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Introdução 

Um dos objetivos do nosso grupo de pesquisa é a 
síntese assimétrica de análogos de ariltetralonas 
isoladas da planta Holostylis reniformis que

 

apresentaram atividade antimalária.
1,2 

Dentre as 
metodologias utilizadas está a Resolução Cinética 
Enzimática (RCE) que consiste na reatividade 
preferencial de um biocatalisador com um dos 
enantiômeros de um racemato, promovendo sua 
resolução. Neste trabalho, apresentamos os 
resultados preliminares de RCE do (±)-4-fenil-1-
tetralol (1) utilizando CALB (lipase da Candida 
antarctica fração-B) e solventes ambientalmente 
mais favoráveis do que os convencionais (p. ex., 
hexano).  

Resultados e Discussão 

O (±)-4-fenil-1-tetralol (1) foi preparado em duas 

etapas a partir do α-naftol, segundo metodologia 

descrita na literatura.
3,4 

O racemato de 1 foi 

submetido à reação com a CALB em 7 solventes 

diferentes (Tabela 1). 

 
Tabela 1. RCE de 1 com CALB.
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OH

-naftol

1) 2,7 eq AlCl3
benzeno, 80 ºC

1h30, 68%

2) 2,8 eq NaBH4
MeOH, 1h

0 ºC-ta, 97%
Ph

OH

1

(1:1 cis/trans)

RCE
cis/trans-1 +

Ph

OAc

cis/trans-2
 

 
 

Entrada Solvente  Rendimento (%) (proporção) 

  1 2 

1 CHCl3 43 (1:1 cis/trans) 45 (3:7 cis/trans) 

2 THF 58 (1:1 cis/trans) 19 (2:8 cis/trans) 

3 CH3CN 50 (1:1 cis/trans) 28 (3:7 cis/trans) 

 4
b
 CH3CN 46 (1:1 cis/trans) 53 (1:1 cis/trans) 

5 Acetona 48 (1:1 cis/trans) 31 (3:7 cis/trans) 

6 DMC 33 (1:1 cis/trans) 33 (1:1 cis/trans) 

7 MeOH Não houve reação 

8 Isopropanol Não houve reação 

Reagentes e Condições: 
a 

0,5 mmol ariltetralol, 16 mL solvente, 
0,14 g CALB, 4 eq. acetato de vinila, 3 h. 

b
16 h de reação. 

 

O solvente usual em RCE de tetralóis é o hexano.
4
 

Porém, 1 é insolúvel neste solvente, sendo solúvel 
em todos os solventes da Tabela 1. Pode-se 
constatar que a enzima promoveu a acetilação de 1 
nos solventes apresentados nas entradas de 1 a 6, 
mas não houve reação nem em MeOH e nem em 
isopropanol (entradas 7 e 8). A reação em acetona e  

 
DMC, solventes ambientalmente mais aceitáveis, 
levou a bons rendimentos para 1 e 2 (entradas 5 e 
6).

5 
Através da análise conjunta dos espectros de 

RMN e dos cromatogramas dos produtos foi 
possível identificar os isômeros cis e trans de 1 e 2. 
A Figura 1 apresenta um cromatograma ilustrativo 
do andamento da reação em CH3CN, com 3 h (I) e 
com 16 h (II), e os picos correspondentes. 
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Figura 1: Análise de CG da reação usando CH3CN como 
solvente.  
 

 

Observa-se pelos cromatogramas das alíquotas das 
reações que o trans-2 é formado mais rapidamente 
do que o cis-2 nos solventes testados, exceto em 
DMC. Observa-se também que a relação cis/trans 
obtida para 2 é afetada pelo solvente.  

Conclusões 

Os resultados preliminares são promissores para a 
resolução de ariltetralóis. Além disso, o uso de 
solventes verdes torna o processo ambientalmente 
adequado, estimulando o uso de enzimas em 
síntese orgânica de moléculas bioativas. A análise 
dos cromatogramas obtidos em fase quiral está em 
andamento em nosso grupo.  
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