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RESUMO 

 

O termo câncer é atribuído a um conjunto de doenças que têm em comum o crescimento 

desordenado das células que invadem os tecidos e órgãos e podem se espalhar para outras 

regiões do corpo causando metástase. O câncer é a segunda maior causa de morte no 

Brasil e no mundo, atrás apenas das doenças cardiovasculares, e pesquisas mostram que 

os casos tendem a crescer significativamente. Dessa forma, a busca por novas substâncias 

que possam atuar como antitumorais é de grande importância. O núcleo 4-quinolona faz 

parte das estruturas de fármacos com atividade antibacteriana, amplamente utilizados na 

clínica e vem aumentando o número de relatos na literatura de derivados de 4-quinolonas 

que possuem diversas atividades biológicas, denominadas não-clássicas como 

antifúngicos, antiparasitário, antiviral, antitumoral, anti-isquêmico, por exemplo. Muitos 

derivados da naftoquinona são substâncias que exibem uma série de atividades 

farmacológicas, tais como tripanocida, antitumoral, antibacteriana, antifúngica, 

leishmanicida, antimicrobiana, entre outras. Neste trabalho, a síntese de novos 

conjugados contendo os núcleos da 4-quinolona e da naftoquinona em suas estruturas foi 

planejada e realizada por meio de reação de acoplamento entre 

aminoquinolonocarboxamidas e a 1,4-naftoquinona. Sete novos conjugados foram 

preparados com sucesso, cujas estruturas foram caracterizadas por métodos físicos de 

análise e estas substâncias estão em fase de avaliação da atividade anticancerígena contra 

diferentes linhagens de células tumorais. 

 

Palavras-chave: 4-quinolonas, quinolonacarboxamidas, 1,4-naftoquinona, 

quinonoquinolona, conjugados antitumorais 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The term cancer is attributed to a set of diseases that have in common the disordered 

growth of cells that invade the tissues and organs and can spread to other regions of the 

body causing metastasis. Cancer is the second leading cause of death in Brazil and the 

world, behind cardiovascular diseases alone, and research shows that cases tend to grow 

significantly. In this way, the search for new substances that may act as antitumor is of 

great importance. The 4-quinolone nucleus is part of the structures of drugs with 

antibacterial activity, widely used in the clinic and has increased the number of reports in 

the literature of derivatives of 4-quinolones that have several biological activities, 

denominated non-classic as antifungals. antiparasitic, antiviral, antitumor, anti-ischemic, 

for example. Many naphthoquinone derivatives are substances that exhibit a number of 

pharmacological activities, such as trypanocidal, antitumor, antibacterial, antifungal, 

leishmanicidal, antimicrobial, among others. In this work, the synthesis of new conjugates 

containing the nuclei of 4-quinolone and naphthoquinone in their structures was planned 

and carried out by coupling reaction between aminoquinolonecarboxamide and 1,4-

naphthoquinone. Seven new conjugates were successfully prepared, whose structures 

were characterized by physical methods of analysis and these substances are in the 

evaluation stage of anticancer activity against different tumor cell lines. 

 

Keywords: 4-quinolone, quinolonecarboxamide, 1,4-naphthoquinone, quinonequinolone, 

antitumor conjugates 
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1. Introdução 

1.1. Câncer  

Câncer é denominado como um conjunto de doenças que têm em comum o 

crescimento desordenado de células que invadem os tecidos e órgãos, podendo se espalhar 

para outras regiões do corpo ocasionando a metástase. (INCA, 2018) 

 
 

Figura 1: Transformação de uma célula normal em célula cancerosa (Adaptado de Almeida, 2005) 
 

Com uma rápida proliferação, estas células tendem a ser muito agressivas e 

incontroláveis, causando a formação de tumores (acúmulo de células cancerosas) 

ou neoplasias malignas. Por outro lado, um tumor benigno significa uma massa 

localizada de células que se multiplicam vagarosamente e se assemelham ao seu tecido 

original, raramente constituindo um risco de vida. (INCA, 2018) 

Diversos fatores podem contribuir para o desenvolvimento de alguma neoplasia 

maligna. As causas do câncer são variadas, podendo ser externas ou internas ao 

organismo, estando ambas inter-relacionadas. As causas externas relacionam-se ao meio 

ambiente e aos hábitos ou costumes próprios de um ambiente social e cultural. As causas 

internas são, na maioria das vezes, geneticamente pré-determinadas, e estão ligadas à 

capacidade do organismo se defender das agressões externas. Esses fatores causais podem 

interagir de várias formas, aumentando a probabilidade de transformações de células 

malignas em células normais. (ALMEIDA, 2005)  
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O câncer é a segunda maior causa de mortes no Brasil e no mundo, ficando atrás 

apenas das doenças cardiovasculares, e pesquisas apontam que os casos tendem a crescer 

significativamente. (INCA, 2018) 

Existem diversos tratamentos contra o câncer. Entre eles, encontram-se as 

cirurgias, a radioterapia, a quimioterapia, a fotorradiação com derivados 

hematoporfirínicos e a imunoterapia. No geral, são utilizadas combinações de dois ou 

mais métodos para o combate à doença. (ALMEIDA, 2005) 

A radioterapia e a quimioterapia, aliadas à cirurgia, são os métodos mais 

utilizados. A quimioterapia mostra-se muito útil no tratamento de tumores difusos e de 

metástases. Porém a maioria dos fármacos utilizados neste tipo de tratamento causa 

efeitos adversos graves principalmente sobre os sistemas gastrointestinais e 

imunológicos, além de causarem alopécia (perda de cabelo). Esses sistemas são mais 

afetados porque suas células se dividem e crescem rapidamente. (SIMPLOCIO, 2002)  

Além dos efeitos colaterais dos fármacos, outro desafio quanto ao combate ao 

câncer é a resistência dos tumores aos fármacos utilizados. Essa resistência pode ser 

primária, quando se manifesta no início do tratamento, ou secundária. Um dos fatores 

responsáveis por este efeito é a própria farmacocinética do medicamento, agravada muitas 

vezes pela hipóxia no interior do tumor. Esta hipóxia é causada pela baixa distribuição de 

sangue dentro do tumor, dificultando a chegada de fármacos no interior do mesmo. Outro 

mecanismo importante de resistência é o desenvolvimento de bombas de efluxo pelas 

células malignas, possibilitando que estas expulsem as substâncias utilizadas no 

tratamento para fora das células. (DAMIA, 2014) 
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1.2. 4-Quinolonas 

 Um núcleo de grande interesse quando se refere ao desenvolvimento de novos 

fármacos é o núcleo 4-quinolônico ou 4-oxoquinolínico. (OLIVEIRA, 2015)  

 As 4-quinolonas (1) se constituem em um núcleo heterocíclico, no qual se tem a 

fusão de um anel benzênico com um anel piridônico, e pode ser representado por duas 

formas tautoméricas: a 4-quinolona (1) ou a 4-hidroxiquinolina (2) (Figura 2).  

 
Figura 2: Estruturas tautoméricas da 4-quinolona e 4-hidroxiquinolina 

 

 

 O desenvolvimento da química das 4-quinolonas (1) teve início em 1962 com a 

descoberta por George Lescher e colaboradores do ácido nalidíxico (3) (Figura 3), uma 

pseudoquinolona com atividade antibacteriana. (LESCHER, 1962) 

O interesse em derivados da 4-quinolona como substâncias bioativas começou 

com o isolamento deste agente antibacteriano, ácido nalidíxico (3), como subproduto da 

síntese da droga antimalárica cloroquina (4) (Figura 3). Esta descoberta levou então ao 

desenvolvimento de uma família de agentes antibacterianos contendo o ácido 4(1H)-

quinolona-3-carboxílico, em sua estrutura molecular. (MUGNAINI, 2009) 

O ácido nalidíxico apresentava atividade biológica frente a bactérias Gram-

negativas e foi introduzido na clínica médica para o tratamento de infecções do trato 

urinário, fazendo parte do que se denomina como a primeira geração de quinolonas, 

juntamente com o ácido oxolínico (5). (Figura 3) (ALFRED, 2014) 
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Figura 3: Estruturas do ácido nalidíxico (3), da cloroquina (4) e do ácido oxolínico (5) 

 

 

A atividade antibacteriana relacionada aos derivados da 4-quinolona advém da 

interação com os complexos DNA topoisomerase procarióticos, que inibem o progresso 

da divisão celular de forma irreversível. Nestes casos, a DNA girase e a Topoisomerase 

IV, ambas importantes enzimas responsáveis pelo enrolamento e desenrolamento das fitas 

de DNA durante o ciclo de replicação do DNA, são então afetadas. (MUGNAINI, 2009; 

AHMED, 2012) 

 Os antibacterianos quinolônicos representam uma das classes mais importantes de 

agentes anti-infecciosos e, como exemplo, tem-se que diversos fármacos quinolônicos 

são usados para o tratamento de infecções do trato urinário causadas por Escherichia coli 

e alguns outros patógenos Gram negativos. (BISACCHI, 2015) 

 Na década de 80, a utilização deste núcleo em estruturas de agentes terapêuticos 

ganhou projeção com a descoberta de que a inclusão de substituintes fluor na posição 6 

do núcleo quinolônico e a substituição na posição 7 por um grupamento heterocíclico 

amino básico, em conjunto, aumentava a ação antibacteriana e ampliava o espectro 

microbiológico desses agentes. (BISACCHI, 2015) 

Essas modificações estruturais originaram a segunda geração de quinolonas, as 

fluorquinolonas, que apresentaram amplo espectro de atividade frente a bactérias Gram-

positivas e Gram-negativas (Figura 4). (MITSCHER, 2005; LINDER, 2005; 

ANDRIOLE, 2005)  
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Figura 4: Exemplos de algumas fluorquinolonas (6-10) utilizadas na clínica médica como agentes 

antibacterianos. 
 

 Além da sua clássica atividade antibacteriana, vários derivados 4-quinolônicos 

vêm sendo relatados na literatura como possuidores de atividades biológicas diversas, 

ditas não-clássicas. Dentre estas atividades tem-se: antifúngica (CUI, 2013), 

antiparasitária (SOARES, 2013), antiviral, antitumoral, anti-isquêmica, ansiolítica 

(AHMED, 2012), por exemplo. 

Uma destas atividades não-clássicas das quinolonas que merece destaque é a 

antitumoral. (AFZAL, 2014) 

 Um análogo quinolônico, que apresenta atividade antitumoral, é a vosaroxina 

(11), que se encontra em estudos de fase clínica III contra a leucemia mielóide aguda e o 

câncer de ovário. (Figura 5) (HAWTIN, 2010). O mecanismo de ação desta substância 

ocorre por meio da intercalação do DNA e da inibição da topoisomerase II, levando à 

quebra do DNA de cadeia dupla e à apoptose das células cancerígenas. (NIJENHUIS, 

2017) 
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Figura 5: Estrutura da vosaroxina (11) 

 

O mecanismo de ação de derivados quinolônicos como antibacterianos está 

associado à inibição de duas importantes enzimas do tipo topoisomerase II presentes nas 

bactérias: a DNA girase e a topoisomerase IV, que possuem papel importante na 

replicação do DNA bacteriano. Ambas as enzimas, DNA girase e topoisomerase IV, são 

capazes de atuar aliviando a tensão acumulada durante a etapa de separação da dupla fita 

presente no DNA circular bacteriano.  Entretanto, a topoisomerase IV atua 

preferencialmente com a função de desenovelar o DNA, após replicação, separando as 

duas cadeias de DNA circular recém-formadas, possibilitando assim, a efetiva divisão da 

célula. (ALDRED, 2014; MITSCHER, 2015; POMMIER, 2010) 

Pesquisadores publicaram resultados que mostram que derivados quinolônicos, 

como por exemplo, o ciprofloxacino (8), o levofloxacino (9) e o ofloxacino (10), quando 

administrados para profilaxia de infecções em pacientes com câncer foram capazes de 

reduzir a mortalidade pela metade. (PAUL, 2007; GAFTER-GVILI, 2005) 

Como substâncias anticâncer, o mecanismo de ação das quinolonas pode estar 

relacionado à inibição da enzima topoisomerase II humana, que é essencial à replicação 

do DNA, e é um dos alvos de ação de muitos agentes antitumorais. (BERGER, 1996; 

HOOPER, 1996; BATALHA, 2016) 
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A enzima topoisomerase II humana é análoga à enzima topoisomerase IV 

bacteriana, o que explica a citotoxicidade observada para muitas destas substâncias 

quanto a células cancerígenas, e as torna candidatos interessantes ao desenvolvimento de 

drogas anticâncer. (ALDRED, 2014) 

 

1.2.1. Derivados 4-quinolonocarboxamidas com atividade antitumoral 

 Uma série de 4-quinolono-3-carboxamidas do tipo 12 foi sintetizada pelo nosso 

grupo de pesquisas e foram avaliadas como substâncias antitumorais frente a diferentes 

linhagens de células cancerígenas: colón (HCT-116), estômago (ACP-03) e mama 

(MDAMB-231). (FOREZI, 2014)       

 As substâncias 12a e 12b sintetizadas (Figura 6) foram ativas contra a linhagem 

de células gástricas ACP-03. Os resultados mostraram valores de IC50 = 1,92 µg/mL e 

5,18 µg/mL, respectivamente. Embora estes valores de IC50 sejam superiores ao da 

doxorrubicina (IC50 = 0,274 µg/mL), que é o fármaco de referência utilizado no 

tratamento de várias neoplasias, tais como carcinomas de mama, pulmão, bexiga, tireóide 

e ovário, eles foram dez vezes mais seletivos em relação às células cancerígenas do que 

as células normais, em comparação a doxorrubicina (13). (FOREZI, 2014)     

 

 
Figura 6: Estruturas das 4-quinolono-3-carboxamidas 12a-b e da doxorrubicina (13) 
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1.3. Quinonas 

 As quinonas representam uma família de substâncias orgânicas de origem natural 

que apresentam dois grupamentos carbonílicos conjugados em anéis insaturados de seis 

membros, que podem estar em disposição 1,2 (orto-quinona) ou 1,4 (para-quinona). São 

classificadas de acordo com a estrutura aromática que o anel da quinona contém, sendo 

assim benzoquinonas (14) aquelas que possuem um anel benzênico, naftoquinonas (15), 

aquelas que possuem um anel naftalénico,  antraquinonas (16) as que possuem um anel 

antracênico e fenantraquinonas (17) as que possuem um anel fenantrênico (Figura 7) 

Essas substâncias podem ser encontradas  em plantas, fungos, bactérias e insetos. (DA 

SILVA, 2003; SOUSA, 2016) 

 

 
Figura 7: Estruturas moleculares das quinonas (14a-17) e suas classificações   

 

As quinonas apresentam duas propriedades químicas de importância particular: 

atuam como bons agentes oxidantes. Isto ocorre porque ao se reduzirem elas produzem 

sistemas totalmente aromáticos. São também eletrofílicas, estando presentes em 

processos biológicos de diversos organismos por sua capacidade de atuar como aceptores 
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de elétrons participando de cadeias de transporte de elétrons no metabolismo. (MONKS, 

1992; PINTO, 2009) 

Um exemplo de quinona natural presente em processos metabólicos importantes 

nos mamíferos é a vitamina K (18) (Figura 8) (ASCHE, 2005)  

 
Figura 8: Estrutura molecular da vitamina K (18) 

 

Dentre as diversas atividades biológicas descritas na literatura para derivados 

quinônicos, tais como: tripanocida, anticâncer, antibacteriana, antifúngica, leishmanicida, 

etc., destaca-se a atividade antitumoral. Muitos fármacos antitumorais possuem o núcleo 

quinônico em suas estruturas e há muitas investigações visando à descoberta de novas 

substâncias quinoídicas capazes de combater o câncer com efeitos colaterais reduzidos. 

(MALLAVADHANI, 2014) 

As quinonas podem ser reduzidas ao receberem um ou dois elétrons, formando o 

radical semiquinona (Q·-) ou a espécie diânion hidroquinona (Q2-), respectivamente 

(Esquema 1). (SOUSA, 2016)  

 

 
Esquema 1: Processos reversíveis de oxi-redução das quinonas  
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O principal mecanismo de ação biológica das quinonas envolve a geração de 

espécies reativas de oxigênio (EROs) induzidas pela biorredução do núcleo quinona por 

enzimas específicas (Esquema 2) 

 

 
Esquema 2: Formação de espécies reativas de oxigênio por ciclo redox (Adaptado de Silva e 

colaboradores) 

 

O ciclo redox das quinonas mostra que o substrato quinonoídico (Q) sofre 

biorredução por um ou dois elétrons, sob catálise de enzimas, como flavinas NADPH 

(Nicotiamida-adenina-dinucleótido-fosfato reduzida), citocromo P-450 redutase, 

NADPH citocromo b5 redutase ou NADPH ubiquinona oxidoredutase. É formado o ânion 

radical semiquinona Q·- que ao voltar à estrutura do tipo Q pode transferir um elétron. O 

oxigênio molecular (O2) é o receptor desse elétron, formando o radical superóxido (O2·
-) 

que pode sofrer ação da superóxido desmutase, gerando peróxido de hidrogênio (H2O2), 

ou então pode sofrer reação de Fenton na presença de Ferro II, e gerar o radical hidroxila 

(·OH). A transferência de elétrons e a cinética do processo de geração destas espécies são 

dependentes do potencial de redução da quinona envolvida no processo, ou seja, depende 

da capacidade de aceitar elétrons, que, por sua vez, está relacionada com a presença de 
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substituintes na estrutura. As EROs (superóxido, peróxido de hidrogênio e radical 

hidroxila) geradas nesse processo são muito tóxicas para as células causando danos 

irreversíveis, que induzem a apoptose. (KLOTZ, 2014; FERREIRA, 2010) 

A toxicidade dos derivados de quinona frente às células também pode ocorrer por 

bioalquilação do DNA por intermediários gerados pelas espécies diânion formadas no 

processo de biorredução. (QIU, 2017) 

Um outro mecanismo de ação de algumas quinonas é via inibição das enzimas 

topoisomerases I e II, afetando diretamente o complexo topoisomerase-DNA. As 

quinonas atuam estabilizando o complexo topoisomerase-DNA após o estágio de corte e 

antes do DNA ser recomposto e, portanto, o DNA e a enzima não podem prosseguir com 

a sua função, consequentemente, induzindo a morte celular. (SILVA, 2003; QIU, 2017) 

 

1.3.1. Naftoquinonas  

Vários derivados de naftoquinonas são substâncias que exibem uma série de 

atividades farmacológicas, como tripanocida, anticâncer, antibacteriana, antifúngica, 

leishmanicida e antimicrobiana, dentre outras. (SILVA, 2016) 

O lapachol (19), a β-lapachona (20) e a lausona (21) são exemplos de 

naftoquinonas naturais importantes (Figura 9). O lapachol já foi usado como coadjuvante 

no tratamento de certos tipos de câncer, mas deixou de ser empregado no tratamento de 

neoplasias porque pode agravar o quadro clínico do paciente com câncer. (ARAÚJO, 

2002).  

Já a β-lapachona está em Fase II de testes clínicos (ARQ 761), em combinação 

com a gemcitabina, para câncer de pâncreas. O extrato da lausona foi empregado no 

tratamento de infecções fúngicas. (BRUNTON, 2012; WELLINGTON, 2015) 
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Figura 9: Estruturas moleculares do lapachol (19), β-lapachona (20) e lausona (21) 

 

O derivado aminoquinônico 22, sintetizado em nosso grupo de pesquisas, teve a 

sua atividade anticâncer avaliada in vitro e se mostrou ativo e seletivo frente a diversas 

linhagens de células tumorais (HL-60, MDA MB 435, HCT-8 e SF-295), sendo mais ativo 

do que o fármaco de referência, doxorrubicina (13), no caso da linhagem MDA MB 435. 

(Tabela 1) (GAMA, 2012) 

 

 

Tabela 1: Atividade antitumoral do derivado aminoquinônico 22 

 

Linhagem celular IC50 (µg/mL) IC50 (µg/mL) Doxorrubicina 

HL-60 Leucemia 0,29 0,02 

MDA MB 435 Melanoma Humano 0,02 0,48 

HCT-8 Cólon Humano   0,063 0,01 

SF-295- Glioblastoma Humano 0,67 0,23 
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A doxorrubicina (13) (Figura 10) é um derivado quinônico utilizado no tratamento 

de diversas neoplasias, como mama, endométrio, ovário, testículo, tireóide, estômago, 

bexiga, pulmão, dentre outras. É um dos fármacos antineoplásicos de maior importância. 

A daunorrubicina (23) é utilizada no tratamento de leucemia mielóide aguda e possui 

amplo espectro de atividade clínica contra neoplasias malignas hematológicas. 

(WELLINGTON, 2015) 

 

 
Figura 10: Estruturas químicas da doxorrubicina (13) e daunorrubicina (23) 
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2. Objetivos e Justificativas 

2.1. Objetivo geral 

Este trabalho tem como objetivo geral a síntese de novos derivados quinolônicos 

conjugados a quinonas para avaliação de sua atividade antitumoral.  

 

2.2. Objetivo específico 

O objetivo do projeto é a síntese das novas quinonoquinolonas do tipo 24 

planejadas através da conjugação molecular entre 4-quinonolocarboxamidas via 

grupamento amino e o núcleo 1,4-naftoquinônico para avaliação da atividade biológica 

antitumoral frente a diferentes linhagens cancerígenas. (Esquema 3) 

 

 
Esquema 3: Representação do planejamento de síntese dos conjugados quinonoquinolônicos do tipo 24 
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2.3. Justificativas 

 As sínteses dos conjugados propostos do tipo 30, se baseiam no fato da presença 

do núcleo 1,4-naftoquinona nas estruturas que possuem atividade antitumoral. A proposta 

de conjugar quinolonocarboxamidas a este núcleo se justifica face a propriedade 

antitumoral exibida por quinolonocarboxamidas obtidas em nosso grupo de pesquisas. 

(FOREZI, 2014) A conjugação neste caso, é uma estratégia sintética racional na busca 

por novas substâncias que possam atuar como agentes antitumorais que possam exibir 

atividade biológica superior, melhor seletividade do que as já apresentadas pelas 

substâncias que foram conjugadas. (BANSAL, 2014) 
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3. Metodologia 

A seguir está apresentado o esquema retrossintético no qual está fundamentada a 

obtenção dos derivados do tipo 24 (Esquema 4). 

 

Esquema 4: Esquema retrossintético para obtenção dos derivados quinonoquinolônicos do tipo 24 
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Os derivados 24a-g serão obtidos a partir da reação de adição 1,4 de 

aminoquinolonas 26 a 1,4-naftoquinona (31). As aminoquinolonas 26a-g, por sua vez, 

poderão ser obtidas por redução das N-alquilnitroquinolonas 27a-g, as quais resultarão da 

reação de N-alquilação dos derivados 28a-g. Estes intermediários 28a-g serão obtidos a 

partir das 4-quinolonas 29, via reação de substituição nucleofílica à carbonila, nas quais 

diferentes aminas serão utilizadas como nucleófilos. O intermediário 29 será obtido a 

partir da ciclização térmica do nitroanilinoacrilato 30. A desconexão da ligação C-N na 

substância 30 permite identificar a nitroanilina 32 como seu precursor, explorando-se sua 

reação de condensação com etoximetilenomalonato de dietila (EMME, 31).   
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4. Resultados e Discussão 

 Para a preparação dos conjugados quinonoquinolônicos 24, inicialmente foi 

sintetizada com êxito a 3-carbetoxi-6-nitro-4(1H)quinolona 29 de acordo com a 

metodologia de Gould-Jacobs (GOULD, 1939) empregada no nosso grupo de pesquisas 

com sucesso para a síntese de diferentes quinolonas. 

 

4.1. Síntese do α-carbetoxi-β-(4-nitroanilino)acrilato de etila 30 

 Para a síntese das 4-quinolonas 29, primeiramente foi necessário obter os 

anilinoacrilatos 30, a partir da reação de adição de Michael via condensação entre a 

nitroanilina 32 e o etoximetilenomalonato de dietila 31 (Esquema 5) sob refluxo em etanol 

por 20 horas. Este alto tempo de reação se deve provavelmente à baixa nucleofilicidade 

do grupo amino devido a presença do substituinte nitro no anel da anilina. 

 

 
Esquema 5: Síntese do anilinoacrilato de etila 30 

 

O produto 30 foi recristalizado em hexano, isolado como um sólido amarelo e teve 

seu ponto de fusão determinado. A substância 30 apresentou rendimento de 92 % e 

verificou-se que seu ponto de fusão 142-144 ºC estava de acordo com o descrito na 

literatura 142 ºC. (SANTOS, 2009)  
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A proposta de mecanismo para obtenção do nitroanilinoacrilato 30 conforme o 

Esquema 6, mostra uma reação do tipo adição de Michael, que consiste no ataque 

nucleofílico do nitrogênio da nitroanilina ao carbono C3 do EMME (31), gerando o 

intermediário enolato A, que a partir do prototropismo gera o intermediário B. O 

deslocamento do par de elétrons do oxigênio para formar a ligação  conjugada e saída 

do etanol leva à formação do anilinoacrilato 30 correspondente. (HUNT, [2018], online) 

 

Esquema 6: Formação do α-carbetoxi-β-(anilino) acrilato de etila 30 
 

 

4.2. Síntese da 3-carbetoxi-6-nitro-4(1H)quinolona 29 

 Após obtido, o anilinoacrilato de etila 30 foi submetido à reação de ciclização 

térmica em difenil éter, sob refluxo por 6 horas a 250 ºC, levando à nitroquinolona 29. 

(Esquema 7) 

 



 

20 
 

 
Esquema 7: Síntese da nitroquinolona 29 

 

Ao término da reação, a mistura reacional foi vertida sobre éter de petróleo, 

obtendo-se um sólido que foi lavado com DMF a quente, resultando no produto puro sob 

a forma de um sólido marrom com 88 % de rendimento (ponto de fusão 320-324 ºC 

GAMA, 2012).    

O Esquema 8 mostra a proposta de mecanismo para a reação, na qual ocorre o 

ataque dos elétrons  do anel aromático à carbonila do grupo éster e em seguida, há a 

aromatização do anel. (SOLOMONS, 2009) 

 

Esquema 8: Esquema reacional de ataque nucleofílico à carbonila do grupo éster e aromatização 

subsequente do anel 
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4.3. Síntese das 6-nitro-4(1H)quinolona-3-carboxamidas 28a-g 

Uma vez obtida a nitroquinolona 29, realizou-se então as reações de substituição 

nucleofílica à carbonila, utilizando-se as anilinas substituídas como reagente nucleofílico 

e difenil éter como solvente (Esquema 9), sob aquecimento. Os produtos 28a-g inéditos 

foram isolados por filtração a vácuo, em seguida foram lavados com etanol à quente e 

foram secos sob vácuo.  

 

 
Esquema 9: Síntese das nitroquinolonacarboxamidas 28a-g 

 

 

A Tabela 2 apresenta os rendimentos das reações e os pontos de fusão dos 

produtos em questão. 

 

 

Tabela 2: Rendimentos das reações e pontos de fusão das 6-nitro-4(1H)quinolona-3-carboxamidas 28a-g 

Substância R Rendimento (%) Ponto de Fusão (ºC) 

28a 4-Br 98 >300 

28b 4-F 84 >300 

28c 

 

3-CF3 82 >300 

28d H 86 >300 

28e 4-Cl 96 269-270 

28f 4-CH3 94 >300 

28g 2,5-diCl 95 >300 

 

 Na Tabela 3 estão apresentas as principais bandas de absorção observadas nos 

espectros na região do infravermelho (IV) destas substâncias 28a-g. 
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Tabela 3: Principais absorções observadas nos espectros na região do IV das substâncias 28a-g (Pastilha 

de KBr 1 %) 

Tipo de vibração 
Frequência ν (cm-1) 

28a 28b 28c 28d 28e 28f 28g 

C=O de cetona  1659 1637 1635 1635 1613 1636 1665 

C=O de amida  1571 1551 1559 1595 1573 1545 1555 

N-H amida 3088 3008 ND 3021 ND 3026 2958 

N-O 1332 1337 1334 1335 1333 1337 1335 

    ND = não detectável 

 

O mecanismo proposto para estas reações está discriminado no Esquema 10. Neste 

inicialmente a anilina age como nucleófilo atacando o carbono da carbonila do grupo 

éster, levando ao possível intermediário tetraédrico A que por prototropismo geraria o 

intermediário B, o qual por expulsão de etanol, leva à regeneração da dupla ligação C=O 

obtendo-se as respectivas quinolonocarboxamidas 28. (SOLOMONS, 2009) 

 

Esquema 10: Mecanismo proposto para a obtenção da 6-nitro-4(1H)quinolona-3-carboxamidas 28 
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Os derivados 28a-g também tiveram suas estruturas confirmadas por RMN de ¹H, 

em 1D e 2D (1Hx1H-COSY). Os respectivos deslocamentos químicos dos hidrogêniosdo 

núcleo quinolônico encontram-se discriminados na Tabela 4 a seguir. 

 

Tabela 4: Dados de RMN de ¹H (300,00 28d e 500,00 MHz), DMSO-d6, das substâncias 28a-g 

 
# H δ(ppm); [m; J(Hz); nH] 

 28a 28b 28c 28d 28e 28f 28g 

NH 

(amida) 

12,08 (s; 

1H) 

11,97 (s; 

1H) 

12,08 (s; 

1H) 

11,94 (s; 

1H) 

12,09 (s; 

1H) 

11,96 (s; 

1H) 

12,59 (s; 

1H) 

2 8,94 (s; 

1H) 

8,92 (s; 

1H) 

8,81 (s; 

1H) 

8,00 (s; 

1H) 

8,93 (s; 

1H) 

8,93 (s; 

1H) 

8,99 (s; 

1H) 

5 9,04 (d; 

2,6; 1H) 

9,02 (d; 

2,6; 1H) 

8,89 (d; 

2,1; 1H) 

8,97 (d; 

2,6; 1H) 

8,99 (d; 

2,6; 1H) 

9,02 (d; 

2,6; 1H) 

8,69 (d; 

2,5; 1H) 

7 8,54 

(dd; 9,1 

e 2,6; 

1H) 

8,52 

(dd; 9,1 

e 2,6; 

1H) 

8,41 

(dd; 9,1 

e 2,5; 

1H) 

8,46 

(dd; 2,6 

e 9,1; 

1H) 

8,52 

(dd; 2,6 

e 9,1; 

1H) 

8,52 (dd; 

2,6 e 9,1; 

1H) 

8,55 (dd; 

9,1 e 2,5; 

1H) 

8 7,95 (d; 

9,1; 1H) 

7,93 (d; 

9,1; 1H) 

7,81 (d; 

9,1; 1H) 

7,87 (d; 

9,1; 1H) 

7,92 (d; 

9,1; 1H) 

7,92 (d; 

9,1; 1H) 

7,97 (d; 

9,1; 1H) 

CH3 - - - - - 2,28 

(s;1H) 

- 

 

 

 Os assinalamentos dos hidrogênios do núcleo quinolônico foram realizados com 

base nas multiplicidades dos seus sinais, nos valores das constantes de acoplamento e são 

coerentes com o descrito na literatura para derivados nitroquinolônicos. (GAMA, 2012) 

Já os sinais dos hidrogênios do anel aromático do grupo amida encontram-se na faixa 

esperada para hidrogênios deste tipo e suas multiplicidades estão de acordo com o 

esperado. Não foi feita a atribuição inequívoca de cada deslocamento químico face a não 

se dispor, até então, dos espectros de RMN de 1H em 2D HSQC e HMBC, bem como dos 
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espectros de RMN de 13C – APT das substâncias. O sinal do hidrogênio do grupo amida 

destas quinolonas foi atribuído encontrando-se na faixa entre 12,59-11,94 ppm.   

 

4.4. Síntese das 1-pentil-6-nitro-4(1H)quinolona-3-carboxamidas 27a-g   

Os derivados quinolonocarboxamídicos 27 foram submetidos à reação de N-

alquilação utilizando-se brometo de pentila (PentBr) como agente alquilante, carbonato 

de potássio (K2CO3) como base e DMF (N,N-dimetilformamida) como solvente 

(Esquema 11). Os produtos foram isolados após se verter a mistura reacional sobre gelo, 

ocorrendo então sua precipitação a 0 ºC, e em seguida foram isolados por filtração a 

vácuo.   

 

Esquema 11: Síntese das das nitroquinolonocarboxamidas-N-pentiladas 27a-g 
 

Os derivados 27a-g foram obtidos em excelentes rendimentos após recristalização 

em etanol e secagem sob vácuo. 

 Na Tabela 5 estão apresentados os rendimentos das reações e os pontos de fusão 

das substâncias 27a-g. 
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Tabela 5: Rendimentos das reações e pontos de fusão das 1-pentil-6-nitro-4(1H)quinolona-3-

carboxamidas 27a-g 

Substância R Rendimento (%) Ponto de Fusão (ºC) 

27a 4-Br 96 200-204 

27b 4-F 95 198-200 

27c 

 

3-CF3 99 233-235 

27d H 95 136-140 

27e 4-Cl 85 217-218 

27f 4-CH3 73 210 decomposição 

27g 

3g 

2,5-diCl 94 278-280 

 

A Tabela 6 apresenta as principais bandas de absorção observadas nos espectros 

na região do IV destas substâncias 27a-g. 

 

 

Tabela 6: Principais absorções observadas nos espectros na região do IV das substâncias 27a-g (Pastilha 

de KBr 1 %) 

Tipo de vibração 
Frequência ν (cm-1) 

27a 27b 27c 27d 27e 27f 27g 

C=O de cetona  1676 1677 1681 1681 1674 1663 1679 

C=O de amida  1577 1546 1549 1546 1579 1578 1575 

N-H de amida 3058 3074 2963 2958 3072 2955 2929 

N-O 1338 1338 1337 1335 1344 1339 1334 

 

 

 A proposta de mecanismo para formação das quinolonocarboxamidas-N-

pentiladas do tipo 27 é apresentada no Esquema 12. O carbonato age como base para 

desprotonar o nitrogênio da quinolona na posição 1, deixando assim este nitrogênio mais 

nucleofílico. Em seguida, o par de elétrons deste nitrogênio substitui o bromo no carbono 

eletrofílico do bromopentano, ocorrendo então a reação de substituição nucleofílica 

bimolecular (SN2). (SOLOMONS, 2009) 
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Esquema 12: Mecanismo proposto para a obtenção das 1-pentil-6-nitro-4(1H)quinolona-3-carboxamidas 

27a-g 
 

 

Os derivados 27a-g tiveram suas estruturas confirmadas por espectroscopia de 

RMN de ¹H, e os respectivos deslocamentos químicos dos hidrogênios do núcleo 

quinolônico e do radical pentila encontram-se discriminados na Tabela 7 a seguir. 
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Tabela 7: Dados de RMN de ¹H (500,00 MHz), DMSO-d6 e CDCl3 27a,f; das substâncias 27a-g 

 
# H δ(ppm); [m; J(Hz); nH] 

 27a 27b 27c 27d 27e 27f 27g 

NH 12,04 (s; 

1H) 

11,94 (s; 

1H) 

12,19 (s; 

1H) 

11,93 (s; 

1H) 

12,04 (s; 

1H) 

11,80 (s; 

1H) 

12,54 (s; 

1H) 

2 9,06 (s; 

1H) 

9,05 (s; 

1H) 

9,09 (s; 

1H) 

9,05 (s; 

1H) 

9,06 (s; 

1H) 

8,88 (s; 1H) 9,09 (s; 

1H) 

5 9,11 (sl; 

1H) 

9,10 (d; 

2,8; 1H) 

9,13 (d; 

2,8; 1H) 

9,10 (d; 

2,8; 1H) 

9,11 (d; 

2,7; 1H) 

9,41 (d; 

2,7; 1H) 

9,12 (d; 

2,7; 1H) 

7 8,58 (sl; 

1H) 

8,57 (dd; 

9,4 e 2,8; 

1H) 

8,59 (dd; 

9,4 e 2,8; 

1H) 

8,56 (dd; 

9,4 e 2,8; 

1H) 

8,58 (dd; 

9,4 e 2,7; 

1H) 

8,54 (dd; 

9,4 e 2,7; 

1H) 

8,59 (dd; 

9,4 e 2,7; 

1H) 

8 8,18 (d; 

9,0; 1H) 

8,17 (d; 

9,4; 1H) 

8,20 (d; 

9,4; 1H) 

8,16 (d; 

9,4; 1H) 

8,18 (d; 

9,4; 1H) 

7,66 (d; 

9,4; 1H) 

8,20 (d; 

9,4; 1H) 

1” 4,58 (sl; 

2H) 

4,60-4,52 

(m; 2H) 

4,58 (t; 

7,4; 2H) 

4,56 (t; 

7,5; 2H) 

4,57 (t; 

7,4; 2H) 

4,32 (t; 7,5; 

2H) 

4,59 (t; 

7,4; 3H) 

2” 1,84 (sl; 

2H) 

1,84 (m; 

2H) 

1,85 (m; 

2H) 

1,84 (q; 

7,3; 2H) 

1,84 (q; 

7,6; 2H) 

1,94 (q; 

7,5; 2H) 

1,88-1,82 

(m; 2H) 

3” 1,36 (sl; 

2H) 

1,36 (m; 

2H) 

1,37 (m; 

2H) 

1,38-1,36 

(m; 2H) 

1,38-1,36 

(m; 2H) 

1,44-1,38 

(m; 2H) 

1,38-1,34 

(m; 2H) 

4” 1,36 (sl; 

2H) 

1,36 (m; 

2H) 

1,37 (m; 

2H) 

1,38-1,36 

(m; 2H) 

1,38-1,36 

(m; 2H) 

1,44-1,38 

(m; 2H) 

1,38-1,34 

(m; 2H) 

5” 0,88 (sl; 

3H) 

0,91-0,84 

(m; 3H) 

0,88 (t; 

7,1; 3H) 

0,88 (t; 

7,1; 3H) 

0,90-0,87 

(m; 3H) 

0,95-0,92 

(m; 3H) 

0,88 (t; 

7,1; 3H) 

CH3 - - - - - 2,34 (s; 3H) 

 

- 

 

  

 Os assinalamentos dos hidrogênios do núcleo quinolônico, dos hidrogênios do 

grupo pentila e do hidrogênio do grupo amida foram realizados com base em suas 

multiplicidades, suas constantes de acoplamento e seus valores de deslocamentos 

químicos. As atribuições estão de acordo com as correlações observadas nos espectros de 

RMN de 1H em 2D, 1H x 1H-COSY. 
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4.5. Síntese das 1-pentil-6-amino-4(1H)quinolona-3-carboxamidas 26a-g 

A redução do grupamento nitro das quinolonocarboxamidas 27 foi realizada por 

hidrogenação catalítica, sob pressão de 30 bar, com catálise de paládio adsorvido em 

carvão ativo à 10 %, utilizando-se etanol como solvente, a 50 ºC. (Esquema 13) 

(FACCHINETTI, 2015) Com exceção do derivado 27d para o qual estas condições 

reacionais não levaram ao isolamento da amina desejada 26d. 

 

Esquema 13: Síntese das aminoquinolonocarboxamidas-N-pentiladas 26a-g 
 

 

A reação de hidrogenação catalítica baseia-se na adição de hidrogênio molecular 

na presença de um catalisador de níquel, platina ou paládio. (DIAS, 2012) 

O derivado 26d foi obtido utilizando-se ferro em pó e solução aquosa de cloreto 

de amônio (NH4Cl) 0,05 M sob refluxo por 2 horas. (Esquema 14).  

 

Esquema 14: Síntese da aminoquinolonocarboxamida-N-pentilada 26d 
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Na Tabela 8 a seguir estão discriminados os rendimentos das reações assim como 

os pontos de fusão destas aminoquinolonas 26.  

 

 

 

Tabela 8: Rendimentos das reações e pontos de fusão das 1-pentil-6-amino-4(1H)quinolona--3-

carboxamidas 26a-g 

Substância R Rendimento (%) Ponto de Fusão (ºC) 

26a 4-Br 40 135-140 

26b 4-F 45 155-160 

26c 3-CF3 42 161-166 

  26da H 56 164-165 

26e 4-Cl 96 205-210 

26f 4-CH3 95 100-105 

26g 2,5-diCl 85 224-227 

         a hidrogenação química Fe(pó)/ (NH4Cl) 0,05 M  

 

A Tabela 9 apresenta as principais bandas de absorção observadas nos espectros 

na região do IV destas substâncias 26a-g. 

 

Tabela 9: Principais absorções observadas nos espectros na região do IV das substâncias 26a-g (Pastilha 

de KBr 1 %) 

Tipo de vibração 
Frequência ν (cm-1) 

26a 26b 26c 26d 26e 26f 26g 

C=O de cetona 1663 1665 1663 1679 1636 1650 1679 

C=O de amida  1540 1545 1547 1530 1544 1537 1556 

N-H de amida 3225 3347 3326 3350 3321 3371 3340 

 

 

Os derivados 26a-g também tiveram suas estruturas confirmadas por 

espectroscopia de RMN de ¹H, e os respectivos deslocamentos químicos dos hidrogênios 
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do núcleo quinolônico e do grupo pentila encontram-se discriminados na Tabela 10 a 

seguir. 

Tabela 10: Dados de RMN de ¹H (300,00 26g e 500,00 MHz), DMSO-d6, das substâncias 26a-g 

 
# H δ(ppm); [m; J(Hz); nH] 

 26a 26b 26c 26d 26e 26f 26g 

NH 12,58 (s; 

1H) 

12,63 (s; 

1H) 

12,91 (s; 

1H) 

12,61 (s; 

1H) 

12,72 (s; 

1H) 

12,51 (s; 

1H) 

13,22 (s; 

1H) 

NH2 ND 5,56 (s; 

2H) 

5,59 (s; 

2H) 

5,55 (s; 

2H) 

5,56 (s; 

2H) 

5,54 (s; 2H) ND 

2 8,74 (s; 

1H) 

8,72 (s; 

1H) 

8,74 (s; 

1H) 

8,73 (s; 

1H) 

8,72 (s; 

1H) 

8,71 (s; 1H) 8,75 (s; 

1H) 

5 7,57 (d; 

2,7; 1H) 

7,51 (d; 

2,7; 1H) 

7,52 (d; 

2,7; 1H) 

7,52 (d; 

2,7; 1H) 

7,51 (d; 

2,7; 1H) 

7,51 (d; 

2,7; 1H) 

7,52-7,56 

(m; 1H) 

7 7,22 (dd; 

9,1 e 2,7; 

1H) 

7,19-7,15 

(m; 1H) 

7,19 (dd; 

2,7 e 9,1; 

1H) 

7,18 (dd; 

9,1 e 2,7; 

1H) 

7,18 (dd; 

9,1 e 2,7; 

1H) 

7,17 (dd; 

9,1 e 2,7; 

1H) 

7,14-7,20 

(m; 1H) 

8 7,67 (d; 

9,1; 1H) 

7,64 (d; 

9,1; 1H) 

7,66 (d; 

9,1; 1H) 

7,64 (d; 

9,1; 1H) 

7,64 (d; 

9,1; 1H) 

7,64 (d; 

9,1; 1H) 

7,66 (d; 

9,1; 1H) 

1” 4,42 (t; 

7,3; 2H) 

4,41 (t; 

7,3; 2H) 

4,42 (t; 

7,3; 2H) 

4,41 (t; 

7,3; 2H) 

4,41 (t; 

7,3; 2H) 

4,40 (t; 7,3; 

2H) 

4,42 (t; 

7,3; 2H) 

2” 1,81 (q; 

7,5; 2H) 

1,83-1,77 

(m; 2H) 

1,81 (q; 

7,3; 2H) 

1,80 (q; 

7,5; 2H) 

1,80 (q; 

7,5; 2H) 

1,80 (q; 

7,2; 2H) 

1,80 (q; 

7,5; 2H) 

3” 1,34-1,31 

(m; 2H) 

1,34-1,31 

(m; 2H) 

1,32-1,34 

(m; 2H) 

1,34-1,32 

(m; 2H) 

1,32 (dd; 

7,1 e 3,6; 

2H) 

1,34-1,31 

(m; 2H) 

1,35-1,28 

(m; 2H) 

4” 1,34-1,31 

(m; 2H) 

1,34-1,31 

(m; 2H) 

1,32-1,34 

(m; 2H) 

1,34-1,32 

(m; 2H) 

1,32 (dd; 

7,1 e 3,6; 

2H) 

1,34-1,31 

(m; 2H) 

1,35-1,28 

(m; 2H) 

5” 0,86 (t; 

7,0; 3H) 

0,86 (t; 

7,0; 3H) 

0,87 (t; 

7,0; 3H) 

0,87 (t; 

7,5; 3H) 

0,86 (t; 

7,0; 3H) 

0,87 (t; 7,5; 

3H) 

0,87 (t; 

7,0; 3H) 

CH3 - - - - - 2,29 (s; 3H) 

 

- 

ND = não detectável  

 

Os assinalamentos dos hidrogênios do núcleo quinolônico, do grupo pentila, do 

grupo amina e do grupo amida puderam ser atribuídos com base em seus deslocamentos 

químicos, suas multiplicidades e seus valores de J. As atribuições estão de acordo com as 

correlações observadas nos espectros de RMN de 1H-COSY. 
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4.6. Síntese das N-(aril)-6-(1,4-diidronaftalen-2-il)amino)-1-pentil-4(1H)quinolona-

3-carboxamidas 24a-g  

Realizou-se o acoplamento entre a 1,4-naftoquinona (25) e as respectivas 

aminoquinolonas-N-pentiladas 26a-g, seguindo-se metodologia da literatura empregada 

para reações de aminas com 1,4-naftoquinona. (MARTINEZ, 2012)  

Otimizou-se as condições reacionais para adaptá-las a reação em questão: 

emprego de DMF como solvente e iodo como catalisador. (SAGRILLO, 2018) 

Assim, a 1,4-naftoquinona (25) e os derivados aminoquinolônicos 26a-g foram 

dissolvidos em DMF, à temperatura ambiente, adicionando-se iodo (I2) como catalisador. 

Observou-se a mudança de coloração do meio reacional de marrom-amarelado para 

vermelho. Os produtos foram isolados precipitando a mistura reacional em gelo e foram 

purificados por cromatografia em camada fina preparativa, utilizando-se diclorometano e 

etanol na proporção de 20:1 como eluente.  

 

 
Esquema 15: Síntese das quinonoquinolonocarboxamidas 24a-g 

 
 

Os conjugados 24 foram obtidos em rendimentos moderados a baixos e tiveram 

seus pontos de fusão determinados. (Tabela 11) 
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Tabela 11: Rendimentos e pontos de fusão das N-(aril)-6-(1,4-diidronaftalen-2-il)amino)-1-pentil-

4(1H)quinolona-3-carboxamidas 24a-g 

Substância R Rendimento (%) Ponto de Fusão (ºC) 

24a 4-Br 44 110-115 

24b 4-F 44 135-145 

24c 3-CF3 28 122-127 

24d H 35 120-125 

24e 4-Cl 46 149-153 

24f 4-CH3 25 119-123 

24g 2,5-diCl 15 273-277 

 

 

A Tabela 12 a seguir apresenta as principais bandas de absorção observadas nos 

espectros na região do IV das substâncias 24a-g.  

 

Tabela 12: Principais absorções observadas nos espectros na região do IV das substâncias 24a-g (pastilha 

de KBr 1 %) 

Tipo de vibração 
Frequência ν (cm-1) 

24a 24b 24c 24d 24e 24f 24g 

C=O de amida  1671 1667 1672 1670 1669 1670 1673 

C=O de cetona  ND ND ND ND 1640 1633 1632 

C=O de cetona  1598 1598 1599 1596 1597 1598 1596 

C=O de cetona ND ND ND 1572 1573 ND 1573 

N-H amida ND 3322 3311 ND 3326 3304 3306 

N-H ND 3037 3060 ND 3037 3038 3060 

N-H  1551 1551 1554 1548 1554 1550 1556 

      ND = Não detectado 

 

A proposta de mecanismo para esta reação de acoplamento está apresentada no 

Esquema 16 a seguir. (LIU, 2008) 
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Esquema 16: Proposta de mecanismo da reação de acoplamento entre a naftoquinona e as 

aminoquinolonas 24a-g 
 

Nesta proposta, o iodo ativaria o grupo carbonila da 1,4-naftoquinona para o 

ataque nucleofílico pela amina, dando origem ao complexo I que sofreria a adição da 

amina à dupla ligação, levando ao intermediário II que se tautomerizaria à hidroquinona 

III, que subsequentemente sofreria oxidação por outro equivalente de 1,4-naftoquinona 

ou pelo oxigênio molecular, resultando no produto desejado, a 2-amino-1,4-naftoquinona 

em questão. (LIU, 2008)  

 

 

Estes produtos 24a-g também tiveram suas estruturas confirmadas por RMN de 

¹H, e os assinalamentos dos hidrogênios dos núcleos quinônicos, quinolônicos, dos 

radicais pentila e dos grupos amina e amida puderam ser atribuídos com base em seus 

deslocamentos químicos, suas multiplicidades e seus valores de J, e no caso do núcleo 

quinônico, por analogia com dados da literatura. (SAGRILLO, 2018) As atribuições estão 

de acordo com as correlações observadas nos espectros de RMN de 1H-COSY e 

encontram-se discriminados na Tabela 13 a seguir. 
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Tabela 13: Dados de RMN de ¹H (500,00 MHz), DMSO-d6, das substâncias 24a-g 

 
# H δ(ppm); [m; J(Hz); nH] 

 24a 24b 24c 24d 24e 24f 24g 

CONH 12,29 (s; 

1H) 

12,30 (s; 

1H) 

12,56 (s; 

1H) 

12,28 (s; 1H) 12,39 (s; 

1H) 

12,26 (s; 1H) 12,85 (s;1H) 

NH ND ND ND 9,36 (s; 1H) 9,38 (s; 1H) 9,51 (s; 1H) ND 

2 8,95 (s; 1H) 8,94 (s; 1H) 8,96 (s; 

1H) 

8,94 (s; 1H) 8,94 (s, 1H) 8,94 (s, 1H) 8,97 (s; 1H) 

5 8,38 (d; 2,6; 

1H) 

8,37 (d; 2,6; 

1H) 

8,38 (d; 

2,6; 1H) 

8,37 (d; 2,6; 

1H) 

8,37 (d; 2,6, 

1H) 

8,35 (d; 2,6; 

1H) 

8,39 (d; 2,6; 

1H) 

7 7,95 (dd; 

9,1 e 2,6; 

1H) 

7,94 (dd; 

2,6 e 9,2; 

1H) 

7,96 (dd; 

9,1 e 2,6; 

1H) 

7,94 (dd; 2,6 

e 9,2; 1H) 

7,95 (dd; 

9,2 e 2,6; 

1H) 

7,94 (dd, 9,1 e 

2,6; 1H) 

7,95 (dd, 9,2 

e 2,6; 1H) 

8 8,01 (d; 9,1; 

1H) 

8,01 (d; 9,2; 

1H) 

8,03 (d; 

9,2; 1H) 

8,01 (d; 9,2; 

1H) 

8,02 (d; 9,2, 

1H) 

8,02 (d; 9,3, 

1H) 

8,03 (d; 9,2; 

1H) 

1” 4,52 (t; 7,3; 

2H) 

4,52 (t; 7,3; 

2H) 

4,53 (t; 

7,4; 2H) 

4,51 (t; 7,3; 

2H) 

4,52 (t; 7,4; 

2H) 

4,52 (t; 7,3, 

1H) 

4,53 (t; 7,3; 

1H) 

2” 1,86 (q; 7,4 

2H) 

1,88-1,82 

(m; 2H) 

1,86 (q; 

7,4; 2H) 

1,85 (q; 7,5; 

2H) 

1,88-1,83 

(m; 2H) 

1,85-1,79 (m; 

2H) 

1,89-1,83 

(m; 2H) 

3” 1,36-1,38 

(m; 2H) 

1,38-1,35 

(m; 2H) 

1,36-1,39 

(m; 2H) 

1,35-1,37 

(m; 2H) 

1,38-1,35 

(m; 2H) 

1,36-1,32 (m; 

2H) 

1,38-1,36 

(m; 2H) 

4” 1,36-1,38 

(m; 2H) 

1,38-1,35 

(m; 2H) 

1,36-1,39 

(m; 2H) 

1,35-1,37 

(m; 2H) 

1,38-1,35 

(m; 2H) 

1,36-1,32 (m; 

2H) 

1,38-1,36 

(m; 2H) 

5” 0,89 (t; 6,9; 

3H) 

0,88 (t; 7,1; 

3H) 

0,88-0,90 

(m; 3H) 

0,88 (t; 7,0; 

3H) 

0,89 (t; 7,1; 

3H) 

0,87 (t; 7,0; 

3H) 

0,89 (t; 7,1; 

3H) 

3’’’ 6,34 (s; 1H) 6,34 (s; 1H) 6,35 (s; 

1H) 

6,33 (s; 1H) 6,34 (s; 1H) 6,34 (s; 1H) 6,33 (s; 1H) 

5’’’ 8,10 (dd; 

1,0 e 7,6; 

1H) 

7,99 (dd; 

1,0 e 7,6; 

1H) 

8,10 (dd; 

0,9 e 7,6; 

1H) 

8,09 (dd; 1,0 

e 7,6; 1H) 

8,10 (dd; 

7,6 e 1,0; 

1H) 

8,09 (dd; 7,6 e 

1,0; 1H) 

8,10 (dd; 7,5 

e 0,9; 1H) 

6’’’ 7,88 (td; 1,3 

e 7,5; 1H) 

7,88 (td; 1,3 

e 7,5; 1H) 

7,88 (td; 

1,3 e 7,5; 

1H) 

7,87 (td; 1,3 

e 7,5; 1H) 

7,88 (td; 7,6 

e 1,3; 1H) 

7,88 (td; 7,5 e 

1,3; 1H) 

7,88 (td; 7,5 

e 1,3; 1H) 

7’’’ 7,81 (td; 1,3 

e 7,5; 1H) 

7,81 (td; 1,3 

e 7,5; 1H) 

7,81 (td; 

1,3 e 7,5; 

1H) 

7,80 (td; 1,3 

e 7,5; 1H) 

7,81 (td; 7,6 

e 1,3; 1H) 

7,81 (td; 7,5 e 

1,3; 1H) 

7,81 (td; 7,5 

e 1,3; 1H) 

8’’’ 7,99 (dd; 

1,0 e 7,6; 

1H) 

8,10 (dd; 

1,0 e 7,6; 

1H) 

8,00 (dd; 

0,9 e 7,6; 

1H) 

7,98 (dd; 1,0 

e 7,6; 1H) 

7,99 (dd; 

7,6 e 1,0; 

1H) 

7,98 (dd; 7,6 e 

1,0; 1H) 

7,99 (dd; 7,5 

e 0,9; 1H) 

CH3 - - - - - 2,28 (s; 3H) 

 

 

- 

ND = não detectável 

 

Nestes espectros pode-se destacar os seguintes sinais para todos os conjugados:  

• O singleto com deslocamento químico entre 9,94 e 8,97 ppm referente ao 

hidrogênio H-2 do anel quinolônico; 
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• O singleto referente ao hidrogênio da ligação N-H do grupo carboxamida 

com deslocamento químico entre 12,85 e 12,26 ppm; 

• Os sinais relativos aos hidrogênios H-5, H-7 e H-8 do anel aromático do 

núcleo quinolônico na região entre 8,94 e 7,97 ppm; 

• Os sinais relativos aos hidrogênios H-5”’, H-6”’, H-7”’ e H-8”’ do anel 

aromático do núcleo naftoquinônico entre 8,10 e 7,80. 

 

Foram obtidos sete conjugados quinonoquinolônicos inéditos contendo 

grupamento carboxamida na posição 3 do núcleo quinolônico e estas substâncias serão 

submetidas a avaliação de atividade antitumoral pelo grupo de pesquisas da Profª. Dra. 

Patrícia Zancan, do Laboratório de Oncologia Molecular, da Faculdade de Farmácia da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).  
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5. Conclusão e Perspectivas  

 Neste trabalho foram obtidos sete conjugados quinonoquinolônicos inéditos do 

tipo 24, cujos núcleos estão unidos por ponte amínica. A metodologia proposta de adição 

nucleofílica 1,4 para obtenção destes novos derivados foi eficiente, levando à formação 

das substâncias com rendimentos satisfatórios. 

 

 
Figura 11: Estruturas dos conjugados 24a-g 

  

 Estes conjugados inéditos foram devidamente caracterizados por espectroscopia 

na região do infravermelho, por RMN de 1H, seus pontos de fusão foram aferidos e se 

encontram em fase de análise por RMN de 13C. A avaliação de sua atividade antitumoral 

frente a diferentes linhagens de células tumorais encontra-se em realização pelo grupo de 

pesquisas da Profª. Dra. Patrícia Zancan, do Laboratório de Oncologia Molecular, da Faculdade 

de Farmácia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 
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6. Parte experimental 

6.1. Síntese do α-carbetoxi-β-(4-nitroanilino)acrilato de etila 30 

 

 

 

Uma mistura de 70 mmol de 4-nitroanilina e 70 mmol (15 mL) de 

etoximetilenomalonato de dietila em 30,0 mL de etanol foi mantida sob refluxo em um 

balão de 250 mL por 20 horas. Ao final da reação, indicado por acompanhamento 

cromatográfico (CCF) usando-se mistura de diclorometano/etanol (20:1) como eluente, 

após esfriar até a temperatura ambiente, a mistura resultante foi vertida em gelo, para a 

precipitação do produto, que foi isolado por filtração à vácuo. O produto obtido foi 

purificado por recristalização em hexano. Após filtração, foi seco em dessecador sob 

vácuo. 

α-carbetoxi-β-(4-nitroanilino)acrilato de etila (30):  sólido amarelo, 95 % de 

rendimento e p.f. 142-144 ºC (p.f.lit 142 ºC, SANTOS, 2009) 
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6.2. Síntese da 3-carbetoxi-6-nitro-4(1H)quinolona 29 

 

 

 

Em um balão bitubulado adaptado a um condensador de refluxo, foram aquecidos 

30 mL de difenil éter a 250 ºC. A seguir, foram adicionados 16 mmol do anilinoacrilato 

de etila 30, mantendo-se a mistura reacional sob refluxo por 6 horas. O término da reação 

foi verificado por acompanhamento cromatográfico (CCF) utilizando-se como eluente a 

mistura acetato de etila/hexano (4:1). Terminada a reação, esfriou-se até a temperatura 

ambiente, e verteu-se a mistura reacional sobre éter de petróleo gelado. O precipitado 

formado foi filtrado à vácuo, lavado em seguida com éter de petróleo e diclorometano 

nessa ordem. Após secagem em dessecador sob vácuo, o produto foi lavado à quente com 

N,N-dimetilformamida (DMF) e em seguida diclorometano. 

  

3-carbetoxi-6-nitro-4(1H)quinolona (29): sólido marrom, 88 % de rendimento e 

p.f. 320-32 4ºC (p.f.lit >300 ºC, GAMA, 2012) 
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6.3. Síntese das 6-nitro-4(1H)quinolona-3-carboxamida 28a-g 

 

 

 

 Em um balão bitubulado adaptado a um condensador de refluxo, foram aquecidos 

20 mL de difenil éter a 250 ºC. A seguir, foram adicionados 7,63 mmol da quinolona 29 

e após sua completa solubilização adicionou-se a anilina (4 equivalentes) devidamente 

substituída (R = 4-Br, 4-F, 3-CF3, 4-H, 4-Cl, 4-CH3 e 2,5-diCl). A mistura reacional foi 

mantida sob refluxo por 5 horas. O término da reação foi verificado por acompanhamento 

cromatográfico (CCF) utilizando-se como eluente a mistura diclorometano/etanol (20:1). 

Terminada a reação, esfriou-se até a temperatura ambiente, e verteu-se a mistura reacional 

sobre éter de petróleo gelado. O precipitado formado foi filtrado à vácuo, lavado em 

seguida com éter de petróleo gelado e foi seco em dessecador sob vácuo. Após secagem, 

o produto foi lavado com etanol à quente e foi seco em dessecador sob vácuo. 
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 6-nitro-4(1H)quinolona -3-carboxamida (28a): sólido preto; 98 % de rendimento; 

p.f. >300 ºC. 

 6-nitro-4(1H)quinolona -3-carboxamida (28b): sólido marrom escuro; 84 % de 

rendimento; p.f. >300 ºC. 

 6-nitro-4(1H)quinolona -3-carboxamida (28c): sólido marrom claro; 82 % de 

rendimento; p.f. >300 ºC. 

 6-nitro-4(1H)quinolona -3-carboxamida (28d): sólido marrom claro; 86 % de 

rendimento; p.f. >300 ºC. 

 6-nitro-4(1H)quinolona -3-carboxamida (28e): sólido marrom escuro; 96 % de 

rendimento; p.f. 269-270 ºC. 

 6-nitro-4(1H)quinolona -3-carboxamida (28f): sólido marrom escuro; 94 % de 

rendimento; p.f. >300 ºC. 

 6-nitro-4(1H)quinolona -3-carboxamida (28g): sólido marrom; 95 % de 

rendimento; p.f. >300 ºC. 
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6.4. Síntese das 1-pentil-6-nitro-4(1H)quinolona-3-carboxamidas 27a-g   

 

 

 

Em um balão adaptado a um condensador de refluxo, foram colocados 3 mmol 

das quinolonas 28, 3 mmol de carbonato de potássio e 10,0 mL de DMF . O sistema foi 

mantido à temperatura ambiente por 15 minutos e se adicionou então 3 mmols de brometo 

de pentila. O sistema reacional foi mantido sob agitação à temperatura de 80 °C durante 

24 h. Ao final da reação, indicado por acompanhamento cromatográfico (CCF) usando-

se mistura de diclorometano/etanol (20:1) como eluente, após esfriar o meio até a 

temperatura ambiente, a mistura resultante foi vertida em gelo, para a precipitação do 

produto, que foi isolado por filtração à vácuo, foi rescristalizado em etanol e armazenado 

em dessecador sob vácuo. 
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1-pentil-6-nitro-4(1H)quinolona-3-carboxamidas (27a): sólido preto; 96 % de 

rendimento; p.f. 200-204 ºC. 

1-pentil-6-nitro-4(1H)quinolona-3-carboxamidas (27b): sólido marrom 

esverdeado; 95 % de rendimento; p.f. 198-200 ºC. 

1-pentil-6-nitro-4(1H)quinolona-3-carboxamidas (27c): sólido marrom claro; 99 

% de rendimento; p.f. 233-235 ºC. 

1-pentil-6-nitro-4(1H)quinolona-3-carboxamidas (27d): sólido marrom; 95 % de 

rendimento; p.f. 135-140 ºC. 

1-pentil-6-nitro-4(1H)quinolona-3-carboxamidas (27e): sólido marrom claro; 85 

% de rendimento; p.f. 217-218 ºC. 

1-pentil-6-nitro-4(1H)quinolona-3-carboxamidas (27f): sólido marrom claro; 73 

% de rendimento; p.f. 210 ºC (decomposição) 

1-pentil-6-nitro-4(1H)quinolona-3-carboxamidas (27g): sólido amarelo 

esverdeado; 94 % de rendimento; p.f. 278-280 ºC. 
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6.5. Síntese das 1-pentil-6-amino-4(1H)quinolona-3-carboxamidas 26a-g 

 

  

 

Em um reator foram adicionados 2,6 mmol das nitroquinolonas 27, 0,50 mmol de 

Pd adsorvido em carvão ativo a 10% p/p e 400 mL de EtOH. O recipiente metálico 

contendo a mistura reacional foi acoplado ao reator de alta pressão e o sistema foi 

devidamente vedado. Injetou-se hidrogênio no sistema até se atingir a pressão de 30 bar. 

O sistema foi mantido sob agitação à 50 °C por 4 horas, quando a análise cromatográfica 

por CCF (CH2Cl2/EtOH 20:1) indicou completo consumo do material de partida. Após 

este tempo, o sistema foi resfriado à temperatura ambiente e a pressão interna foi igualada 

com a externa. O reator foi desconectado do recipiente contendo a mistura reacional a 

qual foi filtrada através de Celite para retenção do catalisador. O solvente foi evaporado 

à pressão reduzida e o sólido resultante foi seco em dessecador sob vácuo. 
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1-pentil-6-amino-4(1H)quinolona-3-carboxamidas (26a): sólido preto; 40 % de 

rendimento; p.f. 135-140 ºC. 

1-pentil-6-amino-4(1H)quinolona-3-carboxamidas (26b): sólido amarelo; 45 % 

de rendimento; p.f. 155-160 ºC. 

1-pentil-6-amino-4(1H)quinolona-3-carboxamidas (26c): sólido amarelo; 42 % 

de rendimento; p.f. 161-166 ºC. 

1-pentil-6-amino-4(1H)quinolona-3-carboxamidas (26d): sólido amarelo claro; 

56 % de rendimento; p.f. 164-165 ºC. 

1-pentil-6-amino-4(1H)quinolona-3-carboxamidas (26e): sólido amarelo escuro; 

96 % de rendimento; p.f. 205-210 ºC. 

1-pentil-6-amino-4(1H)quinolona-3-carboxamidas (26f): sólido marrom 

esverdeado; 95 % de rendimento; p.f. 98-106 ºC. 

1-pentil-6-amino-4(1H)quinolona-3-carboxamidas (26g): sólido amarelo; 85 % 

de rendimento; p.f. 224-227 ºC. 
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6.6. Síntese das N-(aril)-6-(1,4-diidronaftalen-2-il)amino)-1-pentil-4(1H)quinolona-

3-carboxamidas 24a-g 

 

 

 

 Em um balão de 50 mL foram adicionados, 0, 136 mmol das aminoquinolonas 26, 

0,139 mmol de 1,4-naftoquinona, 3 cristais de iodo (I2) e 5 mL de N,N-dimetilformamida. 

O meio reacional foi submetido a agitação vigorosa à temperatura ambiente e a evolução 

da reação foi verificada por acompanhamento cromatográfico (CCF) usando-se mistura 

de diclorometano/etanol (20:1) como eluente. Ao final da reação o meio reacional foi 

vertido em gelo e o produto precipitado foi filtrado a vácuo e foi purificado por 

cromatografia em camada fina preparativa empregando-se mistura de 

diclorometano/etanol (20:1) como eluente.  
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N-(4-bromofenil)-6-(1,4-dioxo-1,4-diidronaftalen-2-il)amino)-1-pentil-4(1H)quinolona-

3-carboxamida (24a): Sólido vermelho; 44 % de rendimento; p.f. 110-115 ºC.  

 

N-(4-fluorfenil)-6-(1,4-dioxo-1,4-diidronaftalen-2-il)amino)-1-pentil-4(1H)quinolona-

3-carboxamida (24b): Sólido vermelho; 44 % de rendimento; p.f. 135-145 ºC.  

 

N-(3-trifluormetilfenil)-6-(1,4-dioxo-1,4-diidronaftalen-2-il)amino)-1-pentil-

4(1H)quinolona-3-carboxamida (24c): Sólido vermelho; 28 % de rendimento. 

 

N-(fenil)-6-(1,4-dioxo-1,4-diidronaftalen-2-il)amino)-1-pentil-4(1H)quinolona-3-

carboxamida (24d): Sólido vermelho; 35 % de rendimento; p.f. 120-125 ºC. 

 

 N-(4-clorofenil)-6-(1,4-dioxo-1,4-diidronaftalen-2-il)amino)-1-pentil-4(1H)quinolona-

3-carboxamida (24e): Sólido vermelho; 46 % de rendimento; p.f. 149-153 ºC.  

 

N-(p-toluil)-6-(1,4-dioxo-1,4-diidronaftalen-2-il)amino)-1-pentil-4(1H)quinolona-3-

carboxamida (24f): Sólido vermelho; 25 % de rendimento; p.f. 119-123 ºC.  

 

N-(2,5-diclorofenil)-6-(1,4-dioxo-1,4-diidronaftalen-2-il)amino)-1-pentil 

4(1H)quinolona-3-carboxamida (24g): Sólido vermelho; 15 % de rendimento; p.f. 273-

277 ºC.  
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