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Introdução 
A síntese de substâncias enantiomericamente puras 
(SEPs) tem importância para a indústria química e 
farmacêutica, já que muitos apresentam atividade 
biológica de interesse.1 Uma metodologia importante 
para obtenção de SEPs é a resolução cinética 
enzimática (RCE), na qual um biocatalisador reage 
preferencialmente com um dos enantiômeros de um 
racemato, promovendo sua resolução. A (+)-
xilarenona (1) é um antioxidante fraco isolada em 
2007 como um metabólito do fungo Xylareaceous 
PSU-A80.2 Este projeto visa obter a primeira síntese 
assimétrica de 1 em uma rota curta, simples e o 
mais ambientalmente favorável possível. A etapa 
desafiadora da síntese é a oxidação benzílica que 
pretendemos realizar com o IBX.3 

Resultados e Discussão 
A proposta retrossintética de 1 é apresentada na 
Figura 1, e tem como etapas-chave a RCE de 4 e a 
oxidação benzílica de (−)-3. 

 
Figura 1. Proposta de retrossíntese de (+)-1. 
 
Para a etapa de RCE, além do solvente 
convencionalmente utilizado, hexano, foram 
testados também o heptano e o DMC, que são 
solventes mais verdes. A Tabela 1 apresenta os 
resultados obtidos. Os rendimentos demonstram 
que a reação de RCE ocorre tanto em DMC como 
em heptano, o que torna esta reação mais 
ambientalmente favorável, uma vez que o DMC é 
um solvente verde, atóxico e biodegradável4 e o 
heptano é o solvente recomendado para a 
substituição do hexano por ser menos volátil.5 As 

configurações absolutas de 4 e 3 foram atribuídas 
de acordo com dados da literatura.6 Os excessos 
enantioméricos obtidos ainda estão em análise. 
 
Tabela 1. RCE de 4 em solventes alternativos. 

 
 
Entrada Solvente Tempo (h) Rendimento 

   Álcool Acetato 
1 Hexano 2 42% 42% 
2 Heptano 1,5 36% 61% 
3 DMC 1,5 53% 40% 

 
O acetato (3) foi submetido a testes de oxidação 
benzílica com oxidantes tradicionais (condições A e 
B) e com IBX (condição C), o qual levou à formação 
do produto 6 (Esquema 1). 

Esquema 1 

 
Outras condições de oxidação vêm sendo testadas 
a fim de se alcançar o produto 2 
enantiomericamente enriquecido.  

Conclusões 
A reação de RCE de 4 em solventes 
ambientalmente mais favoráveis levou a bons 
resultados. A reação de oxidação benzílica de 3 
está sendo investigada afim de se alcançar a 
primeira síntese assimétrica de 1. 
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