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Introdução
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 de alta toxicidade. Dentre os
compostos produzidos pelas cianobactérias estão alguns
metabólitos secundários, que apresentam grande
interesse farmacológico.

Alguns gêneros destas cianobactérias produzem a
anatoxina-a (Figura 1), uma cianotoxina extremamente
toxica que age como um potente agonista dos receptores
nicotínicos, e já foi o agente responsável pela intoxicação
e morte de rebanhos de gado em diversas regiões do
planeta.

Figura 1. Estrutura química da anatoxina-a

Objetivo
O objetivo do presente trabalho é o desenvolvimento de

uma simples rota sintética para a obtenção da Anatoxina-a e
derivados sintéticos. Os compostos sintetizados serão
avaliados futuramente como padrões analíticos e em testes
biológicos.

Considerações Finais

Metodologia e Resultados

Referências Bibliográficas

1º Etapa – Formação da lactama

2º Etapa – Reação de abertura do ciclo da lactama e 
proteção com o grupo carboxibenzoíla

3ª Etapa – Reação de ciclização do tipo Aza-Wacker

4ª Etapa – Desproteção do grupo amino

Até o presente momento a rota sintética proposta
mostrou-se bastante eficiente, uma vez que obteve-se bons
rendimentos em todas as etapas realizadas e foi comprovada
a reprodutibilidade da mesma.

Para finalizar a proposta do projeto, investigaremos as
reações de ciclização e desproteção do grupo amino,
levando à anatoxina-a e seus respectivos análogos.
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