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Introdução
Em 1997, foi isolado da esponja marinha
Haliclona
fascigera
uma
substância
que
apresentava um novo esqueleto carbônico: (+)Helianano (Figura 1).1 A estrutura proposta foi
elucidada através de diversos estudos de RMN. A
descoberta da presença desse novo tipo de
esqueleto membros chamou a atenção de grupos
sintéticos em todo o mundo. O grupo liderado por
Pettus, adotou uma elegante estratégia para o
fechamento do anel, tendo sucesso na elaboração
da estrutura proposta originalmente.2 Entretanto, os
dados de RMN da molécula sintética não coincidiam
com os dados obtidos do produto natural isolado.
Portanto, este grupo concluiu que a substância
originalmente isolada e a sintética apresentavam
estruturas diferentes. Assim, seus esforços
sintéticos levaram a uma especulação de que o
composto previamente isolado, identificado como
helianano, era de fato o curcudiol, repudiando a
existência da familía dos heliananos.2 No entanto,
vários grupos de pesquisa defendem que a
estrutura inicialmente proposta como helianano não
pode ser descartada totalmente, sendo necessário
mais análises.3 Este problema estrutural permanece
sem solução até hoje. Desta forma, de acordo com
nosso interesse no desenvolvimento e na aplicação
de novas ferramentas para elucidação estrutural de
produtos naturais que apresentam um esqueleto
complexo por meio de cálculos mecanico-quânticos
de deslocamentos químicos de RMN, e levando em
consideração o fato de existir uma possibilidade
remota de avaliar a estrutura do helianano
experimentalmente, decidimos abordar esta questão
computacionalmente.

Resultados e Discussão
Os cálculos de deslocamento químico de 13C
RMN para o helianano e para o curcudiol foram
realizados atraves da teoria do Funcional da
Densidade acoplado ao do método GIAO (GIAOHDFT), em nível de teoria GIAO/mPW1PW91/631G(d)//mPW1PW91/6-31G(d)4 utiliando o pacote
de software Gaussian 09.5

compatível com a proposta feita pelo grupo de pesquisa liderado por Pettus.

Figura 1. Estrutura do Helianano e Curcudiol.

Figura 2. Comparação das diferenças dos
deslocamentos químicos de 13C RMN, das
estruturas acima com o produto natural isolado.

Conclusões
Nossas análises sugerem que as subtâncias,
natural e sintética, realmente apresentam estruturas
diferentes, compatível com a proposta feita pelo
grupo de pesquisa liderado por Pettus.
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