
10b:R=/>COOH 

CHil 

II 

N = C — C H i 

CO 
12 

CHO 

V J ^ R, 

6a R2: -2-COOCH3 

6b R2: -4-COOCH3 

Dissolveu-se o ácido 10a ou 10b em acetonitrilo (l,5mL/mmol de 10), ao qual 

se juntou iodometano (11) (1 eq) e DBU (12) (leq). A mistura foi mantida em agitação 

e em banho de gelo nas primeiras 2 horas, prolongando-se a reacção à temperatura 

ambiente durante um dia. A reacção foi seguida por TLC. No fim da reacção levou-se a 

mistura à secura. 

O composto 6a foi isolado por extracção ácido-base: dissolveu-se a mistura em 

15mL de clorofórmio e lavou-se o produto 6a com 3 porções de 10 mL de NaiCCh (aq.) 

a 30% e, de seguida, com 3 porções de 10 mL de HC1 (aq.) a 10%. A fase orgânica foi 

seca com sulfato de sódio anidro, filtrada por gravidade e levada à secura em 

evaporador rotativo. 

Obteve-se um resíduo oleoso acastanhado, que por TLC se verificou estar 

cromatograficamente homogéneo, com Rf(G) = 0,70. A análise por ressonância 

magnética nuclear protónica ( 'H-RMN) permitiu confirmar a estrutura esperada, tendo 

esta síntese sido repetida mais uma vez. 

OH (CDCb, 300 MHz) 10,62 (s, IH, -CHO); 7,96 (m, 2H, ArH); 7,65 (m, 2H, ArH); 

3,98 (s, 3H, CO-O-CH3). 

O composto 6b foi purificado por cromatografia em coluna, usando-se como 

eluente CH2CI2/THF 5:1 (G). Obteve-se um resíduo oleoso acastanhado que, por TLC, 

se verificou estar cromatograficamente homogéneo, com Rf (G)= 0,78. A análise por 

ressonância magnética nuclear comprovou tratar-se do produto esperado. 
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r|=40%; SH (CDCU, 300 MHz) 10,07 (s, 1H, -CM)); 8,16 (d, J=8,09Hz, 2H, ArH); 7,92 

(d, y=8,19Hz, 2H, ArH); 3,93 (s, 3H, CO-0-CH3). ôc (CDC13, 75,4 MHz) 191,54 

(-CHO); 165,94 (-COOMe); 139,06 (ArC); 135,00 (ArC); 130,09 (ArC); 129,42 (ArC); 

52,49 (-COOMe). 
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5.3 - Acilação da primaquina com aminoácidos 

A^-Boc-protegidos: Síntese dos compostos 3a-c 

■O^NH^COOH + R 2 — N = c = N — R 2 + Et3N 

NH2 'H3P04 o I, 1 3 . R 2 : - Q 

2a R,: -CH(CH3)2 

2b R,: -CH2CH(CH3)2 

2c R,: -B:l 

13b R2: -CH(CH3)2 

y N O 

** H N ^ ^ v ^ / N . A NH O + R2-NH—"— NH-R, + 2(Et3NH+)(H2P04-) 

Ri O 

3a R,: -CH(CH3)2 

3b R,: -CH2CH(CH3)2 

3c R,: -Bzl 

UaR2—Çy 
14b R2: -CH(CH3)2 

A síntese dos compostos 3a-c foi realizada de acordo com descrito na literatura2. 

Assim, a uma suspensão de bis-diidrogenofosfato de primaquina (1) em CH2CI2 seco 

(15 mL/mmol de 1), adicionou-se Et3N (0,75 mL/mmol de 1), de forma a solubilizar o 

sal de primaquina. A mistura foi mantida sob agitação magnética e em banho de gelo, 

ao abrigo da luz, durante cerca de 30 minutos. 

Após esse período, adicionou-se o resíduo de aminoácido A^-protegido (2a-c) 

(1,2 eq.), HOBt (1,2 eq.) e uma solução de DCCI (13a) (1,2 eq), na síntese de 3a, ou de 

DIP (13b) (1,2 eq.), nas sínteses de 3b e 3c, em CH2CI2 (7,5mL/mmol de 1). Deixou-se 

a mistura reaccional em banho de gelo e com agitação magnética durante cerca de 2 

horas, prosseguindo-se depois à temperatura ambiente durante mais 2 dias. 

Adicionou-se uma nova solução de DCCI (13a) (1,2 eq) na síntese de 3a, ou de DIP 

(13b) (1,2 eq), nas sínteses de 3b e 3c, em CH2CI2 seco (7,5mL/mmol de 1). Após 

prolongamento e seguimento (TLC) da reacção por mais 3 dias, removeu-se a fase 

sólida por filtração sob pressão reduzida e levou-se o filtrado à secura. Ao resíduo do 

filtrado adicionou-se acetona a quente e deixou-se a solução em repouso, a 4 °C, durante 

1 dia, para promover a precipitação adicional de ureia ainda presente. Removeu-se 
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novamente o sólido precipitado e obteve-se como resíduo seco do filtrado um óleo 

espesso amarelo-torrado que se verificou, por TLC (D), não ser cromatograficamente 

homogéneo. Procedeu-se à sua purificação por cromatografia em coluna, recolheram-se 

as fracções contendo apenas o produto principal e evaporou-se o solvente em 

evaporador rotativo. Obtiveram-se os compostos 3a-c conforme indicado na tabela 3, 

cujas características estavam de acordo com as descritas anteriormente. De referir que o 

composto 3c foi sintetizado mais 4 vezes, estando indicado na tabela o rendimento 

médio dessas sínteses. 

Tabela 3 - Compostos 3a-c, obtidos por condensação da primaquina com aminoácidos 

A^-Boc-protegidos. 

Composto R. Nome 
T) Rf (sistema 

(%) de eluentes) 
Aspecto 

4 ' -N-(/erc-butiloxicarboni 1-
3a -CH(CH3)2 ..„ . . 94 

v ' vahl)primaquina 
0,30 (D) Óleo 

amarelo 

3b -CH2CH(CH3) 
4'-N-(/eAr-butiloxicarboni-

leucil)primaquina 66 0,52 (C) Óleo 
amarelo 

3c -Bzl 
4'-N-(/erc-butiloxicarbonil-

fenilalanil)primaquina 76 0,35 (E) Óleo 
amarelo 
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5.4 - Remoção do grupo de A^-protecção por 

acidólise com ácido trifluoracético: 

Síntese dos compostos 4a-c 

3a R,: -CH(CH3)2 

3b R,: -CH2CH(CH3)2 

3c R,: -Bzl 

+ 2CF3COOH 

*► HN 

N O 

Ri 

2CF.COOH + Na2C03 

»► HN 

N O 
2CF3COONa 

R. 

4a Rt: -CH(CH3)2 

4b R,: -CH2CH(CH3)2 

4c R,: -Bzl 

Dissolveram-se os compostos 3a-c em TFA (24), (2 mL/mmol de 3) e deixou-se 

sob agitação magnética durante uma hora ao abrigo da luz. 

Seguidamente, adicionou-se Na2CC>3 (aq) a 30%, gota a gota, até a solução 

resultante apresentar pH 10, observando-se a formação de um óleo laranja. Deixou-se a 

mistura em agitação magnética e ao abrigo da luz durante uma hora, após o que se 
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extraiu o produto (4a-c) através de 6 lavagens da mistura com 6 fracções de 1 OmL de 

clorofórmio. Combinaram-se as fases orgânicas, que se secaram com MgS04 anidro. 

Filtrou-se a mistura por gravidade e levou-se o filtrado à secura, obtendo-se os 

compostos 4a-c, como se indica na tabela 5, cujas características estavam de acordo 

com as descritas anteriormente29. De referir que se fizeram duas sínteses do composto 

4a e 6 sínteses do composto 4c, estando representados os rendimentos médios destas 

sínteses na tabela 5. 

Tabela 4 - Compostos 4a-c, obtidos após remoção por acidólise do grupo /erobutiloxicarbonilo. 

rj Rf (sistema 
Composto Ri Nome Aspecto 

(%) de eluentes) 

4a -CH(CH3)2 4'-N-valilprimaquina 95 0,07 (G) Óleo amarelo 

4b -CH2CH(CH3)2 4'-N-leucilprimaquina 97 0.07(G) Óleo amarelo 

4c -Bzl 4'-N-fenilalanilprimaquina 8 9 0,04 (G) Óleo amarelo 
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5.4 - Síntese das Imidazolidin-4-onas 5a-5h por 

ciclização com diversos benzaldeídos 

* . . Ri 4a-h 

4a R^ -CH(CH3)2 

4b R,: -CH2CH(CH3)2 

4c R,: -B--/ 

6a 

6b 

6c 

6d 

6e 

6f 

6a-h 

R2: 

R2: 

R2: 

R2: 

R2: 

R,: 

2-COOCH 

4-COOCHj 

2,3-(CH30)2 

2-CHj 

2-CF3 

2-NO, 

5a 

5b 

5c 

5d 

5e 

5f 

5g 

5h 

R,: 

R,: 

R,: 

R,: 

R,: 

R,: 

R,: 

Ri: 

5a-h 

-CH(CH3)2 

-CH2CH(CH3)2 

-Bzl 

R2: 

R2: 

R,: 

R2: 

R2: 

R2: 

R,: 

R,: 

2-COOCH3 

2-COOCH3 

2-COOCH3 

4-COOCH3 

2,3-(CH30)2 

2-CH3 

2-CF3 

2-NO, 

Os compostos 4a-c foram dissolvidos em metanol seco (10 mL/mmol de 4). 

Adicionaram-se filtros moleculares (lg/mmol de 4), Et3N (0,2 mL/mmol de 4) e o 

benzaldeído (6a-e) (1 eq). Deixou-se a solução em refluxo e ao abrigo da luz, durante 

cerca de 3 dias, acompanhado-se a reacção por TLC. 

Decantou-se a mistura obtida e levou-se à secura, obtendo-se um resíduo oleoso 

amarelo que, por TLC, se verificou estar impuro. 

Os compostos foram purificados por cromatografia líquida de adsorção em 

coluna, sendo frequentemente necessárias repetições sucessivas das separações 

cromatográfícas. Recolheram-se as fracções contendo cada um dos produtos 

cromatografícamente homogéneos e evaporou-se o solvente no evaporador rotativo, 

tendo-se obtido os compostos 5a-g cujos dados espectroscópicos se encontram abaixo 

discriminados. 

Para o composto 5h fizeram-se duas tentivas de síntese de maneira semelhante 

às anteriores, utilizando-se a JV-acilprimaquina 4c. Na primeira tentativa, a reacção 
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decorreu ao longo de 24h e na segunda tentativa, a reacção foi interrompida após 2 

horas. 

Quer na a primeira tentativa, quer na segunda tentiva, após se ter procedido a 

diversas etapas sucessivas de purificação e isolamento de diferentes fracções, muitas das 

quais apresentando componentes com a massa molecular esperada, não foi possível 

obter fracções suficientemente puras para apresentar espectros de RMN conclusivos. 

5-isopropil-2-(2-metoxicarbonilfenil)-3-{4-[(6-metoxiquinoIin-8-il)-

amino]pentil}imidazolidin-4-ona 

(5a) óleo amarelo; r|=8%; Rf (K) = 0,34; 

(2 isómeros) SH (CDC13, 300 MHz) 8,51+8,49 (dd, 

./=4,20 Hz, ./=1,20 Hz + dd, ./=4,18 Hz, ./=1,18 Hz, 

? IH, Q2); 7,92+7,89 (d, ./=8,24 Hz + d, ./=8,25 Hz; 

m , J j ^ IH, Q4); 7,83 + 7,80 (dd, ./=4,26 Hz, .7=1,12 Hz + 

p H * 4 ^ N H 'íC dd ./=4,25 Hz, /=1,16 Hz, IH, ArH); 7,55 a 7,40 
" =■ 11 

(m, 2H, ArH); 7,34 (m, IH, ArH); 7,29 (dd, 

./=8,22 Hz, ./=4,24 Hz, IH, Q3); 6,31 (d, ./=2,35 

Hz, Q5); 6,26+6,24 (d, ./=1,62 Hz + 1,60 Hz; IH, 12); 6,19 (d, ./=2,30 Hz, IH, Q7); 5,92 

(si, IH, -NH-); 3,88 (s, 3H, -OMe); 3,86+3,84 (s+s, 3H, -COOMe); 3,69 (m, IH, PQ4 -

CHH); 3,63 (m, IH, 15); 3,51 (m, IH, PQ1); 2,70 (m, IH, PQ4 -CHH-); 2,20 (m, IH, 

'Pr -CH-); 1,85-1,46 (m, 5H, II + PQ2 + PQ3) 1,22+1,21 (d+d, J=6,38Hz + J=6,34Hz, 

3H, -Me); 0,99 (d, J=6,97Hz, 3H, *Pr -Me); 0,92 (d, J=6,74Hz, 3H, 'Pr -Me). ôc (CDCI3, 

75,4 MHz) 174,40 (C=0); 167,44 (COOMe); 159,42 (Q6); 144,88 (Q2); 144,17 (Q8); 

141,31+141,25 (ArC); 135,32 (Q4); 134,69 (Q9); 132,60+132,56 (ArC); 130,39 (ArC); 

130,23+130,19 (Q10); 129,85 (ArC) 128,39+128,36 (ArC); 126,59+127,53 (ArC) 

121,76 (Q3); 96,62 (Q7); 91,58 (5Q); 69,95+69,92 (12); 63,94 (15); 55,15 (-COOMe); 

52,36 (-Me); 47,76+47,51 (PQ1); 40,74+40,55 (PQ4); 33,94+33,64 (PQ2); 29,17+29,10 

('Pr -CH-) 23,90+23,54 (PQ3); 20,41 (-Me); 19,28 ('Pr Me); 16,90 (Pr Me). 

C29H36N4O4 (504,2737 u. m. a.): m/z, 504,2819 (M+). 
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5-isobutil-2-(2-metoxicarbonilfenil)-3-{4-[(6-metoxiquinolin-8-il)-

amino]pentil}imidazolidin-4-ona 

(5b) óleo amarelo; r\ = 3%; Rf (G)= 0,68 

XvPS^L Q3 (2 i s ó m e r o s ) ÔH (CDC13, 300 MHz) 8,50 (m, IH, 
Q2); 7,91 (dd, 7=8,24 Hz, ./=1,39 Hz, IH, Q4); 

7,78 (dd, ./=7,19 Hz, ./=3,21 Hz, 1H, ArH); 

,,(); ! / v 7,54-7,27 (m, 4H, ArH); 6,33-6,12 (m, 3H, Q5 + 

0 "*r-NH 'But Q7 + 12); 5,89 (m, 1H,-NH-); 3,88 (s, 3H,-OMe); 

3,85+3,83 (s+s, -COOMe), 3,64 (m, 2H, PQ4 

-C//H- + 15); 3,52 (m, IH, PQ1); 3,42-3,18 (m, 

1H, PQ4 -CUH-); 2,74-2,61 (m, 1H, II); 1,59-1,43 (m, 3H 'Bu -CH- + 'Bu -CH2-); 

1,31-1,25 (m, 4H, PQ2 + PQ3); 1,23+1,21 (d, ./=6,17 Hz + d, ./=6,17 Hz, 3H, -Me); 

0,93 (d, J=6,23 Hz, 3H, 'Bu -CH3) 0,91 (d, J=6,07Hz, 'Bu -CH3). ôc (CDCI3, 75,4 MHz) 

175,80+175,79 (C=0); 167,53 (COOMe); 159,41+159,40 (Q6); 144,88+144,86 (Q2); 

144,17 (Q8); 135,31 (Q4); 134,68 (Q9); 132,58+132,54 (ArC); 130,59+130,56 (ArC); 

130,39+130,37 (ArC); 129,84 (Q10); 128,62+128,60 (ArC); 127,69 (ArC); 121,76 

(Q3); 96,60+96,58 (Q7); 91,57 (Q5); 71,01 (12); 57,58 (15); 55,16 (-OMe); 52,42 (-

COOMe); 47,73+47,48 (PQ1); 42,33 (PQ4); 40,84+40,66 (Bu -CH2-) 33,87+33,72 

(PQ2); 29,68+29,58 (PQ3); 23,60+23,43 (-Me); 21,43 (Bu Me); 20,44 (Bu Me). 

C30H38N4O4 (518,2893 u. m. a.): m/z, 519,2964 (MH+). 
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5-benzil-2-(2-metoxicarbonilfeniI)-3-{4-[(6-metoxiquinoIin-8-iI)amino]-

pentil}imidazoIidin-4-ona 

(5c) óleo amarelo; r\ = 2%; Rf (K)= 0,22 

j ^ o g j ^ (2 isómeros) 5H (CDC13, 300 MHz) 8,51+8,49 

(dd, J=4,07 Hz, ./=1,74 Hz + dd, 7=4,20 Hz, 

/=1,15 Hz, IH, Q2); 7,91 (dd, J=8,23 Hz, ./=1,58 

Hz, 1H, Q4); 7,70 (m, 1H, ArH); 7,29 (m, 2H, Q3 

+ ArH); 7,26-7,18 (m, 7H, ArH); 6,63+6.61 (d 

7=2,51 Hz + d, ./=2,43 Hz, 1H, ArH); 6,31 (d 

7=2,48 Hz, Q5); 6,18 (m, 2H, Q7 + 12); 5,89 (si 

1H, -NH-); 3,89 (m, 2H, II + 15); 3,87 (s, 3H, -OMe); 3,82+3,80 (s+s, 3H, -COOMe) 

3,50 (m, 2H, PQ1 + PQ4 -CHH-); 3,12 (d, ./=4,67 Hz, 2H, Bzl -CH2-); 2,70 (m, 1H 

PQ4 -CH/7-); 1,57-1,46 (m, 4H, PQ2 + PQ3); 1,21 + 1,19 (d, 7=6,33 Hz + d, 7=6,38 Hz 

3H, -Me), ôc (CDCI3, 75,4 MHz) 174,20 (C=0); 167,38 (-COOMe); 159,41 (Q6) 

144,88 (Q8); 144,16 (Q2); 140,22 (ArC); 137,39+137,36 (Bzl ArC); 135,31 (Q4) 

134,66 (Q9); 132,48+132,43 (ArC); 130,57 (ArC); 130,07 (ArC); 129,88+129,83 (Bzl 

ArC); 128,58 (Bzl ArC); 128,48 (Q10); 127,46 (ArC); 126,61 (ArC); 125,49 (Bzl ArC) 

121,76 (Q3); 96,56 (Q7); 91,53+91,51 (Q5); 70,58+70,54 (12); 60,41 (15); 55,14 ( 

-OMe); 52,42 (-COOMe); 47,63+47,47 (PQ1); 40,93+40,76 (PQ4); 37,58+37,52 (Bzl 

-CH2-); 33,88+33.73 (PQ2); 23,94+23,69 (PQ3); 20,44 (-Me); C33H36N4O4 (552,2737 

u. m. a.): m/z, 553,2998 (MH+). 
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5- Parte Experimental 

5-benzil-2-(4-metoxicarbonilfenil)-3-{4-[(6-metoxiquinolin-8-il)amino]-

pentil}imidazolidin-4-ona 

(5d) 

Fracção 1 : TI = 23%; Rf (G)= 0,56 

Fracção 2: T| = 11%; Rf (G)= 0,46 

Fracção 3: r| = 10%; Rf (G)= 0,39 

Fracção 1 (2 isómeros) ÔH (CDC13, 300 MHz) 

8,55 (dd, ./=4,19 Hz, 7=1,57 Hz, IH, Q2); 7,94 

(m, 3H, Q4 + ArH); 7,34 (dd, ./=8,26 Hz, ./=4,23 

Hz, 1H, Q3); 7,29-7,26 (m, 4H, ArH); 7,22 (m, 

1H, ArH); 7,19 (m, 1H, ArH); 7,16 (m, 1H, ArH); 

6,34 (d, ./=2,44 Hz, IH, Q5); 6,23+6,20 (d, ./=2,44 

Hz + d, .7=2,44 Hz, IH, Q7); 5,93+5,86 (d, ./=8,44 

Hz + d, ./=8,50 Hz, 1H, -NH-); 5,13+5,04 (d, 

J=l,07Hz + d, y=l,17Hz, 1H, 12); 4,04 (m, 1H, 15); 3,91+3,90 (s+s, 3H, -OMe); 

3,89+3,87 (s+s, 3H, -COOMe); 3,67-3,45 (m, 2H, PQ4 -C//H- + PQ1); 3,13+3,09 (dd, 

./=4,25 Hz, J=l,97 Hz + dd, ./=4,26 Hz, ./=2,01 Hz, 1H, Bzl -C//H-); 2,96 (m, 1H, Bzl 

-CH/7-); 2,52 (m, 1H, PQ4 -CHtf-); 1,44 (m, 5H, Il + PQ2 + PQ3); 1,23+1,21 (d, 

J=6,34 Hz + d, ./=6,38 Hz, 3H, -Me). Ôc (CDC13, 75,4 MHz) 173,77+173,74 (C=0) 

166,35+166,34 (-COOMe); 159,38 (Q6); 144,88+144,82 (Q2); 144,35+144,33 (Q8) 

144,27+144,24 (ArC); 137,13+137,01 (Bzl ArC); 135,27 (Q4); 134,77 (Q9) 

130,94+130,93 (Q10); 130,30+130,25 (ArC); 129,87 (ArC); 129,72+129,69 (ArC) 

128,59+128,52 (Bzl ArC); 126,84+126,81 (Bzl ArC); 126,75+126,70 (Bzl ArC); 121,86 

(Q3); 96,79+96,63 (Q7); 91,66+91,63 (Q5); 74,91+74,86 (12); 59,82+59,79 (15); 55,16 

(-OMe); 52,19+52,17 (-COOMe); 47,59+47,46 (PQ1); 40,28+40,04 (PQ4); 

38,31+38,26 (Bzl -CH2-); 33,49+33,12 (PQ2); 23,32+23,18 (PQ3); 20,64+20,43 (-Me); 

C33H36N4O4 (552,2737 u. m. a.): m/z, 553,3264 (MH+). 

Fracção 2 (1 isómero) ÔH (CDCI3, 300 MHz) 8,53 (dd,./=4,18 Hz, ./=1,58 Hz, IH, Q2); 

7,91 (dd, ./=8,25 Hz, y=l,48Hz, 1H, Q4); 7,82 (d, ./=8,23 Hz, 2H, ArH); 7,33-7,27 (m, 
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4H, ArH + Q3); 7,21 (m, 2H, ArH); 6,76 (d, /=8,25Hz, 2H, ArH); 6,32 (d, ./=2,42 Hz, 

1H, Q5); 6,22 (d, /=2,36 Hz, IH, Q7); 5,91 (d, /=8,27 Hz, 1H, -NH-); 5,11 (s, 1H, 12); 

3,90 (s, 3H, -OMe); 3,87 (s, 3H, -COOMe); 3,83 (m, 1H, 15); 3,56 (m, IH, PQ1); 3,43 

(m, IH, PQ4 -CHH-); 3,22 (dd, /=13,9 Hz, /=5,67 Hz, 1H, Bzl -CHH-); 3,09 (dd, 

/=14,0 Hz, /=4,57 Hz, 1H, Bzl -CHH-); 2,63 (m, IH, PQ4 -CUH-); 1,79 (si, 1H, II); 

1,53 (m, 2H, PQ2); 1,36 (m, 2H, PQ3); 1,22 (d, /=6.38 Hz, 3H, -Me). Sc (CDC13, 75,4 

MHz) 173,98 (CO); 166,38 (-COOMe); 159,41 (Q6); 144,80 (Q2); 144,29 (Q8); 

143,57 (ArC); 136,83 (Bzl ArC); 135,26 (Q4); 134,77 (Q9); 131,11 (Q10); 130,08 

(ArC); 129,86 (ArC); 128,77 (Bzl ArC); 127,35 (Bzl ArC); 126,94 (ArC); 125,49 (Bzl 

ArC); 121,85 (Q3); 96,92 (Q7); 91,64 (Q5); 75,07 (12); 60,15 (15); 55,18 (-OMe); 52,19 

(-COOMe); 47,42 (PQ1); 40,47 (PQ4); 37,07 (Bzl -CH2-); 32,99 (PQ2); 23,23 (PQ3); 

20,47 (-Me); C33H36N4O4 (552,2737 u. m. a.): m/z, 553,3526 (MH+). 

Fracção 3 (1 isómero) ÔH (CDC13, 300 MHz) 8,52 (dd, /=4,18 Hz, /=1,53 Hz, IH, Q2); 

7,93 (dd, /=8,24 Hz, /=1,50 Hz, 1H, Q4); 7,76 (d, /=8,24 Hz, 2H, ArH); 7,33-7,29 (m, 

4H, ArH + Q3); 7,24 to 7,20 (m, 2H, ArH); 6,76 (d, /=8,24 Hz, 2H, ArH); 6,32 (d, 

/=2,44 Hz, 1H, Q5); 6,17 (d, /=2,37 Hz, 1H, Q7); 5,91 (d, /=8,42 Hz, 1H, -NH-); 5,27 

(s, 1H, 12); 3,90 (s, 3H, -OMe); 3,89 (m, 1H, 15); 3,87 (s, 3H, -COOMe); 3,46 (m, 2H, 

PQ1 + PQ4 -CHH-); 3,24 (dd, /=13,96 Hz, /=5,62 Hz, 1H, Bzl -CHH-); 3,10 (dd, 

/=13,96 Hz, /=4,58 Hz, 1H, Bzl -CUH-); 2,59 (m, 1H, PQ4 -CHH-); 1,88 (m, 1H, 11); 

1,58-1,46 (m, 4H, PQ2 + PQ3); 1,20 (d, /=6,35 Hz, 3H, -Me). Ôc (CDC13, 75,4 MHz) 

173,90 (C=0); 166,33 (-COOMe); 159,35 (Q6); 144,84 (Q2); 144,24 (Q8); 143,50 

(ArC); 136,76 (Bzl ArC); 135,26 (Q4); 134,74 (Q9); 131,05 (Q10); 130,02 (ArC); 

129,89 (ArC); 128,79 (Bzl ArC); 127,31 (Bzl ArC); 126,94 (ArC); 125,48 (Bzl ArC); 

121,83 (Q3); 96,66 (Q7); 91,63 (Q5); 75,10 (12); 60,15 (15); 55,14 (-OMe); 52,16 

(-COOMe); 47,41 (PQ1); 40,32 (PQ4); 37,01 (Bzl -CH2-); 33,63 (PQ2); 23,52 (PQ3); 

20,63 (-Me); C33H36N4O4 (552,2737 u. m. a.): m/z, 553,3524 (MH+). 
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5-benzil-2-(2,3-dimetoxifenil)-3-{4-[(6-metoxiquinolin-8-il)amino]-

pentil}imidazoIidin-4-ona 

(5e) 

Fracção 1 : r| = 16%; Rf (G)= 0,51 

Fracção 2: T\ = 16%; Rf (G)= 0,41 

Fracção 1 (2 isómeros) SH (CDC13, 300 MHz) 

8,52 (dd, /=4,18 Hz, ./=1,67 Hz, IH, Q2); 

7,92+7,89 (dd, /=8,27 Hz, /=1,34 Hz + dd, 

/=8,26 Hz, /=1,36 Hz, IH, Q4); 7,30-7,20 (m, 

5H, ArH + Q3); 7,12 (m, 1H, ArH), 6,96 (m, 1H, 

ArH); 6,82 (m, 1H, ArH); 6,67+6,65 (dd, 

/=4,98 Hz, /=1,41 Hz + dd, /=5,02 Hz, /=1,45 

Hz, 1H, ArH); 6,31 (d, /=2,43 Hz, IH, Q5); 

6,23+6,22 (d, /=1,80 Hz + d, /=2,04 Hz, IH, Q7); 5,95+5,88 (d, /=8,28 Hz + d, /=8,44 

Hz, 1H, -NH-); 5,52+5,45 (d, /=1,08 Hz + d, /=0,93 Hz, 1H, 12); 4,00 (m, 1H, 15); 

3,87+3,86 (s+s, 3H, -OMe); 3,82+3,80 (s+s, 3H, -OMe); 3,75 (s, 3H, -OMe); 3,62 (m, 

IH, PQ4 -CHH-); 3,50 (m, IH, PQ1); 3,12+3,11 (dd, /=13,78 Hz, /=3,93 Hz + dd, 

/=13,72 Hz, /=3,92 Hz, 1H, Bzl - CHH-); 2,97+2,96 (dd, /= 13,95 Hz, /= 7,00Hz + dd, 

/= 13,81Hz, /= 7,04Hz, 1H, Bzl -CUH-); 2,56 (m, IH, PQ4 -CHH-); 2,18 (si, 1H, II); 

1,51-1,39 (m, 4H, PQ2 + PQ3); 1,23+1,21 (d, /=6,20 Hz + d, /=6,38 Hz, 3H, -Me). 6C 

(CDCI3, 75,4 MHz) 174,10+174,06 (C=0); 159,35 (Q6); 152,84+152,83 (ArC) 

147,47+147,44 (ArC); 144,88+144,81 (Q2); 144,13+144,12 (Q8); 137,50+137,45 (Bzl 

ArH); 135,26+135,25 (Q4); 134,63+134,61 (Q9); 132,60+132,58 (Q10); 129,79 (Bzl 

ArC); 129,70 (Bzl ArC); 128,33+128,32 (Bzl ArC); 126,57 (ArC); 124,39+124,36 

(ArC); 121,73 (ArC); 118,58 (Q3); 112,83+112,77 (ArC); 96,56 (Q7); 91,49+91,48 

(Q5); 70,25+70,18 (12); 61,20+61,12 (15); 59,97 (-OMe); 55,70+55,56 (-OMe); 55,09 

(-OMe); 47,58+47,56 (PQ1); 40,31+40,15 (PQ4); 38,29+38,24 (Bzl -CH2-); 

33,52+33,50 (PQ2); 23,52+23,47 (PQ3); 20,44+20,31 (-Me); C33H38N4O4 (554,2893 u. 

m. a.): m/z, 555,2773 (MH+). 
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Fracção 2 (2 isómeros) ÔH (CDC13, 300 MHz) 8,51+8,49 (dd, ./=4,65 Hz, ./=1,90 Hz + 

dd, ./=4,22 Hz, ./=1,70 Hz, IH, Q2); 7,90 (dd, ./=8,23 Hz, ./=1,56 Hz, IH, Q4); 

7,30-7,19 (m, 6H, ArH); 6,82-6,77 (m, 2H, ArH); 6,31 (d, ./=2,49 Hz, IH, ArH); 

6,21+6,20 (d, ./=2,33 Hz + d, J= 2,34 Hz, IH, Q5), 5,99 (m, IH, Q7); 5,92 (d, ./=8,41 

Hz, IH, -NH-); 5,74+5,69 (s+s, IH, 12); 3,86 (s, 3H, -OMe); 3,81+3,80 (s+s, 3H, 

-OMe); 3,72 (m, 4H, 15 + -OMe); 3,56-3,39 (m, 2H, PQ4 -C//H- + PQ1); 3,22 (dd, 

./=14,04 Hz, ./=5,90 Hz, IH, Bzl -CHR-), 3,13+3,12 (dd, ./=14,09 Hz, ./=4,58 Hz + dd, 

./=14,11 Hz, ./=4,60 Hz, IH, Bzl -CHH-); 2,70 (m, IH, PQ4 -CUH-); 1,91 (bs, IH, II); 

1,58-1,44 (m, 4H, PQ2 + PQ3), 1,23+1,21 (d, J=6,34Hz + d, 7=6,35 Hz, 3H, -Me). ôc 

(CDCI3, 75,4 MHz) 174,34+174,32 (C=0); 159,38 (Q6); 152,49 (ArC) 147,98 (ArC); 

144,88+144,82 (ArC); 144,14+144,11 (Q8); 136,96+136,95 (Bzl ArC); 135,26 (Q4); 

134,63+134,62 (Q9); 131,60 (Q10); 129,79 (Bzl ArC); 129,77 (Bzl ArC); 

128,66+128,65 (Bzl ArC); 126,72 (ArC); 124,58+124,54 (ArC); 121,73 (Q3); 118,72 

(ArC); 112,72+112,68 (ArC); 96,59+96,55 (Q7); 91,50 (Q5); 69,23 (12); 61,47 (15); 

60,47+60,46 (-OMe); 55,66+55,65 (-OMe); 55,11 (-OMe); 47,56 (PQ1); 40,65+40,55 

(PQ4); 36,72+36,71 (Bzl -CH2-); 33,72 (PQ2); 23,75 (PQ3); 20,44+20,37 (-Me); 

C33H38N4O4 (554,2893 u. m. a.): m/z, 555,3165 (MH+). 
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5-benzil-2-(2-metilfenil)-3-{4-[(6-metoxiquinoIin-8-iI)amino]pentil}-

imidazolidin-4-ona 

(5f) 

Fracção 1 : r| = 34%; Rf (G)= 0,54 

Fracção 2: TJ = 10%; Rf (G)= 0,41 (a) 

Fracção 3 (2 manchas): ri = 11%; Rf (G)= 0,41 (a); Rf (G)= 0,36 (b) 

Fracção 4: r| = 6%; Rf (G)= 0,36 (b) 

Fracção 1 (2 isómeros) ÔH (CDC13, 300 MHz) 

8,54+8,52 (dd, J=4,30 Hz, ./=1,56 Hz + dd, 

./=4,13 Hz, /=1,39 Hz, IH, Q2); 7,94+7,91 (dd, 

.7=8,27 Hz, .7=1,53 Hz + dd, .7=8,27 Hz, .7=1,65 

Hz, 1H, Q4); 7,35-7,22 (m, 5H, ArH +Q3); 

7,18-7,00 (m, 5H, ArH); 6,33 (d, .7=2,39 Hz, 1H, 

Q5); 6,22+6,19 (d, .7=2,44 Hz +d, .7=2,44 Hz, 1H, 

Q7); 5,88 (si, 1H, -NH-); 5,28+5,20 (d, .7=1,50 Hz + d, J=0,75 Hz, 1H, 12), 3,94 (m, 1 H, 

15); 3,88+3,86 (s+s, 3H, -OMe); 3,63 (m, IH, PQ4 -C//H-); 3,50 (m, IH, PQ1); 3,03 

(m, 2H, Bzl -CH2-); 2,55 (m, 1H, PQ4 -CH77-); 2,19+2,15 (s+s, 3H, Ar-Me) 1,48-1,26 

(m, 5H, Il + PQ2 + PQ3); 1,22+1,20 (d, .7=6,38 Hz + d, J=6,36 Hz, 3H, -Me). ôc 

(CDCI3, 75,4 MHz) 174,66 (C=0); 159,36 (Q6); 144,86+144,79 (Q2); 144,14 (Q8); 

137,39+137,26 (Bzl ArC); 136,38 (ArC); 136,34+136,33 (ArC); 135,25+135,24 (Q4); 

134,67 (Q9); 131,16+131,13 (Q10); 129,87+129,86 (Bzl ArC); 129,82 (ArC); 

128,63+128,56 (ArC); 128,33+128,27 (Bzl ArC); 126,67+126,64 (ArC); 126,51 + 126,45 

(Bzl ArC); 125,39+125,31 (ArC); 121,76 (Q3); 96,58+96,46 (Q7); 91,53+91,51 (Q5); 

72,00+71,90 (12); 59,74+59,70 (15); 55,10 (-OMe); 47,60+47,51 (PQ1); 40,47+40,27 

(PQ4); 38,14+38,00 (Bzl -CH2-); 33,62+33,23 (PQ2); 23,36+23,18 (PQ3); 20,52+20,36 

(-Me); 18,45+18,40 (Ar-Me); C32H36N4O2 (508,2838 u. m. a.): m/z, 509,2930 (MH+). 

Fracção 2 (1 isómero) ÔH (CDCI3, 300 MHz) 8,51 (dd, .7=4,20 Hz, .7=1,58 Hz, IH, Q2); 

7,91 (dd, .7=8,25 Hz, .7=1,47 Hz, 1H, Q4); 7,32 -7,19 (m, 7H, ArH); 7,11 (m, 1H, ArH); 

7,02 (d, .7=7,16 Hz, 1H, ArH); 6,95 (m, 1H, ArH); 6,32 (d, ./=2,47 Hz, IH, Q5), 6,22 (d, 
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./=2,48 Hz, IH, Q7); 5,92 (si, 1H, -NH-); 5,46 (s, 1H, 12); 3,87 (s, 3H, -OMe); 3,82 (m, 

1H, 15); 3,55-3,46 (m, 2H, PQ4 -C//H- + PQ1); 3,23 (dd, ./=13,90 Hz, ./=5,41 Hz, 1H, 

Bzl -CHH-); 3,10 (dd, ./=13,90 Hz, ./=4,45 Hz, 1H, Bzl -CUH-); 2,67 (m, IH, PQ4 -

CHH-); 2,19 (s, 3H, Ar-Me); 1,55 (m, 2H, PQ3); 1,48-1,39 (m, 3H, II + PQ2); 1,23 (d, 

./=6,38 Hz, 3H, -Me). 5C (CDC13, 75,4 MHz) 174,56 (C=0); 159,39 (Q6); 144,78 (Q2); 

144,16 (Q8); 136,73 (Bzl ArC); 136,62 (ArC); 135,25 (ArC); 134,70 (Q4); 130,81 (Q9); 

129,84 (Q10); 129,76 (Bzl ArC); 128,75 (ArC); 128,71 (Bzl ArC); 126,82 (ArC); 126,69 

(ArC); 125,60 (Bzl ArC); 125,47 (ArC); 121,78 (Q3); 96,67 (Q7); 91,58 (Q5); 71,24 

(12); 60,42 (15); 55,14 (-OMe); 47,49 (PQ1); 40,61 (PQ2); 36,50 (Bzl -CH2-); 33,42 

(PQ4); 23,44 (PQ3); 20,44 (-Me); 18,52 (Ar-M?); C32H36N4O2 (508,2838 u. m. a.): m/z, 

509,2987 (MH+). 

Fracção 4 (1 isómero) ôH (CDC13, 300 MHz) 8,51 (dd, ./=4,27 Hz, 7=1,67 Hz, IH, Q2); 

7,92 (dd, ./=8,22 Hz, ./=1,55 Hz, 1H, Q4); 7,32-7,27 (m, 3H, ArH); 7,25-7,20 (m, 3H, 

ArH); 7,09 (m, 1H, ArH); 6,98-6,89 (m, 3H, ArH); 6,32 (d, ./=2,43 Hz, IH, Q5), 6,18 

(d, ./=2,44 Hz; 1H, Q7); 5,92 (d, ./=7,43 Hz, 1H, -NH-); 5,56 (si; 1H, 12); 3,87 (s, 3H, 

-OMe); 3,85 (m, 1H, 15); 3,58-3,50 (m, 2H, PQ4 -CHU- + PQ1); 3,25 (dd, ./=13,98 Hz, 

./=5,51 Hz, 1H, Bzl -C//H-); 3,11 (dd, ./=13,98 Hz, ./=4,42 Hz; 1H, Bzl 

-CHH-); 2,63 (m, 1H, PQ4 -CH//-); 2,20 (s, 3H, Ar-Me); 1,77 (si, 1H, II); 1,60-1,47 

(m, 4H, PQ2 + PQ3); 1,22 (d, ./=6,28 Hz, 3H, -Me). ôc (CDC13, 75,4 MHz) 174,55 

(C=0); 159,39 (Q6); 144,87 (Q2); 144,18 (Q8); 136,69 (Bzl ArC); 135,74 (ArC); 

135,27 (Q4); 134,67 (Q9); 130,79 (Q10); 129,83 (ArC); 129,79 (Bzl ArC); 128,74 (Bzl 

ArC); 126,84 (ArC); 126,66 (Bzl ArC); 125,48 (ArC); 121,78 (Q3); 96,56 (Q7); 91,57 

(Q5); 71,24 (12); 60,46 (15); 55,14 (-OMe); 47,45 (PQ1); 40,45 (PQ4); 36,49 (Bzl 

-CH2-); 33,90 (PQ2); 23,69 (PQ3); (-Me); (Ar-Me); C ^ e N ^ (508,2838 u. m. a.): 

m/z, 509,2946 (MH+). 
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5- Parte Experimental 

5-benzil-2-(2-trifluorometiIfenil)-3-{4-[(6-metoxiquinolin-8-il)amino]-

pentil}-imidazolidin-4-ona 

(5g) 
Fracção 1 : T\ = 5%; Rf (K)= 0,32 

Fracção 2: T| = 6%; Rf (K)= 0,30 

Fracção 1 (2 isómeros) 8H (CDC13, 300 MHz) 

8,51 (m, IH, Q2); 7,93 (m, IH, Q4); 7,64-7,49 (m, 

1H, ArH); 7,32-7,14 (m, 9H, ArH); 6,43- 6,17 (m, 

2H, Q5 + Q7); 6,00 + 5,89 (si + si, 1H, -NH-); 

5,73+5,69 (s + s, 1H, 12); 3,91 (m, 1H, 15); 3,88 + 

3,86 (s, 3H, -OMe); 3,70-2,62 (m, 5H, PQ1 + PQ4 

+ Bzl-CH2-) 1,88 (si, 1H, II); 1,76-1,50 (m, 4H, 

PQ2 + PQ3), 1,21+1,19 (d, J=6,20Hz + d, ./=6,28 Hz, 3H, -Me). 6C (CDC13, 75,4 MHz) 

174,16+174,09 (C=0); 159,44+159,40 (Q6); 144,27 (Q2); 144,19+144,17 (Q8); 136,99 

(Bzl ArC); 136,84+136,82 (ArC); 135,29 (Q4); 134,76+134,65 (Q9); 132,56 (ArC) 

131,88 (Q10); 130,10+129,84 (Bzl ArC); 128,86 (ArC) 128,75 (Bzl ArC) 

128,24+128,18 (ArC) 126,84+126,83 (Bzl ArC); 126,58 (ArC); 125,50+125,46 (ArC) 

121,82+121,79 (Q3); 96,49 (Q7); 91,56+91,55 (Q5); 75,27 (12); 60,20 (15); 55,16 

(-OMe); 47,50+47,41 (PQ1); 41,24 (PQ4); 40,93+40,76 (Bzl -CH2-); 33,72 (PQ2); 

23,67+23,56 (PQ3); 20,53+20,42 (-Me); C32H33F3N4O4 (562,2556 u. m. a.): m/z, 

563,2465 (MH+). 

Fracção 2 (2 isómeros) ÔH (CDCI3, 300 MHz) 8,51+8,49 (dd, J=4,35 Hz, J=l,63 Hz, + 

dd, ./=4,37 Hz, ./=1,63 Hz, IH, Q2); 7,91+7,88 (dd, ./=8,26 Hz, ./=1,56 Hz + dd, ./=8,25 

Hz, J=l,58 Hz, 1H, Q4); 7,60-7,46 (m, 2H, ArH); 7,38-7,27 (m, 4H, ArH+Q4); 

7,24-7,22 (m, 2H, Ar) 7,21-7,11 (m, 2H, ArH); 6,30 (d, ./=2,49 Hz, IH, Q5), 6,18+6,16 

(d, ./=2,49 Hz + d, ./=2,50 Hz, 1H, Q7); 5,84 (bs, 1H, -NH-); 5,53+5,49 (s+s, 1H, 12) 

3,98 (m, 1H, 15); 3,86+3,85 (s +s, 3H, -OMe); 3,64-3,42 (m, 2H, PQ4 -CHH- + PQ1) 

3,08+3,07 (dd, /=13,83 Hz, ./=4,24 Hz + dd, ./=13,74 Hz, J=4,22 Hz, 1H, Bzl -C//H-) 

2,98+2,97 (dd, ./=13,77 Hz, J=6,48 Hz + dd, ./=13,76 Hz, J=6,46Hz, 1H, Bzl -CHH-) 
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2,58-2,44 (m, IH, PQ4 - CHH-); 1,53-1,27 (m, 5H, PQ3 + PQ4 + II); 1,18 (d, 7-6,34 

Hz, 3H, -Me); ôc (CDC13, 75,4 MHz) 174,20+174,18 (C=0); 159,38 (Q6); 

144,83+144,77 (Q8); 144,18 (Q2); 138,37 (Bzl ArC); 136,85 (ArC); 135,29 (Q10); 

134,67 (Q4); 133,78+133,71 (Q9); 132,71+132,66 (ArC); 129,72+129,70 (Bzl ArC); 

128,87+128,82 (ArC) 128,52 (Bzl ArC); 127,77+127,70 (ArC) 127,02+127,00 (Bzl 

ArC); 126,90+126,86 (ArC); 125,73+125,69 (ArC); 121,77 (Q3); 96,52+96,51 (Q7); 

91,58 (Q5); 70,29+70,27 (12); 59,53 (15); 55,15+55,14 (-OMe); 47,62+47,46 (PQ1); 

40,58+40,39 (PQ4); 38,33 (Bzl -CH2-); 33,53+33,49 (PQ2); 23,33+23,28 (PQ3); 

20,38+20,25 ( ^ ^ H j s F s W a (562,2556 u. m. a.): m/z, 563,2498 (MH+). 
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