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Introdução 

As marinoquinolinas são compostos biologicamente 

ativos de origem bacteriana que apresentam como 

característica estrutural uma unidade 3H-pirrolo[2,3-

c]quinolina 4-substituída. Até o momento foram 

isolados seis membros desta família 

(marinoquinolinas A-F, 1a-f), e todos eles 

apresentam boa atividade contra Plasmodium 

falciparum K1 (valores de IC50 entre 1,7 e 15 μM), 

assim como moderada atividade contra 

Trypanosoma cruzi, entre outras.
1
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Neste trabalho propõe-se uma nova rota sintética 
para as marinoquinolinas tendo como etapas-chave 
as reações de Heck-Matsuda e Pictet-Spengler.
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Resultados e Discussão 

A síntese das marinoquinolinas teve início com a 

reação de Heck–Matsuda entre a pirrolina 4 e o sal 

de o-nitro benzenodiazônio 5 em água, levando ao 

respectivo lactamol 6 que foi então imediatamente 

desidratado fornecendo o 4-aril enecarbamato 7 

com 61 a 66% de rendimento para as duas etapas 

(Esquema 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Esquema 1. Preparação da pirroloanilina 2. 

 
O composto 7 foi então sequencialmente submetido 
a aromatização, desproteção e redução do grupo 
nitro, levando ao intermediário chave 2 em 
rendimento global de ~83% para estas 3 etapas.  
 

 
Realizou-se então a reação de Pictet-Spengler entre 
a pirroloanilina 2 e o acetaldeído, durante a qual o 
aduto primário 9 sofreu aromatização in situ 
fornecendo 1a em um procedimento one-pot com 
rendimento de 46% (Esquema 2).  

 
Esquema 2. Preparação da marinoquinolina A (1a). 
 

As reações entre a pirroloanilina 2 e os aldeídos 
apropriados, sob condições similares, permitiu a 
preparação das marinoquinolinas B, C e E (1b,c,e), 
assim como de análogos não-naturais (10a-i, Fig.1). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Análogos não-naturais sintetizados. 

O composto 10d teve sua atividade contra 

Trypanosoma cruzi avaliada, apresentando IC50=4,9 

μM. A síntese de novos derivados, bem como a 

avaliação da atividade biológica dos compostos já 

obtidos seguem como perspectivas deste trabalho.  

Conclusões 

Uma nova rota sintética para as marinoquinolinas e 

seus derivados foi desenvolvida, permitindo a 

síntese de 4 dos produtos naturais e 9 análogos 

não-naturais com rendimentos globais entre 14 e 

33% em 6 etapas 
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