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 A  preservação  e  o  controle  das  águas  superficiais  e  subterrâneas  é  um  assunto  que  tem  sido  muito
discutido nos últimos anos, principalmente por conta do aumento populacional e o consequente aumento
da  atividade  industrial.  Dentro  deste  controle,  detectar  e  identificar  as  cianobactérias  é  de  extrema
importância,  uma vez que sua presença representa um risco à  saúde pública.  Este  risco deve-se à  sua
proliferação  acelerada  em  ambientes  ricos  em  nutrientes,  e  principalmente,  a  sua  capacidade  de
biossintetizar compostos extremamente tóxicos.   Dentre os compostos produzidos pelas cianobactérias,
estão alguns metabólitos secundários, que apresentam interesse farmacológico. O mais conhecido destes
é  a  anatoxina-a,  a  qual  é  uma  potente  agonista  nicotínica.  Este  trabalho  visa  a  produção  sintética  da
anatoxina-a  e  compostos  derivados  os  quais  sejam  ativos  com  seletividade  em  alguns  receptores
nicotínicos. Neste trabalho, avaliamos as reações de formação dos compostos intermediários que levam à
anatoxina-a e seus análogos. A primeira etapa da rota sintética consistiu na formação de uma lactama,
proveniente da reação do 1,5-ciclooctadieno com o clorosulfonil isocianato. A reação ocorre na presença
de  carbonato  de  sódio  em  quantidades  catalíticas  e  em  atmosfera  inerte,  completando-se  após  duas
horas  à  0  ºC  e  24  horas  à  temperatura  ambiente.  O  segundo  passo  reacional  consistiu  na  abertura  do
ciclo da lactama, utilizando o clorotrimetilsilano e foi finalizada após ser mantida à 0 ºC por uma hora, e à
temperatura ambiente durante 24 horas. Ao sal orgânico proveniente da segunda etapa da rota sintética
foi  adicionado  o  cloroformato  de  benzila,  na  presença  de  bicarbonato  de  sódio,  a  reação  foi  completa
após  permanecer  12  horas  à  temperatura  ambiente.  O  produto  da  terceira  etapa  da  rota  sintética
possibiliza a ciclização intramolecular do tipo Aza-Wacker, levando ao último intermediário comum, o qual
pode ser transformado em diferentes análogos da anatoxina-a.
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