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Introdução 

Os alcalóides carbazólicos são substâncias de 

origem natural que apresentam diversas atividades 

biológicas como, antitumoral
1
, antimicrobiana

2
 e a 

atividade leishmanicida, recentemente associada ao 

carbazol Lansina.
3
 

Recentemente outros alcalóides foram isolados de 

Clausena harmandiana, entre eles a Clauraila A que 

apresentou atividade antitumoral de maneira 

seletiva.
1
 A semelhança estrutural entre a Lansina e 

a Clauraila A, destacadas na fig. 1, demonstram que 

este último pode ser um potencial ativo contra 

Leishmania sp.  

 
Figura 1. Estrutura e atividade de Lansina e Clauraila A

1,3 

Diversas alternativas de sínteses de compostos 

carbazólicos são descritas na literatura, porém a 

ciclização de biaril-aminas catalisada por paládio 

tem sido muito utilizada por tolerar diversos 

substituintes nos anéis aromáticos além de 

apresentar altos rendimentos.
4
  

Neste contexto, este estudo teve como objetivo, 

sintetizar o alcalóide natural Clauraila A, um possível 

candidato contra Leishmania sp.  

Resultados e Discussão 

A síntese da Clauraila A (4) foi iniciada pela 

obtenção da biaril amina (3), realizada através da 

aminação de Buchwald-Hartwig, utilizando a vanilina 

triflato e a m-anisidina, em rendimento de 68%. A 

vanilina triflato (2) foi obtida com ótimo rendimento 

(84%). (Fig. 2)  

 Embora ultimamente a aminação de Buchwald-

Hartwig tenha se expandido, sendo possível a 

utilização de grande variedade de pares de aminas e 

haletos ou triflatos de arila, as condições 

necessárias são ainda muito dependentes desses 

substratos, e requer a escolha das condições ideais, 

que merecem atenção futura.
5
   

Foi realizada a ciclização da biaril-amina catalizada 

por paládio (fig.2), em bons rendimentos (67,5%). 

Neste caso, a utilização de acetato de cobre, como 

agente oxidante, permitiu utilizar quantidades 

catalíticas de acetato de paládio (30mol%). 

Apesar das reações individuais terem apresentado 

rendimentos razoáveis (fig. 2), o rendimento global 

foi de apenas 38,5%, bem abaixo do obtido por 

Yang, W. et. al., que foi de 72%.
6
 Porém a 

metodologia desenvolvida por este grupo envolveu a 

ciclização de biaril-triazenos, em três etapas a mais 

que a aqui utilizada. 

 
Figura 2. Síntese do alcalóide Clauraila A 

Conclusões 

Neste trabalho foi possível sintetizar o carbazol 

Clauraila A em rendimentos moderados, utilizando 

uma metodologia ainda não publicada para a 

síntese desse produto. Porém, o rendimento global 

da reação foi menor que o apresentado por Yang, 

W. et. al., que utilizou uma outra metodologia com 

três etapas a mais do que a metodologia aqui 

utilizada. Entretanto esses rendimentos podem ser 

melhorados, visto que, principalmente para a reação 

de Buchwald-Hartwig, o tipo de ligante, a base e o 

solvente podem interferir nos rendimentos.
5
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IC50 L. donovani amastigota: 11µM
Citoxicidade (IC50µM):
Células câncer de pulmão humano: 68.4

Macrófagos murinos: 82.9

Citoxicidade (IC50µM)
Células câncer de pulmão humano: 13.5
Células normais de rim de macaco: inativo

Lansina
Clauraila A


