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Introdução 

As reações de formação de ligação C―C 

catalisadas por Pd estão entre as mais versáteis 

ferramentas da Síntese Orgânica moderna.
1
 Dentre 

estas reações, a arilação de Heck-Matsuda, que faz 

uso de sais de arenodiazônio como agentes 

arilantes, tem se destacado como uma alternativa 

operacionalmente simples e eficiente na síntese 

total de produtos naturais (PN) e análogos de 

interesse biológico, mas escassamente disponível 

na natureza.
2 

Neste trabalho relatamos o emprego da reação de 

arilação de Heck-Matsuda para o sistema olefínico 

do ácido labd-8(17)-en-15-óico 1, um produto 

natural da classe dos diterpenos labdanos.
3
 A semi-

síntese de derivados de PN tem sido empregada 

como uma estratégia ágil de acessar moléculas 

estruturalmente relacionadas à PN através de rotas 

curtas e eficientes. Neste sentido, nosso trabalho 

tem visado construir uma “biblioteca” de aril 

derivados de diterpenos labdênicos (Esquema 1), 

potencialmente úteis para estudos biológicos.  

Resultados e Discussão 

Uma investigação preliminar da quantidade e 
natureza do catalisador, bem como, das condições 
reacionais indicou que o emprego de Pd(OAc)2 na 
presença de base (inicialmente NaOAc) e com leve 
excesso de olefina em meio metanólico, ser uma 
condição últil para obtenção dos adutos de Heck do 
tipo 3 (aril-labdenos) a partir dos tetrafluorboratos de 
arenodiazônio 2a-d, Esquema 1.  
Os adutos de Heck 3a-d foram isolados em 
moderados rendimentos via coluna cromatográfica e 
caracterizados por meio de análises de RMN tanto 
de H

1
 como de C

13
. Investigação tanto por CG/MS 

como RMN de H
1
 e de C

13
 do bruto reacional não 

detectou a formação dos possíveis esteroisômeros 
do tipo 4 e/ou 5 (Figura 1). 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Potenciais produtos de arilação de Heck 
não detectados. 
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Esquema 1. Arilação de Heck-Matsuda da olefina 1. 
 
Outro aspecto interessante deste estudo é que a 
arilação parece ser indiferente a natureza eletrônica 
(grupos doadores ou retiradores de elétrons, G) dos 
para-substituintes nos sais de arenodiazônio 2a-d, 
mas, por outro lado, parece ser extremamente 
sensível à presença de orto-substituintes como nos 
sais 2e-f, a ponto de não transcorrer. 

Conclusões 

Neste trabalho é apresentado um protocolo eficiente 

de obtenção de derivados hemi-sintéticos do tipo 

aril-labdenos empregando a arilação de Heck-

Matsuda a partir de sais de arenodiazônio 

exclusivamente p-substituídos.  

Agradecimentos 

UFPB e CNPq pelo auxílio financeiro e a bolsa 

PIBIC, respectivamente. 

____________________ 

 
1 M. Beller, A. Zapf. In Handbook of Organopalladium Chemistry for 

Organic Synthesis, Vol.1; Negishi, E.-i. de Meijeire, A., Eds.; Wiley: 

New York, 2002. 
2 Taylor, J. G.; Moro, A. V.; Correia, C. R. D. Eur. J. Org. Chem. 2011, 

1403. 
3 Isolamento, biossíntese e propriedades farmacológicas desta classe e de 
outros diterpenos são periodicamente revisadas pelo Professor James R. 

Hanson. Para exemplo ver: Hanson, J. R. Nat. Prod. Rep. 2007, 24, 

1332.  

OH

O

OH

O

OMe OMe

4 5  


