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Introdução 

 A catálise assimétrica vem, nos últimos 

anos, emergindo como uma ferramenta poderosa e 

ambientalmente aceitável para a síntese de 

moléculas quirais, de alto valor agregado, a partir de 

moléculas aquirais, utilizando um catalisador quiral1. 

Por outro lado, a Química Supramolecular é focada 

nos arranjos moleculares e nas ligações 

intermoleculares, constituindo um ramo 

interdisciplinar que tem encontrado variadas 

aplicabilidades, dentre elas, a catálise. Nesse 

âmbito, os pilar[n]arenos2 apresentam certas 

vantagens com relação aos macrociclos tradicionais 

já que são altamente simétricos e rígidos, 

resultando numa maior seletividade na complexação 

de moléculas hóspedes, além de serem facilmente 

funcionalizados. Dessa forma, a busca por novos 

compostos supramoleculares quirais representa 

uma alternativa valiosa na pesquisa por novos e 

eficientes catalisadores e/ou ligantes quirais. Sendo 

assim, nesse trabalho tem-se por objetivo 

desenvolver uma série de compostos quirais 

derivados de pilar[n]arenos contendo aminoácidos, 

com o intuito de verificar sua viabilidade como 

catalisadores quirais.  

Resultados e Discussão 

 A preparação dos pilar[5]arenos desejados 

vem sendo realizada mediante uma rota sintética 

que envolve uma etapa preliminar de proteção do 

aminoácido a ser utilizado, como por exemplo a L-

Leucina 6 que foi obtida com 60% de rendimento. 

Em seguida, sintetizou-se o intermediário 2 a partir 

do 1,4-dimetoxibenzeno 1,obtendo-se o produto 

com rendimento de 80 %. Na sequência, o 

composto 3 e 4 foram sintetizados a partir da 

desalquilação de 2 seguida da reação com 

cloroacetato de etila, com 90% e 35% de 

rendimento, respectivamente. Para a obtenção do 

ácido livre o éster 4 foi submetido a uma hidrólise 

básica, obtendo-se 5 em rendimento quantitativo.  

De posse do pilar[5]areno ácido 5 e da leucina 

protegida, realizou-se o acoplamento entre ambos 

na presença de EDC, formando-se um óleo 

transparente em 26% de rendimento (Esquema 1). 

De acordo com os espectros de RMN de 1H e de 13C  

 

 

obtidos na caracterização foi comprovada formação 

do composto inédito 7 desejado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Preparação do produto 7. 

 

Conclusões 

 Pode-se concluir que as etapas realizadas 
até então foram efetuadas de forma satisfatória, 
com rendimentos de moderados a bons. Dando 
sequencia ao trabalho, pretende-se realizar a última 
etapa de desproteção do produto 7 e posteriormente 
realizar o acoplamento entre a L-Leucina e outros 
pila[n]arenos com n=6. Ainda, vale ressaltar que a 
síntese de outros derivados com diferentes 
aminoácidos vem sendo realizada. E, então, de 
posse das moléculas alvo, visa-se realizar a 
aplicação das mesmas em reações 
enantiosseletivas.  
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