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RESUMO 

 

Estima-se que 1 bilhão de pessoas são afetadas por desordens neurológicas mundialmente, 
desde o mal de Alzheimer, a doença de Parkinson e a esquizofrenia até os transtornos 
depressivos, bipolares e de ansiedade, movimentando, em 2019, em torno de 123,4 bilhões de 
dólares no mercado de fármacos que atuam no sistema nervoso central. Considerando a 
importância de se estudar o desenvolvimento de novos medicamentos para estes tipos de 
doenças, este trabalho descreve o estudo da potencialidade antidepressiva ou neuroléptica de 
193 derivados da dibenzosuberona 2, sendo 81 tetracíclicos guanidínicos e 82 tetracíclicos 
hidrazínicos, além de 28 derivados tricíclicos, considerando o estudo de Cogordan e 
colaboradores que correlacionaram valores de diferença de energia ∆E (LUMO-HOMO) em 
eV com esses tipos de atividades. A percepção da potencialidade da atividade no sistema 
nervoso central foi realizada através do uso do método semiempírico AM1, em que, pelos 
cálculos computacionais, se determinaram os valores de HOMO, LUMO, ∆E em eV e calor 
de formação (kcal.mol-1) das conformações de menor energia dessas substâncias. Além disso, 
esse trabalho reinvestiga a preparação dos tetracíclicos guanidínicos 12 e hidrazínicos 13, 
visando atualizar seus dados espectrométricos já descritos na literatura e dos não descritos 
ainda, bem como melhorar o rendimento químico de suas preparações. Na primeira parte 
desse trabalho, os cálculos de ∆E dos 81 derivados tetracíclicos guanidínicos indicaram uma 
potencialidade indefinida/neuroléptica para 44 (54%) moléculas, enquanto 17 (21%) delas 
apontaram para a atividade neuroléptica. Para os 82 tetraciclos hidrazínicos, 24 (29%) 
tenderam a potencialidade neuroléptica, mas em sua maioria, 31 moléculas (38%), foram para 
atividade indefinida. Já dos 28 derivados tricíclicos guanidínicos, a atividade potencial 
antidepressiva foi encontrada para sua maioria, isto é, 20 moléculas (71%). De modo geral, é 
possível também ressaltar a tendência que grupamentos fortemente retiradores de elétron, 
como o grupo nitro ligado a anéis aromáticos presentes em cadeias carbônicas, têm em reduzir 
os valores de ΔE de modo mais efetivo, o que pode levar à potencialidade neurolépticas. Em 
relação à segunda parte desse trabalho, os dados das análises espectroscópicas de 
infravermelho e RMN de 1H e 13C dos derivados tetracíclicos 12 e 13 foram atualizados ao se 
utilizar equipamentos com maior precisão, além da obtenção da estrutura cristalina por 
difração de raio-x para a substância 13. O derivado tetracíclico 11,12-
dihidrobenzo[6,7]ciclohepta[1,2,3]quinalozina-6-amina 12 foi preparado em 53% de 
rendimento; enquanto o tetraciclo 6,7-dihidrobenzo[1,2]ciclohepta[3,4,5-cd]indazol 13 foi 
obtido em 78% de rendimento. Rendimento esse semelhante ao descrito na literatura para a 
obtenção de 12, porém, em percentual bem maior para 13, quando se compara os 78% obtido 
agora contra os 23% descritos anteriormente.  

 

Palavras-chave: Derivados Tetracíclicos da Dibenzosuberona. Modelagem Molecular. 
Síntese Orgânica. Antidepressivo. Neuroléptico. 
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ABSTRACT 

It’s estimated that 1 billion people worldwide are affected by neurological disorders, from 
Alzheimer’s disease, Parkinson’s disease and schizophrenia to depressive, bipolar and anxiety 
disorders, moving approximately 123,4 billion dollars in 2019 on the pharmaceutical market 
for central nervous system drugs. Considering the importance of studying the development of 
new medicines for these types of diseases, this work describes the study of antidepressant or 
neuroleptic potentiality of 193 dibenzosuberone 2 derivatives, being 81 guanidine tetracycles 
and 82 hidrazine tetracycles, in addition to 28 tricyclic derivatives, considering Cogordan and 
collaborators’ study, where the energy gap values ∆E (LUMO-HOMO) in eV were correlated 
with those types of activities. The perception of activity potentiality in the central nervous 
system was accomplished through the AM1 semi-empirical method, from which, via 
computational calculations, values of HOMO, LUMO, ∆E (LUMO-HOMO) in eV and heat of 
formation (kcal.mol-1) of the lowest energy conformations for those substances were 
determined. Moreover, this study reinvestigates the preparation of guanidine 12 and hidrazine 
13 tetracycles, aiming to update their already described spectrometric data and obtaining those 
that still aren’t, as well as improving their chemical yield. In the first part of this study, the ∆E 
calculations for 81 guanidine tetracycles derivatives showed an indefinite/neuroleptic 
potentiality for 44 (54%) of the molecules, while 17 (21%) of them indicated a neuroleptic 
activity. For the 82 hidrazine tetracycles, 24 (29%) tended to a neuroleptic potentiality, but in 
its majority, 31 molecules (38%), tended to indefinite activity. Of the 28 guanidine tricyclic 
derivatives, the potential antidepressant activity was found in most (71%) of them, accounting 
for 20 molecules. In addition, it was possible to highlight the tendency for which strongly 
electron-withdrawing groups, such as the nitro group connected to aromatic rings present in 
the carbon chain, have in effectively reducing the values of energy differences ΔE, which can 
lead to a neuroleptic potentiality. Regarding the second part of this study, the 12 and 13 
tetracyclic derivatives IR, 1H and 13C NMR spectra have been updated using equipments with 
greater precision, in addition to obtaining X-Ray diffraction data for 13. The tetracyclic 
derivative 11,12-dihidrobenzo[6,7]cyclohepta[1,2,3]quinazoline-6-amine 12 was obtained at 
53% yield; while 6,7-dihidrobenzo[1,2]cyclohepta[3,4,5-cd]indazol 13 was obtained in 78% 
yield. The yield is similar to the one found in the literature for 12, but higher for 13, when 
comparing to the 78% obtained now, against the 23% found then. 

 

Keywords: Tetracyclic Dibenzosuberone Derivatives. Molecular Modeling. Organic 
Synthesis. Antidepressant. Neuroleptic. 
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1.   INTRODUÇÃO 

A doença que muitos conhecem como depressão faz parte de um grupo mais amplo de 

distúrbios chamados de transtornos de humor, os quais podem ser divididos em três tipos: 

Distúrbio depressivo unipolar, distimia e transtorno afetivo bipolar (BUSCHMANN et al., 

2007). O primeiro é caracterizado pela melancolia, falta de interesse nas atividades, baixa 

autoestima, distúrbios do sono, entre outros. A distimia, o segundo tipo, pode ser 

caracterizada como uma depressão mais branda, mas que geralmente dura longos anos. Já o 

terceiro caso é o transtorno afetivo bipolar, o qual é descrito como a alternância entre 

sintomas depressivos e mania (ânimo intenso). Essas doenças são bastante graves, podendo 

ser fatais, sendo que Ritchie e Roser (2018) estimaram que, em 2018, 792 milhões de pessoas 

mundialmente apresentavam algum transtorno mental. Destes, 264 milhões apresentavam 

depressão ou distimia e 45 milhões sofrem com transtorno bipolar.  

Além destas doenças, o transtorno de ansiedade, transtorno do déficit de atenção 

(TDAH), mal de Alzheimer, doença de Parkinson e muitas outras têm em comum serem 

distúrbios que afetam o sistema nervoso central (SNC) (CACABELOS et al., 2016). O SNC 

consiste no cérebro e na medula espinhal e, juntamente ao sistema nervoso periférico (nervos 

e gânglios nervosos), permite ao corpo controlar e reagir a estímulos (DALY et al., 2012; 

TULADHAR et al., 2015), sendo essas funções muito importantes no SNC. Por esse motivo, 

há uma grande preocupação em tratar doenças que possam vir a acometê-lo, como certas 

infecções, traumas, doenças degenerativas, os transtornos neurológicos, entre outros 

(BUSCHMANN et al., 2007). Ao considerarmos todas essas doenças, os números 

possivelmente chegaram a 1 bilhão de pessoas acometidas ou um sexto da população mundial 

que sofrem desses males, até onde é de nosso conhecimento segundo um estudo realizado pela 

World Health Organization (WHO) em 2006.  

 Mais recentemente, o número de prescrições de medicamentos que tratam dessas 

enfermidades tem aumentado, sendo os neurolépticos, antidepressivos, ansiolíticos e 

anestésicos, alguns exemplos dos fármacos prescritos. Este crescimento pode ser atribuído a 

diversos fatores, como por exemplo o aumento da procura por saúde mental, prescrição de 

medicamentos para sintomas mais leves ou ainda tratamentos mais longos (OECD 

INDICATORS, 2015, p.184).  

Outro motivo para o grande interesse por essa classe de medicamentos reside na sua 

importância econômica. O gasto mundial com medicamentos no ano de 2018 está estimado 
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em US$ 1,2 trilhão (GUIA INTERFARMA 2019, 2019, p.6), enquanto em 2019 só o mercado 

de fármacos que atuam no SNC chegou a US$123.4 bilhões (THE BUSINESS RESEARCH 

COMPANY, 2020), dos quais US$ 13.69 bilhões foram gastos somente com antidepressivos 

(BRANDESSENCE RESEARCH, 2019).  

 

1.1.   Medicamentos neurolépticos e antidepressivos 

Algumas dessas doenças, mencionadas anteriormente, podem ser tratadas com o uso 

de medicamentos como os neurolépticos e os antidepressivos. Cabe ressaltar nesse momento 

que na literatura as substâncias com atividades neurolépticas podem também ser chamadas de 

antipsicóticos. Esse último termo é usado mais atualmente por ser mais genérico considerando 

sua atuação, porém, em nosso texto usaremos o termo neuroléptico para relacionarmos com as 

discussões sobre modelagem molecular descrita para esse tipo de substâncias (KING e 

VORUGANTI, 2002). 

Os neurolépticos tratam comumente de doenças chamadas de psicoses, como a 

esquizofrenia e a desordem bipolar, podendo ser usado como auxiliar em tratamentos de 

transtorno-obsessivo compulsivo (TOC), estresse pós-traumático e autismo (MAHER e 

THEODORE, 2012).  

Uma das formas de classificação de neurolépticos se dá pelos seus efeitos 

extrapiramidais (espasmos e contrações involuntárias, incapacidade de ficar parado, agitação, 

inquietação, ansiedade, tremores, entre outros) (IWATA, MORIOKA e MIYATA, 2006), 

sendo classificados como típicos (primeira geração), com maior tendência em causar esses 

sintomas, ou atípicos (segunda geração), com os sintomas ocorrendo menos frequentemente 

(BUSCHMANN et al., 2007).  

Mais recentemente, a classificação dos neurolépticos passou a ser dada por sua ação 

antagonista do receptor dopaminérgico D2. Nesse sentido, acredita-se que os neurolépticos 

típicos (primeira geração) se ligam de forma mais “forte” do que a dopamina no receptor D2, 

enquanto os de segunda geração (atípicos) se ligam de forma mais “fraca”, quando comparado 

com a dopamina (MAURI et al., 2014).  

Em 2002 foi aprovado um medicamento que possuía um mecanismo de ação diferente 

dos anteriores, o Aripiprazole (Figura 1), não sendo seu mecanismo de ação ainda totalmente 

compreendido. Entretanto, evidências apontam se tratar de um agonismo parcial do receptor 
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dopaminérgico D2, ativando diretamente os receptores de dopamina (MAILMAN e 

MURTHY, 2009). Assim sendo, como este medicamento também não tende a causar efeitos 

extrapiramidais, ele é considerado um neuroléptico atípico, porém, devido a seu mecanismo 

de ação único, são considerados de terceira geração (REMINGTON, 2014). 

Na Figura 1 encontram-se alguns exemplos de medicamentos que representam cada 

uma dessas três gerações e suas estruturas químicas (JAFARI, FERNANDEZ-ENRIGHT e 

HUANG, 2012). É possível também perceber, pela Figura 1, que alguns neurolépticos já 

descritos na literatura podem apresentar uma estrutura molecular com 3 ciclos, como o 

Perfenazina e o Clorpromazina, os quais podemos chamar de tricíclicos para fins práticos; 

enquanto outros como a Clozapina, a Loxapina e a Olanzapina apresentam 4 ciclos, logo, 

podemos nomeá-los de tetracíclicos.  
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Figura 1: Exemplos de medicamentos neurolépticos de primeira, segunda e terceira geração 

(JAFARI, FERNANDEZ-ENRIGHT e HUANG, 2012; MAILMAN e MURTHY, 2009). 
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Já os antidepressivos são usados para tratamentos que vão além do trato da depressão, 

sendo empregados também para transtornos de ansiedade, desordens alimentares e dores 

crônicas (SCHNEIDER, PATTERSON e JIMENEZ, 2019) e estes podem ser classificados de 

acordo com seu mecanismo de ação, sendo alguns classificados a partir de suas estruturas 

químicas. A categoria “outros” engloba aqueles que não se encaixam em nenhum dos 

mecanismos de ação propostos (MORENO, R.; MORENO, D. e SOARES, 1999): 

• Inibidores seletivos da recaptação de serotonina (ISRS); 

• Inibidores de recaptura de serotonina e antagonista α2 (IRSAs); 

• Inibidor seletivo de recaptação de serotonina e noradrenalina (ISRSN); 

• Inibidor seletivo de recaptação de norepinefrina (ISRN); 

• Inibidores da monoaminoxidase (IMAO); 

• Tricíclicos; 

• Tetracíclicos; 

• Outros. 

 

Na Figura 2 há exemplos de estruturas químicas de alguns medicamentos, 

considerando suas classificações como antidepressivos. 
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Figura 2: Exemplos de medicamentos antidepressivos (BUSCHMANN et al., 2007).   

 

Os antidepressivos tricíclicos foram uma das primeiras classes de antidepressivos a 

serem desenvolvidos, ocorrido na década de 50. Esse nome foi atribuído devido a sua 

estrutura de 3 ciclos carbônicos, e pelo fato de que àquela época não era conhecido seu 

mecanismo de ação. Até hoje o mesmo não é bem compreendido, podendo variar entre 

diferentes substâncias tricíclicas, sendo, nesses casos, seus mecanismos de ação mais 

comumente associados a inibição da recaptura de norepinefrina e serotonina. Mesmo assim, 

os tricíclicos se mantêm eficazes no tratamento de transtornos depressivos até hoje, e ainda 

são muito prescritos para pacientes que falham em responder a tratamentos com outras classes 

de antidepressivos (BUSCHMANN et al., 2007).   

No entanto, muitos optam pelo uso de outras classes, sendo os ISRS a primeira opção 

em vários países, por acreditarem ser mais seguro e apresentar menos efeitos colaterais 
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(PRESKORN et al., 2004), apesar de haver estudos que dizem o contrário. Segundo Carvalho 

et al. (2016):  

 

It is a common belief that newer generation antidepressants (and particularly SSRIs 
[ISRS]) have fewer side effects than TCAs [tricíclicos]. This assumption only 
pertains to the safety of ADs in overdose. On the contrary, the long-term use of 
SSRIs and SNRIs is likely to yield important side effects (…).    

 

Cabe lembrar que esses efeitos colaterais já são bem manejados através de outros 

medicamentos, restando o principal problema: a sua toxicidade, que pode levar a morte 5 

vezes mais do que os ISRS (HAWTON et al., 2010). Este é um fator preocupante, já que 

esses medicamentos são usados por pessoas que costumam apresentar pensamentos suicidas. 

Isso evidencia a importância de se estudar formas de diminuir essa toxicidade, mantendo os 

efeitos benéficos dos triciclos, ou estudar a síntese de novos medicamentos dessa classe que 

tenham menos toxicidade. 

Dentro da classificação de antidepressivos cíclicos há também os tetracíclicos, que são 

aqueles com 4 anéis em sua estrutura. Os tetraciclos foram desenvolvidos na mesma época 

que os triciclos, porém apresentando mecanismos de ação diferentes. Sendo um desses 

mecanismos classificado como Antidepressivo Noradrenérgico e Serotonérgico Específico, 

antagonizando o receptor adrenérgico alfa 2 e certos receptores da serotonina. Na Figura 3 são 

mostrados alguns exemplos desses tetracíclicos, como a Aptazapina, Esmirtazapina, 

Mianserina e Mirtazapina (DELL’OSSO et al., 2011). 

N
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N
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H N
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Figura 3: Exemplos de Antidepressivos Noradrenérgicos e Serotonérgicos Específicos. 
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Não há muitos tetraciclos disponíveis no mercado, porém há estudos relatando a 

grande importância desses medicamentos para o tratamento da depressão, a exemplo a 

Mirtazapina. Watanabe et al. (2011), Alam, Voronovich e Carley (2013) e Wang (2017)  

apontam que este medicamento possui um início de ação mais rápido do que muitos 

antidepressivos em tratamentos de longo prazo da depressão, além de ser mais efetivo que os 

ISRSs, que é a classe muito utilizada como primeira opção. Outros estudos mostram que é 

improvável que esse medicamento cause grande toxicidade, sendo seu uso considerado 

seguro, até onde sabemos (BERLING e ISBISTER, 2014). 

Entre alguns dos medicamentos citados até aqui neste trabalho, é possível perceber a 

presença de uma estrutura básica entre eles, o 10,11-dihidro-5H-dibenzo[a,d]cicloheptano, 

também conhecido como dibenzosuberano 1 (Figura 4). Logo, essa molécula é o esqueleto 

básico da estrutura química de muitas substâncias que apresentam importantes atividades 

biológicas, como, por exemplo, a atividade antidepressiva e neuroléptica (MIRANDA et al., 

2011).  

Visando a preparação de diversos desses medicamentos com o esqueleto básico de 1, o 

produto comercial dibenzosuberona 2 (Figura 4) é utilizada como matéria prima para a síntese 

de medicamentos como a Nortriptilina 3 e a Amitriptilina 4 (BUSCHMANN et al., 2007) 

(Figura 4).  

1
Dibenzosuberano

2
Dibenzosuberona

O

N
H

N

3
Nortriptilina

4
Amitriptilina  

Figura 4: Estrutura do dibenzosuberano 1, dibenzosuberona 2, Nortiptilina 3 e Amitriptilina 

4. 
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Diversos grupos de pesquisa têm estudado a preparação de derivados da 

dibenzosuberona 2, como por exemplo, a obtenção dos tricíclicos potencialmente 

antidepressivos 3,7-dibromo-5-(dimetilaminoetiloxiimino)-10,11-dihidro-5H-dibenzo[a,d] 

ciclohepta-1,4-dieno 5, 3,7-dibromo-5-(3-dimetilaminopropilideno)-10,11-dihidro-5H-

dibenzo[a,d]ciclohepteno 6a e 1,7-dibromo-5-(3-dimetilaminopropilideno)-10,11-dihidro-5H-

dibenzo[a,d]ciclohepteno 6b por Merkaš et al. (2005). Outro grupo, por exemplo, também 

estuda os efeitos antiinflamatórios de diversos derivados da dibenzosuberona (KOEBERLE et 

al., 2012), sendo o mais promissor deles o Spekinona-L 7. Mais recentemente um trabalho 

com pesquisadores de diversos países, inclusive do Brasil, estudaram inibidores MAPK de 

p38α para o tratamento de câncer, e obtiveram bons resultados para a 8-((3-((2-

Benzoilhidrazinailideno)metil)-4-fluorofenil)amino)-N-(2-morfolinoetil)-5-oxo-10, 11-

dihidro-5Hdibenzo[a,d][7]anuleno-3-carboxamida 8 (PEDREIRA et al., 2020) (Figura 5).  

 

Figura 5: Exemplo de substâncias sintetizadas por a) Romeiro Merkaš et al. (2005), b) 

Koeberle et al. (2012) e c) Pedreira et al. (2020) 

 

Em 1979, Hollins e Salim (1979) realizaram um estudo sobre o uso de sais de tálio 

para iodação de benzofenonas. Nesse trabalho, os pesquisadores visavam a obtenção de 
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derivados tricíclicos iodados na posição 4 do anel aromático, o que poderia favorecer a 

preparação de uma nova série de substâncias com o esqueleto básico dibenzosuberano 1. 

Assim sendo, a partir das substâncias 10,10-dimetilantrona 9a, dibenzosuberona 2 e 

tioxantona 9b, foram preparados os respectivos 1-iodo-10,10-dimetilantrona 11a, 4-

iododibenzosuberona 11b e 1-iodotioxantona 11c (Figura 6). 

 

 

Figura 6: Estruturas das moléculas estudadas por Hollins e Salim (1979) e seus rendimentos. 

 

No mesmo ano, Hollins e Martins (1979) estudaram a síntese de dois derivados 

tetracíclicos da dibenzosuberona 2 (Figura 7), incitados pelo conhecimento prévio de que 

outros derivados semelhantes já apresentavam atividade farmacológica. Assim sendo, 

utilizaram o trabalho anterior de Hollins e Salim (1979) para preparar, por exemplo os 

tetraciclos 12 e 14, tendo como intermediário de síntese a 4-iodo dibenzosuberona 11b. 

Entretanto, ressaltamos nesse momento que no artigo de Hollins e Martins (1979) foram 

descritos dados do Espectro da região do Infravermelho (IV) e de RMN de 1H (ressonância 

magnética nuclear de hidrogênio) em um aparelho de 60 MHz para essas substâncias.  
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Figura 7: Sínteses de derivados dibenzosuberônicos realizadas por Hollins e Martins (1979). 

 

Além desses derivados tetraciclos 12 e 13, foram sintetizados outros derivados da 

dibenzosuberona 2, como a série de 4-aminodibenzosuberona 14 preparada por Romeiro e 

Martins (2001), a série de 4-tiodibenzosuberona 15 descrita por Martins, Romeiro e Ribeiro 

(2010) e a obtenção de 16 por Duarte et al. (2007) (Figura 8). Ressaltamos também que 

Martins e colaboradores chegaram a demonstrar as atividades antidepressivas para o triciclo 

14e (DUARTE et al., 2007) e o tetraciclo 16 (DUARTE et al., 2008) através do teste de 

natação forçada em ratos.  

 

Figura 8: Substâncias sintetizadas por Romeiro e Martins (2001), Martins, Romeiro e Ribeiro 

(2010) e Duarte et al. (2007). 

As estratégias sintéticas para a preparação dos derivados do tipo 14, 15 e 16 foram 

semelhantes às usadas para preparar os tetraciclos guanidínicos 12 e hidrazínicos 13. Na 

Figura 9 estão apresentadas, como exemplo dessa metodologia, a preparação de 14f, 15a e 16, 
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onde as reações das substâncias do mesmo grupo seguem procedimentos parecidos. 

Lembramos que 11b foi obtido em 71% de rendimento à partir da dibenzosuberona 2 (Figura 

6).  

 

Figura 9: Três exemplos de reações das substâncias sintetizadas por a) Romeiro e Martins 

(2001), b) Martins, Romeiro e Ribeiro (2010) e c) Duarte et al. (2007). 

 

1.2.   Os neurolépticos e antidepressivos na indústria farmacêutica  

Todo o percurso de síntese é apenas o início de um longo processo até a 

comercialização de um novo fármaco, o qual é muito caro e pode durar cerca de 12 anos 

(LIMA et al., 2003). Calixto e Siqueira Júnior (2008) comentaram que: 

 

 (...) de cada 30.000 moléculas sintetizadas, 20.000 (66,7%) entram na fase 
de estudos pré-clínicos, 200 (0,67%) entram na fase I de estudos clínicos; 40 
(0,13%) passam para a fase II, 12 (0,04%) entram na fase III e somente 9 (0,027%) 
são aprovados pelos órgãos regulatórios. É importante mencionar ainda que apenas 1 
medicamento aprovado (0,003%) satisfaz o mercado (...).  

 

 Antes mesmo dos ensaios clínicos e pré-clínicos existe a etapa da pesquisa básica. 

Nela inicia-se a investigação de um alvo terapêutico, seja ele uma célula, uma enzima, um 

processo, etc. Após selecionado um alvo, parte-se para identificar uma substância que nele 

cause algum efeito regulador (TAYLOR, 2017). O método mais utilizado na indústria 
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farmacêutica é a Triagem de Alto Rendimento (HTS - High-throughput screening), a partir do 

qual milhares de compostos químicos podem ser testados em um curto espaço de tempo e de 

forma automatizada (TAYLOR, 2017).  

Escolhidos alguns candidatos, é realizada uma triagem mais focalizada. Nessa etapa as 

informações sobre absorção, toxicidade, metabolismo e excreção da substância podem ser 

conhecidos ainda pelo HTS. Esta fase costuma diminuir os números de milhares para em 

torno de 10 candidatos (TAYLOR, 2017). Posteriormente, o processo é otimizado e 

selecionam-se de 3 a 4 candidatos, onde podem ser feitas modificações estruturais na 

molécula para aumentar eficácia e também diminuir possíveis efeitos colaterais. Somente 

após esse processo, os candidatos à fármacos passarão para a fase de testes clínicos e pré-

clínicos onde serão realizados os ensaios in vitro e in vivo (ROCCO et al., 2010). A Figura 10 

mostra um esquema geral sobre as primeiras etapas do processo de desenvolvimento de 

fármacos. 

 

 

Figura 10: Etapas do processo de desenvolvimento de fármacos na indústria farmacêutica 

(adaptado de Gonçalves, 2011). 

 

Desse modo, ressaltamos a importância dessas etapas iniciais para preparação de 

novas substâncias, pois, como mencionado anteriormente, otimiza o tempo de descobrimento 

e aumenta a eficiência de desenvolvimento de novos medicamentos. 
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1.3.   Modelagem molecular e a potencialidade da atividade em medicamentos usados 

como antidepressivos e neurolépticos  

Nas últimas 3 décadas uma nova modalidade em desenvolvimento de fármacos vem 

sido estabelecida: os testes in silico, os quais consistem no planejamento racional de novos 

medicamentos com o auxílio de métodos computacionais, nome este que é proveniente de 

uma analogia aos termos in vivo, in vitro e in situ (VU, QUYEN e HUONG, 2015). 

Resumidamente, o modelo in vivo busca realizar experimentos dentro de um organismo ou 

tecido vivo, enquanto o in vitro performa testes em microrganismos, células ou biomoléculas 

fora do seu contexto biológico normal, como por exemplo em tubos de ensaio ou placas de 

Petri, que são normalmente feitas de vidro – por isso o nome. Já o modelo in situ descreve a 

forma de examinar um fenômeno no exato local em que ele ocorre, ou seja, sem movê-lo para 

outro meio que não o seu de origem ou isolá-lo de outros sistemas. O método in silico, através 

de cálculos computacionais, possui então o potencial de auxiliar a indústria farmacêutica na 

produção de novos fármacos ao reduzir o tempo e os gastos com testes clínicos, podendo 

agilizar a descoberta de novos medicamentos. 

Modalidades como as bases de dados contendo milhares de estruturas moleculares e 

suas atividades, além da modelagem molecular, que busca mimetizar o comportamento das 

moléculas e também o docking molecular, que procura predizer o melhor encaixe de um 

ligante em uma proteína, assim como muitos outros métodos fazem parte do processo de 

triagem virtual. Estas triagens auxiliam a reduzir o número de possíveis candidatos a novo 

fármaco antes mesmo de realizar o HTS, que apesar de ser muito utilizado pelas indústrias 

farmacêuticas, vem se mostrando cada vez mais desafiador pelas baixas taxas de sucesso, 

além do tempo e custos elevados em se testar de forma in vitro tantos candidatos (VU, 

QUYEN e HUONG, 2015).  

A grande importância em conhecer a estrutura tridimensional de um fármaco está na 

possibilidade de se estudar as interações da substância com seu alvo biológico. Uma das 

formas de realizar esse estudo é através da modelagem molecular (RODRIGUES, 2001), 

utilizando, por exemplo, o método semiempírico. Este método foi desenvolvido com o intuito 

de realizar cálculos para a camada de valência de maneira acessível, como os cálculos de 

calores de formação, momentos de dipolo, energias de ionização; estando dentre esses 

modelos o método AM1 (Austin Model 1), bastante usado até hoje (SANT’ANNA, 2009).  
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Até 1999 era conhecida a correlação entre a conformação de estruturas tricíclicas de 

algumas drogas com atividades psicotrópicas e suas atividades biológicas. Porém, esta 

correlação apresentava algumas dificuldades, pois a mesma se baseava nos valores de ângulos 

na geometria das substâncias, obtido através de cristalografia por difração de raio-x. Algumas 

substâncias se mostravam complicadas de se cristalizar, mas até aquelas moléculas cuja 

cristalização era facilmente obtida, a presença de um anel central altamente distorcido 

proporcionava ambiguidades em seus valores (COGORDAN et al., 1999). Com isso, 

Cogordan et al. (1999) buscaram um modelo teórico para prever essas potencialidades.  

Utilizando alguns métodos computacionais, entre eles o AM1, em 1999 Cogordan et 

al. (1999) estudaram uma possível forma de prever a atividade biológica de substâncias à 

partir de alguns medicamentos tri- e tetracíclicos comercializados naquela época, com 

comprovadas atividades antidepressivas, neurolépticas ou sedativas. Cogordan et al. (1999), 

então, correlacionaram em seu trabalho as diferentes atividades dos fármacos selecionados 

com seus valores de HOMO, LUMO, ∆E (LUMO-HOMO) em eV e calor de formação 

(kcal.mol-1) das suas conformações de menor energia, em fase gasosa. Nesse estudo, 

Cogordan et al. (1999) correlacionaram então que as substâncias com atividade antidepressiva 

apresentavam valores de ΔE entre 8,34 e 8,94 eV, enquanto que aquelas com atividade 

neuroléptica possuíam valores entre 7,27 e 7,65 eV. A Figura 11, mostra nossa interpretação 

na representação simplificada para o demonstrado por Cogordan et al. (1999). 

 

Figura 11: Representação do intervalo de atividade estabelecida por Cogordan et al. (1999).  
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Acreditamos que a partir desse estudo de Cogordan et al. (1999) e considerando 

estruturas químicas semelhantes aos medicamentos descritas nele, talvez esse método pudesse 

ser usado para indicar a potencialidade antidepressiva e neuroléptica em outras séries de 

compostos, para serem estudadas, posteriormente, suas sínteses e avaliações biológicas in 

vitro e in vivo, na busca de novos medicamentos. 
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2.   JUSTIFICATIVA 

 Tendo em vista a grande importância econômica e medicinal dos medicamentos 

antidepressivos e neurolépticos, levando em consideração o crescente número de prescrições 

desses fármacos mundialmente, além da grande necessidade em desenvolver novos fármacos 

que apresentem menos efeitos colaterais e sejam menos tóxicos para a utilização segura dos 

mesmos pelos seus usuários, justifica-se estudar cada vez mais o uso do método 

computacional para a previsão de atividade antidepressiva ou neuroléptica de novas 

substâncias, o que poderia, por exemplo, direcionar a síntese de novos derivados 

dibenzosuberônicos com essas mesmas atividades potenciais. 
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3.   OBJETIVOS 

O objetivo geral desse trabalho é estudar a potencial atividade de derivados da 

dibenzosuberona 2 no sistema nervoso central, através da modelagem molecular, assim como 

a síntese de alguns de seus derivados (Figura 12).  

Nesse sentido, buscamos a possibilidade, futuramente, de se utilizar a metodologia 

para correlacionar a potencialidade antidepressiva e neuroléptica, que através da modelagem 

molecular irá indicar quais substâncias deveriam ser sintetizadas, com as atividades biológicas 

mostradas a partir de estudos in vitro e in vivo daquelas substâncias sintetizadas a partir da 

indicação do estudo computacional. Confirmando-se essa possibilidade, otimizaríamos a 

síntese de novos medicamentos. 

 

Por outro lado, os objetivos específicos seriam: 

• Estudar a potencialidade antidepressiva e/ou neuroléptica dos derivados guanidínicos 

12 e hidrazínicos 13 da dibenzosuberona 2 através de cálculo computacional de 

valores de HOMO, LUMO e ∆E (LUMO-HOMO) em eV, baseado nos estudos de 

Cogordan et al. (1999); 

• Reinvestigar a síntese dos derivados guanidínicos 12 e hidrazínicos 13 da 

dibenzosuberona 2 com base no trabalho de Hollins e Martins (1979); 

• Dar início ao estudo das alquilações dos derivados guanidínicos 12 e dos hidrazínicos 

13.  

O

2

12

N N

NH2

13

N NH

N N

NHR
12'

13'

N NR

R= Cadeias alquílicas, cetônicas, 
carboxiladas, aminadas, contendo anel 
aromático, etc

 

Figura 12: Derivados da dibenzosuberona estudados nesse trabalho. 
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4.   METODOLOGIA 

A metodologia empregada para este trabalho se divide em duas partes: A primeira 

consiste no estudo da potencialidade de atividades antidepressiva e/ou neuroléptica dos 

derivados 12, 12’, 13 e 13’ da dibenzosuberona 2 através do cálculo computacional, enquanto 

a segunda, compreende a reinvestigação da síntese dos derivados tetraciclos 12 e 13 da 

dibenzosuberona 2 e estudo das suas alquilações (Figura 13). 

O

2

12

N N

NH2

13

N NH

N N

NHR
12'

13'

N NR

 

Figura 13: Derivados da dibenzosuberona 2 para os quais seriam realizados cálculos 

moleculares. 

 

4.1. Estudo da potencialidade de atividades antidepressiva e/ou neuroléptica de 

derivados da dibenzosuberona 2 através do cálculo computacional 

Nessa etapa da pesquisa seriam realizados cálculos de modelagem molecular para os 

diversos derivados 12 e 13 da dibenzosuberona 2 (Figura 13). Nesse sentido, os cálculos 

seriam realizados utilizando o programa Spartan (WAVEFUNCTION, INC.) com o método 

semiempírico AM1, visando obter os valores de HOMO, LUMO, ∆E (LUMO-HOMO) em 

eV e calor de formação (kcal.mol-1) das 20 conformações de menor energia em fase gasosa, 

segundo os trabalhos de Cogordan et al. (1999) e Martins (2002).  

Os valores calculados de ΔE dos confôrmeros de mais baixa energia seriam 

classificados considerando-se os valores mais próximos aos da faixa de Cogordan et al. 

(1999) e Martins (2002). Isto é, os valores entre 8,26 e 8,94 eV seriam usados como 
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indicativo de substâncias potencialmente antidepressivas; enquanto, os valores entre 7,27 e 

7,65 eV seriam utilizados para substâncias potencialmente neurolépticas. Já as substâncias 

com valores entre essas duas faixas seriam consideradas indefinidas/A quando estiverem mais 

próximas de antidepressivos (8,08-8,25 eV), ou indefinida/N quando mais próximas de 

neurolépticas (7,66-7,83 eV). Por outro lado, seriam consideradas indefinidas quando 

estiverem muito próximas do centro dessa faixa, isto é 7,84 a 8,07 eV. Os valores acima de 

8,94 eV e abaixo de 7,27 eV seriam considerados sem potencialidades antidepressivas ou 

neurolépticas, respectivamente.  

 

4.2.   Reinvestigação da síntese dos derivados tetraciclos 12 e 13 da dibenzosuberona 2 e 

início do estudo das suas alquilações 

A reinvestigação das sínteses dos derivados tetraciclos guanidínicos 12 e hidrazínicos 

13 se iniciou com a preparação de 4-iodo-dibenzosuberona 11b pela reação entre os produtos 

comerciais dibenzosuberona 2, TTFA (trifluoroacetato de tálio III) e iodeto de potássio, 

conforme mostrado no Esquema 1 (MARTINS, ROMEIRO e RIBEIRO, 2010; DUARTE et 

al. 2007; ROMEIRO e MARTINS, 2001, 2003; HOLLINS e MARTINS, 1979; HOLLINS e 

SALIM, 1979.).  

Ressaltamos que a reinvestigação desses tetraciclos deve-se à necessidade de obtenção 

de dados espectroscópicos atuais para um melhor entendimento a respeito desse esqueleto 

químico, uma vez que os dados anteriores são precários. 

A seguir, visando à preparação dos derivados tetraciclos 12 e 13, utilizou-se duas rotas 

sintéticas. 

 A primeira rota trata da preparação do derivado guanidínico tetraciclo 12, que 

consistiu em realizar simultaneamente uma reação de Ullmann, com cobre metálico como 

catalisador, e uma adição à carbonila no derivado iodado 11b. Essas reações foram realizadas 

reagindo nitrato de guanidina, 4-iodo-dibenzosuberona 11b e cobre metálico, em presença de 

KOH em DMF, conforme descrito na literatura (HOLLINS e MARTINS, 1979; HOLLINS e 

SALIM, 1979) (Esquema 1). 

Já para o preparo do derivado hidrazínico tetraciclo 13, segunda rota, efetuou-se uma 

reação de substituição nucleofílica ao anel aromático onde se encontra o iodo, assim como 

uma reação de adição à carbonila em 11b (Esquema 1). Essas reações foram feitas, reagindo 
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4-iododibenzosuberona 11b com hidrato de hidrazina, conforme descrito por Hollins e 

Martins (1979) e Hollins e Salim (1979). 

Posteriormente, tendo sido obtidos os tetraciclos 12 e 13, deu-se início ao estudo das 

suas alquilações, realizando N-alquilações clássicas onde, por substituição nucleofílica em 

haletos de alquila primário haveria a formação dos produtos de alquilação (DALINGER et al., 

2015), conforme mostrado no Esquema 1. 

O
2

1) TTFA/TFA/48 h/250C
  

2)  KI
O

11b
I

12

N N

NH2

base RX

N N

NHR
12'

RX = haletos de alquila 
primários

13

N NH

13'

N NR

base RX

RX = haletos de alquila 
primários

11b

NH2NH2
   H

2O

O
I

(NH2)2C=N  HNO3

Cu0/DMF/KOH

 

Esquema 1:  Rotas sintéticas dos derivados tetracíclicos alquilados. 

 

A elucidação estrutural das substâncias obtidas seria realizada através de métodos 

espectroscópicos (UV, IV, EM, RMN).  
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5.   RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Conforme apresentado na metodologia, os resultados também foram divididos em 

duas partes: a primeira compreende os cálculos computacionais realizados para 193 derivados 

da dibenzosuberona 2 e a análise dos dados obtidos; a segunda é referente ao estudo da síntese 

dos derivados tetraciclos 12, 12’, 13 e 13’ da dibenzosuberona 2 e suas elucidações 

estruturais. 

 

5.1. Estudo da potencialidade de atividades antidepressiva e/ou neuroléptica de 

derivados da dibenzosuberona 2 através do cálculo computacional 

Conforme mencionado anteriormente (Capítulo 1, página 14), Cogordan et al. em 

1999, realizaram um estudo onde foi correlacionado os valores de HOMO, LUMO e a 

diferença de energia LUMO-HOMO (ΔE) em eV de diversos medicamentos comercializados 

àquela época, com a ação comprovadamente antidepressiva ou neuroléptica (Figura 11, 

página 14). 

No trabalho, Cogordan et al. (1999) utilizaram diversos métodos computacionais para 

correlacionar as atividades com valores de ΔE, como por exemplo, o cálculo semiempírico 

AM1. Nele, relataram que aquelas substâncias comerciais com valores de ΔE entre 8,34 

(Opipramol) e 8,94 eV (Amitriptilina) apresentam atividade antidepressiva, como as 

substâncias indicadas com a seta azul na Figura 14. Enquanto que, aquelas com valores entre 

7,27 (Clorpromazina) e 7,65 eV (Clorprotixieno) são as que apresentam atividade 

neuroléptica, a exemplo das substâncias indicadas pela seta vermelha (Figura 14). Aqueles 

cujos valores de ΔE caíram fora das faixas delimitadas pelas moléculas mencionadas aqui e 

representadas na Figura 14 foram considerados sem atividade.  

 

Figura 14: Representação dos intervalos de atividade estabelecida por Cogordan et al. (1999) 

e as moléculas que os delimitam. 
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 Ressaltamos nesse momento que, em sua tese de doutorado Martins (2002), baseado 

no estudo de Cogordan et al. (1999), realizou os cálculos de energia ΔE (eV) para algumas 

substâncias sintetizadas por ele à época. Além disso, lembramos, que Ribeiro e Martins4 

perceberam que o tetraciclo 16 apresenta um valor de ΔE de 8,69 eV, isto é, na faixa entre 

8,34 e 8,94 eV que é considerada por Cogordan et al. (1999) com potencialidade 

antidepressiva. Porém o triciclo 14e apresentou um valor de 8,26 eV, o que representa um 

valor fora da faixa que atribuiria a ela a potencialidade antidepressiva. Em outros trabalhos, 

Martins e colaboradores demonstraram as atividades antidepressivas dos triciclos 14e e 16 

(DUARTE et al., 2007 e 2008) (Figura 15). Essas questões, nos levam então a acreditar, que o 

intervalo de atividade antidepressiva e neuroléptica estabelecido por Cogordan et al. (1999) 

poderia ser ampliada. 

 

Figura 15: Valores de HOMO, LUMO e diferença LUMO-HOMO das substâncias 14e e 16, 

sintetizadas por Ribeiro e Martins2. 

 

 Assim sendo, com base nos trabalhos de Cogordan et al. (1999), Ribeiro e Martins2 e 

(DUARTE et al., 2007 e 2008), resolvemos propor nesse estudo, uma ampliação da faixa com 

os valores de ΔE, para melhor indicar uma potencialidade de atividades antidepressivas e 

neurolépticas desse tipo de substâncias, considerando nossos estudos sobre os derivados tri e 

tetracíclicos da dibenzosuberona 2 descritos anteriormente (Figura 16). 

 

 
4  Ribeiro e Martins, Dados não publicados (2020). 
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Figura 16: Representação da nova faixa de intervalos de atividades e as moléculas que os 

delimitam. 

 

Visando dar continuidade aos nossos estudos sobre a síntese de derivados da 

dibenzosuberona 2, resolvemos investigar inicialmente a potencialidade antidepressiva e 

neuroléptica para uma série de derivados tetracíclicos da dibenzosuberona 2, 12, 12’, 13 e 13’ 

(Figura 17), considerando a nossa proposta de faixa de potencialidade de atividade no SNC.  

N N

RHN12: R= H
12': R= cadeias carbônicas

O
2

N NR

13: R= H
13': R= cadeias carbônicas

 

Figura 17: Estruturas químicas da dibenzosuberona 2, derivados guanidínicos 12 e 12’ e 

derivados hidrazínicos 13 e 13’. 

 

Conforme mencionado anteriormente, os cálculos foram realizados analisando as 

distribuições conformacionais semiempíricas AM1, limitando-se a 20 confôrmeros e todos de 

carga neutra. Os valores de HOMO (eV), LUMO (eV), calor de formação (E, em kcal.mol-1) e 

ΔE (eV) das moléculas 12, 12’, 13 e 13’, com a respectiva potencial atividade de acordo com 

o ΔE dos confôrmeros de mais baixa energia com valores mais próximos aos da faixa de 

Cogordan et al. (1999) e nossa nova proposta.  
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Relembramos nesse momento que os valores de 8,94 a 8,26 eV foram considerados 

como indicativo de substâncias potencialmente Antidepressivas (A); enquanto, os valores de 

7,65 a 7,27 eV foram considerados para substâncias potencialmente Neurolépticas (N). Já as 

substâncias com valores entre essas duas faixas, isto é, valores entre 7,66 e 8,25 eV, foram 

consideradas Indefinidas/Antidepressivo (I/A) quando estiverem mais próximas de 

antidepressivos (8,25-8,08 eV), ou Indefinidas/Neuroléptico (I/N) quando mais próximas de 

neurolépticas (7,83-7,66 eV). Por outro lado, foram consideradas Indefinidas (I) quando de 

8,07 a 7,84 eV, valores estes que estão muito próximos do centro da faixa, isto é, 7,97 eV. Por 

fim, são consideradas Sem Atividade (SAt) quando estivessem com valores superiores a 8,94 

e inferiores a 7,27 eV.  

Assim sendo, demos início aos cálculos de ΔE (LUMO-HOMO) em eV e fase gasosa 

para a dibenzosuberona 2 e os derivados guanidínicos 12 (Figura 18; Apêndice 9.16, página 

112). A escolha dos grupos substituintes em 12’ visou averiguar se haveria padrões de 

alterações nos valores de ΔE em relação à molécula base 12. Desse modo, foram escolhidos 

cadeias carbônicas simples, com a presença de hidroxilas, nitrogênio, anéis aromáticos com a 

presença de grupos doadores e retiradores de elétrons, assim como o uso de alguns sistemas 

que apresentam atividade já conhecida, a exemplo do benzotriazol (KALE et al., 2010), 

dentre outros. 
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Figura 18: Derivados 12 e 12’.1-12’.81 da dibenzosuberona 2. 

  

O resultado dos calculados para os valores de ΔE usando-se o método AM1 para as 

moléculas 12 e 12’ estão apresentados na Tabela 1. 
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Tabela 1: Valores de HOMO (eV), LUMO (eV), ΔE (eV) e calor de formação (kcal.mol-1) 

das moléculas 2, 12 e 12’.1-12’.81 em fase gasosa pelo método AM1. 

Entrada Subtância HOMO LUMO ΔE E Atividade potencial 

1 2 -9,56 -0,31 9,25 15,91 Sem Atividade 

2 12 -8,55 -0,74 7,81 95,55 Indefinida/N 

3 12’.1 -8,52 -0,70 7,82 92,00 Indefinida/N 

4 12’.2 -8,51 -0,71 7,82 85,13 Indefinida/N 

5 12’.3 -8,57 -0,73 7,84 44,79 Indefinida 

6 12’.4 -8,62 -0,79 7,83 38,43 Indefinida/N 

7 12’.5 -8,56 -0,75 7,81 96,14 Indefinida/N 

8 12’.6 -8,54 -0,73 7,81 78,04 Indefinida/N 

9 12’.7 -8,54 -0,74 7,80 93,55 Indefinida/N 

10 12’.8 -8,41 -0,65 7,76 73,73 Indefinida/N 

11 12’.9 -8,44 -0,65 7,79 100,98 Indefinida/N 

12 12’.10 -8,42 -0,66 7,76 95,85 Indefinida/N 

13 12’.11 -8,44 -0,65 7,79 96,34 Indefinida/N 

14 12’.12 -8,63 -0,78 7,85 60,84 Indefinida 

15 12’.13 -8,68 -0,86 7,82 54,60 Indefinida/N 

16 12’.14 -8,74 -0,87 7,87 14,92 Indefinida 

17 12’.15 -8,90 -1,04 7,86 65,87 Indefinida 

18 12’.16 -8,77 -0,86 7,91 19,63 Indefinida 

19 12’.17 -8,55 -0,72 7,83 124,87 Indefinida/N 

20 12’.18 -8,56 -0,74 7,82 80,40 Indefinida/N 

21 12’.19 -8,45 -0,64 7,81 67,88 Indefinida/N 
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Continuação Tabela 1: Valores de HOMO (eV), LUMO (eV), ΔE (eV) e calor de formação 

(kcal.mol-1) das moléculas 2, 12 e 12’.1-12’.81 em fase gasosa pelo método AM1. 

Entrada Subtância HOMO LUMO ΔE E Atividade potencial 

22 12’.20 -8,53 -0,75 7,78 34,81 Indefinida/N 

23 12’.21 -8,60 -0,76 7,84 86,98 Indefinida 

24 12’.22 -8,44 -0,63 7,81 86,59 Indefinida/N 

25 12’.23 -8,54 -0,72 7,82 86,78 Indefinida/N 

26 12’.24 -8,42 -0,64 7,78 48,50 Indefinida/N 

27 12’.25 -8,57 -0,84 7,73 86,56 Indefinida/N 

28 12’.26 -8,63 -0,79 7,84 79,75 Indefinida 

29 12’.27 -8,63 -0,78 7,85 79,53 Indefinida 

30 12’.28 -8,57 -0,74 7,83 130,89 Indefinida/N 

31 12’.29 -8,63 -0,79 7,84 129,67 Indefinida 

32 12’.30 -8,64 -0,79 7,85 129,70 Indefinida 

33 12’.31 -8,58 -0,92 7,66 74,76 Indefinida/N 

34 12’.32 -8,81 -0,96 7,85 74,05 Indefinida 

35 12’.33 -8,60 -0,88 7,72 6,65 Indefinida/N 

36 12’.34 -8,64 -0,79 7,85 157,44 Indefinida 

37 12’.35 -8,70 -0,84 7,86 156,33 Indefinida 

38 12’.36 -8,71 -0,85 7,85 156,37 Indefinida 

39 12’.37 -8,62 -0,79 7,83 -30,23 Indefinida/N 

40 12’.38 -8,72 -0,86 7,86 -31,34 Indefinida 

41 12’.39 -8,63 -1,08 7,55 129,19 Neuroléptica 

42 12’.40 -8,68 -1,10 7,58 128,03 Neuroléptica 

43 12’.41 -8,82 -1,11 7,71 128,34 Indefinida/N 

44 12’.42 -8,43 -0,69 7,74 118,35 Indefinida/N 

45 12’.43 -8,66 -1,03 7,64 123,95 Neuroléptica 
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Continuação Tabela 1: Valores de HOMO (eV), LUMO (eV), ΔE (eV) e calor de formação 

(kcal.mol-1) das moléculas 5, 12 e 12’.1-12’.81 em fase gasosa pelo método AM1. 

Entrada Subtância HOMO LUMO ΔE E Atividade potencial 

46 12’.44 -8,60 -1,10 7,50 122,51 Neuroléptica 

47 12’.45 -8,72 -1,10 7,62 121,44 Neuroléptica 

48 12’.46 -8,54 -0,73 7,81 111,24 Indefinida/N 

49 12’.47 -8,54 -0,95 7,59 120,07 Neuroléptica 

50 12’.48 -8,62 -1,00 7,62 114,66 Neuroléptica 

51 12’.49 -8,71 -1,04 7,67 114,21 Indefinida/N 

52 12’.50 -8,51 -0,74 7,77 85,09 Indefinida/N 

53 12’.51 -8,51 -0,87 7,64 91,66 Neuroléptica 

54 12’.52 -8,58 -1,01 7,57 88,26 Neuroléptica 

55 12’.53 -8,60 -1,04 7,56 86,72 Neuroléptica 

56 12’.54 -8,50 -0,73 7,77 108,57 Indefinida/N 

57 12’.55 -8,37 -0,98 7,39 114,35 Neuroléptica 

58 12’.56 -8,52 -0,93 7,59 111,39 Neuroléptica 

59 12’.57 -8,68 -1,06 7,62 111,74 Neuroléptica 

60 12’.58 -8,42 -0,89 7,53 134,03 Neuroléptica 

61 12’.59 -8,78 -0,96 7,82 138,09 Indefinida/N 

62 12’.60 -8,92 -1,05 7,87 131,56 Indefinida 

63 12’.61 -8,69 -1,02 7,67 138,59 Indefinida/N 

64 12’.62 -8,29 -0,79 7,50 127,10 Neuroléptica 

65 12’.63 -8,55 -0,76 7,79 129,01 Indefinida/N 

66 12’.64 -8,74 -1,03 7,71 131,28 Indefinida/N 

67 12’.65 -8,79 -0,99 7,80 128,72 Indefinida/N 

68 12’.66 -8,40 -0,81 7,59 121,02 Neuroléptica 

69 12’.67 -8,67 -0,87 7,80 122,15 Indefinida/N 
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Continuação Tabela 1: Valores de HOMO (eV), LUMO (eV), ΔE (eV) e calor de formação 

(kcal.mol-1) das moléculas 2, 12 e 12’.1-12’.81 em fase gasosa pelo método AM1. 

Entrada Subtância HOMO LUMO ΔE E Atividade potencial 

70 12’.68 -8,75 -0,92 7,83 123,74 Indefinida/N 

71 12’.69 -8,81 -0,96 7,85 121,28 Indefinida 

72 12’.70 -8,62 -0,80 7,82 88,52 Indefinida/N 

73 12’.71 -8,59 -1,40 7,19 93,34 Sem Atividade 

74 12’.72 -8,47 -0,74 7,73 122,59 Indefinida/N 

75 12’.73 -8,67 -0,98 7,69 125,08 Indefinida/N 

76 12’.74 -8,72 -0,89 7,83 126,90 Indefinida/N 

77 12’.75 -8,78 -0,94 7,84 124,68 Indefinida/N 

78 12’.76 -8,56 -0,77 7,79 119,06 Indefinida/N 

79 12’.77 -8,52 -0,75 7,77 85,84 Indefinida/N 

80 12’.78 -8,61 -1,38 7,23 97,01 Sem Atividade 

81 12’.79 -8,66 -1,11 7,55 87,25 Neuroléptica 

82 12’.80 -8,76 -0,93 7,83 167,17 Indefinida/N 

83 12’.81 -8,84 -0,94 7,90 216,28 Indefinida 

 

Da mesma forma que para os derivados alquilados tetracíclicos guanidínicos 12’, foi 

feita a investigação da potencial atividade no SNC, através dos cálculos computacionais, para 

os derivados alquilados 13’ do tetraciclo hidrazínico 13 (Figura 19). 
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Figura 19: Derivados 2, 13 e 13’.1-13’.82 da dibenzosuberona 2. 

 

O resultado dos calculos para os valores de ΔE usando-se o método AM1 para as 

moléculas 13 e 13’ estão apresentados na Tabela 2. 
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Tabela 2: Valores de HOMO (eV), LUMO (eV), ΔE (eV) e calor de formação (kcal.mol-1) 

das moléculas 2, 13 e 13’.1-13’.82 em fase gasosa pelo método AM1. 

Entrada Subtância HOMO LUMO ΔE E Atividade potencial 

1 2 -9,56 -0,31 9,25 15,91 Sem Atividade 

2 13 -8,47 -0,32 8,15 101,55 Indefinida/A 

3 13’.1 -8,35 -0,26 8,09 100,67 Indefinida/A 

4 13’.2 -8,34 -0,26 8,08 93,76 Indefinida/A 

5 13’.3 -8,42 -0,38 8,04 53,48 Indefinida 

6 13’.4 -8,38 -0,30 8,08 47,50 Indefinida/A 

7 13’.5 -8,38 -0,36 8,02 101,21 Indefinida 

8 13’.6 -8,35 -0,28 8,07 62,43 Indefinida 

9 13’.7 -8,43 -0,38 8,05 122,29 Indefinida 

10 13’.8 -8,37 -0,30 8,07 82,28 Indefinida 

11 13’.9 -8,41 -0,33 8,08 96,21 Indefinida/A 

12 13’.10 -8,29 -0,28 8,03 110,62 Indefinida 

13 13’.11 -8,32 -0,29 8,03 106,17 Indefinida 

14 13’.12 -8,53 -0,46 8,07 71,18 Indefinida 

15 13’.13 -8,42 -0,34 8,08 62,83 Indefinida/A 

16 13’.14 -8,63 -0,54 8,09 25,61 Indefinida/A 

17 13’.15 -8,76 -0,63 8,14 76,13 Indefinida/A 

18 13’.16 -8,58 -0,41 8,17 25,65 Indefinido/A 

19 13’.17 -8,36 -0,28 8,08 134,09 Indefinida/A 

20 13’.18 -8,37 -0,29 8,08 89,58 Indefinido/A 

21 13’.19 -8,36 -0,29 8,07 75,91 Indefinida 

22 13’.20 -8,36 -0,29 8,07 43,54 Indefinida 

23 13’.21 -8,40 -0,32 8,08 96,19 Indefinida/A 

24 13’.22 -8,33 -0,26 8,07 186,22 Indefinida 

25 13’.23 -8,21 -0,15 8,06 58,10 Indefinida 
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Continuação Tabela 2: Valores de HOMO (eV), LUMO (eV), ΔE (eV) e calor de formação 

(kcal.mol-1) das moléculas 2, 13 e 13’.1-13’.82 em fase gasosa pelo método AM1. 

Entrada Subtância HOMO LUMO ΔE E Atividade potencial 

26 13’.24 -8,36 -0,30 8,06 89,39 Indefinida 

27 13’.25 -8,45 -0,36 8,09 89,12 Indefinida/A 

28 13’.26 -8,44 -0,37 8,07 88,85 Indefinida 

29 13’.27 -8,37 -0,30 8,07 140,94 Indefinida 

30 13’.28 -8,44 -0,36 8,08 139,01 Indefinida/A 

31 13’.29 -8,45 -0,39 8,06 139,07 Indefinida 

32 13’.30 -8,56 -1,17 7,39 140,55 Neuroléptica 

33 13’.31 -8,62 -1,12 7,50 137,89 Neuroléptica 

34 13’.32 -8,66 -1,19 7,46 137,97 Neuroléptica 

35 13’.33 -8,76 -1,87 6,89 148,47 Sem Atividade 

36 13’.34 -8,35 -0,29 8,06 126,74 Indefinida 

37 13’.35 -8,39 -1,04 7,35 132,23 Neuroléptica 

38 13’.36 -8,55 -1,14 7,41 130,43 Neuroléptica 

39 13’.37 -8,60 -1,20 7,40 130,44 Neuroléptica 

40 13’.38 -8,36 -0,28 8,08 120,09 Indefinida/A 

41 13’.39 -8,35 -1,03 7,32 126,18 Neuroléptica 

42 13’.40 -8,55 -0,99 7,56 123,96 Neuroléptica 

43 13’.41 -8,51 -1,05 7,46 123,79 Neuroléptica 

44 13’.42 -8,33 -0,26 8,07 87,70 Indefinida 

45 13’.43 -8,30 -0,99 7,31 92,50 Neuroléptica 

46 13’.44 -8,40 -1,03 7,37 91,08 Neuroléptica 

47 13’.45 -8,35 -1,01 7,34 90,85 Neuroléptica 

48 13’.46 -8,30 -0,23 8,07 116,77 Indefinida 

49 13’.47 -8,26 -0,82 7,44 128,10 Neuroléptica 

50 13’.48 -8,47 -1,14 7,33 120,55 Neuroléptica 
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Continuação Tabela 2: Valores de HOMO (eV), LUMO (eV), ΔE (eV) e calor de formação 

(kcal.mol-1) das moléculas 2, 13 e 13’.1-13’.82 em fase gasosa pelo método AM1. 

Entrada Subtância HOMO LUMO ΔE E Atividade potencial 

51 13’.49 -8,53 -1,08 7,45 120,38 Neuroléptica 

52 13’.50 -8,40 -0,34 8,06 140,13 Indefinida 

53 13’.51 -8,57 -1,05 7,52 147,34 Neuroléptica 

54 13’.52 -8,69 -0,97 7,72 144,07 Indefinida/N 

55 13’.53 -8,74 -0,92 7,82 141,93 Indefinida/N 

56 13’.54 -8,61 -0,51 8,10 177,09 Indefinida/A 

57 13’.55 -8,67 -0,57 8,10 226,61 Indefinida/A 

58 13’.56 -8,56 -0,88 7,68 138,50 Indefinida/N 

59 13’.57 -8,60 -0,76 7,84 135,85 Indefinida 

60 13’.58 -8.46 -0.90 7.44 130.61 Neuroléptica 

61 13’.59 -8,47 -0,96 7,51 133,02 Neuroléptica 

62 13’.60 -8,71 -0,60 8,11 130,48 Indefinida/A 

63 13’.61 -8,23 -0,86 7,37 97,56 Neuroléptica 

64 13’.62 -8.40 -0.93 7.47 100.01 Neuroléptica 

65 13’.63 -8.45 -0.73 7.72 96.88 Indefinida/N 

66 13’.64 -8,49 -1,34 7,15 106,98 Sem Atividade 

67 13’.65 -8,49 -0,48 8,01 161,06 Indefinida 

68 13’.66 -8,47 -0,43 8,04 162,15 Indefinida 

69 13’.67 -8,63 -0,77 7,86 164,25 Indefinida 

70 13’.68 -8,73 -0,87 7,86 164,39 Indefinida 

71 13’.69 -8,81 -0,97 7,84 163,33 Indefinida 

72 13’.70 -8,43 -0,39 8,04 155,48 Indefinida 

73 13’.71 -8,42 -0,38 8,02 111,33 Indefinida 

74 13’.72 -8,56 -0,75 7,81 158,39 Indefinida/N 

75 13’.73 -8,60 -0,92 7,68 159,18 Indefinida/N 
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Continuação Tabela 2: Valores de HOMO (eV), LUMO (eV), ΔE (eV) e calor de formação 

(kcal.mol-1) das moléculas 2, 13 e 13’.1-13’.82 em fase gasosa pelo método AM1. 

Entrada Subtância HOMO LUMO ΔE E Atividade potencial 

76 13’.74 -8,71 -0,95 7,76 158,56 Indefinida/N 

77 13’.75 -8,55 -0,77 7,78 127,87 Indefinida/N 

78 13’.76 -8,53 -0,88 7,65 129,67 Neuroléptica 

79 13’.77 -8,62 -1,12 7,50 150,53 Neuroléptica 

80 13’.78 -8,40 -0,93 7,47 100,01 Neuroléptica 

81 13’.79 -8,33 -0,26 8,07 186,22 Indefinida 

82 13’.80 -8,67 -0,57 8,10 226,61 Indefinida/A 

83 13’.81 -8,45 -1,15 7,30 97,32 Neuroléptica 

84 13’.82 -8,23 -0,23 8,00 159,09 Indefinida 

 

 A seguir, há uma discussão mais detalhada sobre possíveis inferências em relação aos 

valores de ΔE exarados nas Tabelas 1 e 2. Entretanto, essa discussão foi dividida em cinco 

partes, onde se comparou:  

a)   Os valores de ΔE dos tetracíclicos 12 a 13’ com o da dibenzosuberona 2; 

b)   Os valores de ΔE dos derivados tetracíclicos alquilados 12’ e 13’ com seus 

respectivos adutos guanidínicos 12 e hidrazínicos 13, considerando os grupos 

funcionais; 

c)   O efeito da variação no tamanho e volume da cadeia alifática dos derivados 12’ e 13’ 

nos valores de ΔE, com derivados de estruturas similares; 

d)   Os valores de ΔE dos derivados tetraciclos alquilados 12’ e 13’ considerando grupos 

doadores e retiradores de elétrons presentes nos anéis aromáticos das cadeias 

carbônicas, com seus respectivos adutos guanidínico 12 e hidrazínico 13;  

e)   A influência da posição orto, meta e para dos substituintes no anel aromático dos 

derivados tetraciclos alquilado 12’ e 13’ nos valores de ΔE. 
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5.1.a)   Comparação entre os valores de ΔE dos tetracíclicos 12 a 13’ com 

dibenzosuberona 2. 

Com base nas Tabelas 1 e 2 e nossa faixa de potencialidade de atividade no SNC (Figura 

14, pág. 21), pode-se inferir as seguintes observações gerais, porém mais detalhadas, ao se 

comparar os valores de ΔE dos tetraciclos 12 a 13’, com a dibenzosuberona 2: 

 

 Podemos considerar que a presença do esqueleto 2-pirimidinamina, formado ao se 

obter o derivado tetraciclo 12, diminuiu o valor de ΔE em relação ao seu aduto, a 

dibenzosuberona 2. Dessa maneira, sua potencial atividade passou de SAt na 

dibenzosuberona 2 (9,25 eV) para I/N no derivado tetraciclo 12 (7,81 eV). 

Ressaltamos que em 12 existe o sistema quinazolina-6-amina (Figura 20).  
 

A inserção de cadeias carbônicas no nitrogênio do sistema 2-pirimidinamina em 12 

seguiu essa propriedade de diminuição do valor de ΔE em comparação com seu 

aduto, em que, de forma geral, as atividades nos derivados 12’ foram de Indefinido 

(7,91 a 7,84 eV), passando por Indefinido/Neuroléptico (7,83 a 7,66 eV) e 

Neuroléptico (7,64 a 7,39 eV), até sem atividade (SAt, 7,23 e 7,19 eV) (Figura 20). 

 

N

N

NH2

N N

RHN12: R= H
12': R= cadeias carbônicas

O

2

2-pirimidinamina

N

N

NH2

Quinazolina-6-amina

 

Figura 20: Estrutura da 2-pirimidinamina, quinazolina-6-amina, dibenzosuberona 2 e 

derivados 12 e 12’. 

 

De forma mais específica, dos oitenta e um derivados 12’, quarenta e quatro (54%) 

tenderam a Indefinido/Neuroléptico (I/N), dezoito (22%) são Indefinidos (I) e dois 

(3%) não possuem atividade (SAt). Porém, dezessete moléculas (21%), como 
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12’.39 (7,55 eV), 12’.40 (7,58 eV), 12’.43 (7,64 eV), 12’.44 (7,50 eV), 12’.45 (7,62 

eV), 12’.47 (7,59 eV), 12’.48 (7,62 eV), 12’.51 (7,64 eV), 12’.52 (7,57 eV), 12’.53 

(7,56 eV), 12’.55 (7,39 eV), 12’.56 (7,59 eV), 12’.57 (7,62 eV), 12’.58 (7,53 eV), 

12’.62 (7,50 eV), 12’.66 (7,59 eV) e 12’.79 (7,55 eV), indicam uma atividade 

potencial Neuroléptica (N), pois apresentam valores de ΔE dentro da faixa de 

Cogordan (1999), que vai de 7,65 a 7,27 eV (Figura 21).  

 

Figura 21: Os dezessete derivados guanidínicos 12' com atividade potencial neuroléptica. 

  

Assim sendo, de forma geral, esse sistema tetracíclico guanidínico tem uma 

tendência geral para a atividade Indefinida/Neuroléptica e Neuroléptica.  

 

 Também podemos considerar que, assim como o sistema 2-pirimidinamina 

diminuiu o valor de ΔE em relação à dibenzosuberona 2, a presença do anel pirazol 

formado ao se obter o derivado tetraciclo 13, também o fez. Entretanto, nesse caso, 

em grandeza menor de ΔE, levando a potencial atividade passar de SAt na 

dibenzosuberona 2 (9,25 eV) para I/A no derivado tetraciclo 13 (8,15 eV). 

Ressaltamos que em 12 existe o sistema indazol (Figura 22). 

A inserção de cadeias carbônicas no nitrogênio do sistema 2-pirazólico em 13, 

seguiu essa propriedade de diminuição do valor de ΔE em comparação com seu 
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aduto, em que, de forma geral, as atividades potenciais nos derivados 13’ foram de 

Indefinido/A (8,17 a 8,08 eV), passando por indefinido (8,07 a 7,84 eV), 

Neuroléptico (7,65 a 7,30 eV), até S/A (7,15 e 6,89 eV) .   

N

H
N

O

2

Pirazol

N NR

13: R= H
13': R= cadeias carbônicas

N

H
N

Indazol

 

Figura 22: Estrutura do Pirazol, Indazol, dibenzosuberona 2 e derivados 13 e 13’. 

 

De forma mais específica, dos oitenta e dois derivados 13, trinta e um (38%) 

tenderam a Indefinido, enquanto dezoito tenderam a Indefinido/Antidepressivo 

(22%), sete (8%) a Indefinido/Neuroléptico e dois (3%) não possuem atividade. Já 

as moléculas 13’.30 (7,39 eV), 13’.31 (7,50 eV), 13’.32 (7,46 eV), 13’.35 (7,35 

eV), 13’.36 (7,41 eV), 13’.37 (7,40 eV), 13’.39 (7,32 eV), 13’.40 (7,56 eV), 13’.41 

(7,46 eV), 13’.43 (7,31 eV), 13’.44 (7,37 eV), 13’.45 (7,34 eV), 13’.47 (7,44 eV), 

13’.48 (7,33 eV), 13’.49 (7,45 eV), 13’.51 (7,52 eV), 13’.58 (7,44 eV), 13’.59 (7,51 

eV), 13’.61 (7,37 eV), 13’.62 (7,47 eV), 13’.76 (7,65 eV), 13’.77 (7,50 eV), 13’.78 

(7,47 eV) e 13’.81 (7,30 eV), que representam um total de vinte e quatro derivados, 

29% dessa classe, indicam uma atividade potencial Neuroléptica, pois apresentam 

valores de ΔE dentro da faixa de Cogordan (1999) que vai de 7,65 a 7,27 eV 

(Figura 23).  
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Figura 23: Os vinte e quatro derivados hidrazínicos 13’ com atividade potencial neuroléptica. 

 

Assim, de forma geral, esse sistema tetracíclico hidrazínico 13’ não tem uma 

tendência muito clara para a atividade. 

 

 Em conclusão ao item 5.1.a, de modo geral, podemos dizer que os derivados 

guanidínicos 12’, que contêm os anéis 2-Pirimidinamina, têm uma tendência para 

potencialidade I/N e Neuroléptica, enquanto os derivados tetracíclicos hidrazínicos 

13’ tendem a Indefinido, I/A e alguns chegam a Neuroléptico. Nesse caso, observa-

se que os valores de ΔE dos derivados 12’ estão na faixa de 7,87-7,19 eV, enquanto 

os valores de ΔE dos derivados 13’ estão na faixa de 8,17-7,15eV; valores esses 

muito próximos aos seus respectivos adutos 12 (7,81 eV) e 13 (8,15 eV). Logo, os 

valores de ΔE são menores para os derivados guanidínicos 12’ do que para os 

hidrazínicos 13’, o que os direciona mais para atividade neuroléptica.  
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5.1.b)   Comparação entre os valores de ΔE dos derivados tetracíclicos alquilados 12’ e 

13’ com seus respectivos adutos guanidínico 12 e hidrazínico 13, considerando os grupos 

funcionais 

Com base nas Tabelas 1 e 2 e nossa faixa de potencialidade de atividade no SNC, 

pode-se inferir as seguintes observações gerais, porém mais detalhadas, ao se comparar os 

valores de ΔE dos tetraciclos 12 e 13, com os seus respectivos derivados 12’ e 13’;  

 

 Nos derivados tetracíclicos guanidínicos 12’ e hidrazínicos 13’ com a presença de 

cadeias alifáticas [-(CH2)nCH3], cetônicas, carboxiladas, hidroxiladas, nitrogenadas 

com grupamentos como -NH2, -NHR e -NR2 (Figura 24), não obteve variação 

significativa pois os grupos não tem efeito eletrônico significativo em relação ao 

sítio doador ou aceptor de elétrons, comparando-se aos seus respectivos adutos 12 e 

13. Esse fato evidencia que esses grupamentos não foram capazes de alterar 

significativamente os valores de ΔE, mantendo esses valores próximos aos dos 

respectivos adutos 12 (7,81 eV) e 13 (8,15 eV), uma vez que permaneceram na 

faixa de 7,72 a 7,91 eV em 12’ e de 8,02 a 8,17 eV em 13’.        

Porém, de forma mais específica, pode-se considerar que grupos carbonilados em 

12’ tendem a uma leve elevação dos valores de ΔE, quando comparados com 12 

(7,81 eV), pois seus valores variam de 7,91 a 7,82 eV. Já grupos aminados tendem 

a promover uma leve diminuição do ΔE, uma vez que variam de 7,81 a 7,72 eV. 

Enquanto cadeias carbônicas simples e hidroxiladas não causam um efeito 

importante, estando o ΔE na faixa de 7,84 a 7,82 eV. 

Ao se inserir essas cadeias carbônicas em 13 (8,15 eV) o efeito dos grupos 

funcionais é um pouco diferente quando se compara a inserção de cadeias em 12 

(7,81 eV). Enquanto em 12’ os efeitos podem ser de aumentar ou diminuir o valor 

de ΔE; a presença dos grupos funcionais mencionados anteriormente em 13’, de 

forma geral, tende a levar a uma diminuição dos valores de ΔE, apesar de não ser 

muito significativo esse efeito. Nestes derivados os valores variaram de 8,17 a 8,02 

eV (Figura 24).  
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Figura 24: Moléculas 12, 12’.1-12’.16, 13 e 13’.1-13’.16 e seus valores de ΔE em parênteses 

e em eV. 

 

 Nos derivados tetracíclicos guanidínicos 12’ e hidrazínicos 13’  com a presença de 

um anel aromático ligado à cadeia carbônica, assim como os ligados à cadeia 

carbônica por meio de um nitrogênio, ambos contendo grupamentos como 

hidroxilas, cetonas, haletos, grupos -HSO2 e -HSO3, nitrilas, trifluorometil e os 

grupos benzimidazol, benzotriazol, ftalimida e indol (Figura 25), também não 

foram observadas alterações significativas nos valores de ΔE, quando comparado 

aos seus respectivos adutos 12 e 13. Esse fato evidencia novamente que esses 

grupamentos não foram capazes de alterar significativamente os valores de ΔE, 

mantendo esses valores próximos aos dos respectivos adutos 12 (7,81 eV) e 13 

(8,15 eV), uma vez que permaneceram na faixa de 7,66 a 7,90 eV em 12’ e de 8,00 

a 8,10 eV em 13’.  

Mais especificamente, é possível perceber que os valores de ΔE para esses 

derivados 12’, de modo geral, tenderam a serem maiores que seu aduto 12 (7,81 
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eV). Dos vinte e três derivados 12’, somente cinco obtiveram valores de ΔE 

menores que 7,81 eV. Já para os derivados 13’, todos as dezessete moléculas 

apresentaram valores de ΔE abaixo do aduto 13 (8,15 eV). Esse fato mostra a 

tendência de diminuição do valor de ΔE ao se inserir cadeias carbônicas em 13’, em 

relação a 13 (8,15 eV); enquanto ao se inserir cadeias carbônicas em 12’ pode haver 

aumento ou diminuição do valor da energia.  

 

 

Figura 25: Moléculas 12, 12’.18-12’.38, 12’.80, 12’.81, 13, 13’.18-13’.29, 13’.66, 13’.71 e 
13’.79-13’.82 com seus valores de ΔE em parênteses e em eV.  



42 
 

 
 Nos derivados tetracíclicos guanidínicos 12’ e hidrazínicos 13’  com a presença de 

grupamentos do tipo N-metil-ftalimida e grupos [-(CH2)nPh e -(CH2)nCH(CH3)Ph] 

contendo ou não um grupo nitro (Figura 26), foram observadas alterações mais 

significativas nos valores de ΔE, quando comparado aos seus respectivos adutos 12 

(7,81 eV) e 13 (8,15 eV). Desta vez, estes grupamentos foram capazes de alterar 

significativamente os valores de ΔE, variando de 7,83 a 7,39 eV nos derivados 

guanidínicos 12’ e de 8,08 a 7,30 eV nos derivados hidrazínicos 13’. 

De um modo mais específico, foi observado que cadeias do tipo [-(CH2)nPh e -

(CH2)nCH(CH3)Ph] sem substituintes mantiveram seus valores de ΔE na faixa de 

7,83 a 7,74 eV para derivados guanidínicos 12’, e 8,08 a 8,06 eV para derivados 

hidrazínicos 13’ , próximos ao de 12 (7,81 eV) e 13 (8,15 eV), respectivamente. 

Contudo, com a adição de um grupo nitro à esses substituintes houve uma redução 

nos seus valores de ΔE para 7,71 a 7,39 eV nos derivados 13 e 7,56 a 7,31 eV nos 

derivados 13’. 
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Figura 26: Moléculas com grupos [-(CH2)nPh e -(CH2)nCH(CH3)Ph] e seus valores de ΔE em 

parênteses em eV. 

 

 Já nos derivados tetracíclicos guanidínicos 12’ e hidrazínicos 13’  com a presença 

de grupamentos do tipo [-(CH2)nNHPh e -(CH2)nCH(CH3)NHPh] contendo ou não 

um grupo nitro ou hidroxila (Figura 25), foram observadas alterações significativas 

quando comparado aos seus respectivos adutos 12 (7,81 eV) e 13 (8,15 eV). Desta 

vez, estes grupamentos também foram capazes de alterar significativamente os 

valores de ΔE, variando de 7,87 a 7,50 eV nos derivados guanidínicos 12’ e de 8,11 

a 7,37 eV nos derivados hidrazínicos 13’. 
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De um modo mais específico, foi observado que cadeias do tipo [-(CH2)nNHPh e -

(CH2)nCH(CH3)NHPh] dos derivados 12’, sem substituintes, tiveram seus valores 

de ΔE reduzidos em comparação ao seu aduto 12 (7,81 eV), indo de 7,73 a 7,50 eV; 

fato esse que não ocorreu para os derivados 13’ , que foram de 8,10 a 8,01 eV 

contra 8,15 eV de 13. Além disso, estes derivados 12’ sem substituintes 

apresentaram valores de ΔE menores do que os com grupamento nitro (7,87 a 7,67 

eV), no qual já foi observado uma tendência de diminuição do ΔE. Já para os 

derivados 13’ a presença de grupos nitro reduziu os valores de ΔE quando 

comparados àqueles sem substituintes, indo de 8,11 a 7,37 eV. 

 

 Comparando os derivados guanidínicos 12’ com grupos [-(CH2)nPh e -

(CH2)nCH(CH3)Ph] (1º grupo) e grupamentos do tipo [-(CH2)nNHPh e -

(CH2)nCH(CH3)NHPh] (2º grupo), pode-se notar claras diferenças, a exemplo 

(Figura 27) :  

I. Em se tratar de derivados sem substituintes nitro, no 1º grupo os valores de ΔE 

tenderam de 7,83 a 7,74 eV, enquanto no 2º grupo, os valores foram de 7,73 a 

7,50 eV, indicando que o 2º grupo foi capaz de diminuir mais os valores de 

ΔE em relação ao aduto 12 (7,81 eV) do que o 1º grupo; 

II. Já o 1º e 2º grupos contendo substituinte nitro, no primeiro os valores de ΔE 

foram de 7,71 a 7,39 eV, enquanto no segundo os valores foram de 7,87 a 

7,67 eV, demonstrando uma menor capacidade do nitro em reduzir os valores 

de ΔE nesse segundo caso, também em relação ao aduto 12 (7,81 eV). 

 

As mesmas comparações podem ser feitas para os derivados 13’:  

III. A respeito dos derivados sem substituinte nitro, no primeiro grupo os valores 

de ΔE estiveram em torno de 8,08 a 8,06 eV, enquanto no segundo grupo 

variaram em torno de 8,10 a 8,01 eV, demonstrando que nesses casos os 

valores de ΔE mantiveram-se bastante próximos; 

IV. Diferentemente, para os derivados com substituintes nitro, no 1º grupo os 

valores foram de 7,56 a 7,31 eV, com uma média de valores em torno de 7,40 
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eV; contra 8,11 a 7,37 eV no 2º grupo, com média de 7,71 eV. Isso evidencia 

que o grupo nitro foi capaz de reduzir melhor os valores de ΔE dos derivados 

13’ no 1º grupo do que no 2º grupo, em relação ao aduto 13 (8,15 eV). 

 
Figura 27: Moléculas com grupamentos do tipo [-(CH2)nNHPh e -(CH2)nCH(CH3)NHPh] e 

seus valores de ΔE em parênteses em eV. 

 

 

 Também foi possível observar que os derivados que possuíam dois grupamentos 

nitro em sua estrutura apresentaram valores muito menores de ΔE do que aqueles 

com apenas um grupamento (Figura 28), este fato será discutido melhor 

posteriormente. 
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Figura 28: Derivados 12’ e 13’ com dois grupamentos nitro ligados ao anel aromático da 

cadeia carbônica e seus valores de ΔE em parênteses em eV. 

 

5.1.c)  Comparação do efeito da variação no tamanho e volume da cadeia alifática dos 

derivados 12’ e 13’ nos valores de ΔE, com derivados de estruturas similares. 

Com base nas Tabelas 1 e 2 e nossa faixa de potencialidade de atividade no SNC, 

pode-se inferir as seguintes observações gerais, porém mais detalhadas, ao se comparar os 

valores de ΔE dos tetraciclos 12 e 13, com os seus respectivos derivados 12’ e 13’;  

 

 Em relação ao efeito do tamanho da cadeia alifática nos derivados tetracíclicos 12’ 

e 13’ que não possuem anel aromático na cadeia carbônica inserida nos tetraciclos 

12 e 13, não foi observado uma diferença significativa nos valores de ΔE, quando 

comparados com cadeias carbônicas com os mesmos grupos funcionais (Figura 29).  

A variação de ΔE em 12’ foi de 0 eV em cadeias carbônicas simples, 0,01 eV para 

cadeias hidroxiladas e 0,03 em cadeias cetônicas. No caso de cadeias aminadas os 

valores foram de 0 até 0,05 eV, evidenciando que esses grupamentos tendem a 

influenciar de modo maior que os demais, porém não de forma expressiva. Assim, 

nesses casos, esses grupamentos não foram capazes de alterar os valores de ΔE de 

forma significativa quando há um aumento da cadeia. Essas mesmas observações 

podem ser feitas para os derivados 13’. 
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Figura 29: Estrutura dos derivados 12’.1-12’.13 e 13’.1-13’.13 e seus valores de ΔE entre 

parênteses em eV. 

 

 Diferentemente de quando se tem os grupos funcionais discutidos anteriormente, 

nos derivados tetracíclicos guanidínicos 12' e hidrazínicos 13’  com a presença de 

cadeias alifáticas contendo anéis aromáticos como [-(CH2)nPh e -

(CH2)nCH(CH3)Ph] (Figura 30), foram observadas alterações mais significativas 

nos valores de ΔE, comparado aos seus respectivos adutos 12 (7,81 eV) e 13 (8,15 

eV). Nesses casos, seus valores de ΔE foram alterados para uma faixa que variou de 

7,83 a 7,55 eV em 12' e de 8,08 a 7,31 eV em 13’. Isto é, de forma geral, esses 

grupamentos causam uma diminuição do valor de ΔE quando se compara com seus 

adutos 12 e 13, respectivamente.    

Nos casos em que se tem apenas –H e -OH no anel aromático em 12', a diferença 

de ΔE gira em torno de 0,05 eV, enquanto com a presença de –NO2 a diferença 

pode chegar a 0,15 eV. Essas observações são semelhantes para os derivados 13’, 

pois nas moléculas que se tem apenas os grupos –H ou –OH a diferença é de cerca 

de 0,02 eV, enquanto com –NO2 a diferença pode chegar a 0,19 eV com o aumento 

da cadeia carbônica. Esses valores revelam uma pequena influência do aumento da 

cadeia carbônica no valor de ΔE, apesar de ser maior nos casos com o grupo –NO2.    
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Figura 30: Estrutura dos derivados 12’ e 13’ com anel aromático ligada a cadeia carbônica 

onde foi observado o aumento de cadeia, com seus valores de ΔE entre parênteses em eV. 

 

 Da mesma forma, os derivados 12' e 13’  que possuem um anel aromático ligado ao 

nitrogênio [-(CH2)nNHPh e -(CH2)nCH(CH3)NHPh] presente na cadeia carbônica 

inserida em 12 (7,81 eV) e 13 (8,15 eV), respectivamente (Figura 31), também 

levaram a uma alteração significativa dos valores de ΔE. Nesses casos, seus valores 

de ΔE foram, de forma geral, diminuídos quando comparados aos dos respectivos 

adutos 12 e 13, os quais foram alterados para uma faixa que variou de 7,87 a 7,50 

eV em 12' e de 8,11 a 7,30 eV em 13’.  

O aumento das cadeias carbônicas nas moléculas tipo 12' e 13’ onde existe apenas 

o grupo –H leva a um aumento muito pequeno no valor de ΔE. Porém, a presença 

do grupo –NO2 pode levar a um pequeno aumento ou diminuição no valor de ΔE 

(Figura 31), o que talvez esteja mais relacionado à sua posição no anel aromático.  

Assim, o aumento das cadeias carbônicas nas moléculas tipo 12' que se tem apenas 

–H no anel aromático, a diferença de ΔE gira em torno de 0,04 eV, enquanto com a 

presença de –NO2 a diferença pode chegar a 0,18 eV. Já para os derivados 13’, nas 

moléculas que se tem apenas –H no anel aromático a diferença de ΔE permaneceu 

semelhante, girando em torno de 0,03 eV, porém com a presença de –NO2 a 
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diferença pode chegar a 0,80 eV com o aumento da cadeia carbônica.  Com a 

presença de -OH, no entanto, os valores de ΔE se mantiveram iguais. 

 

Figura 31: Estrutura dos derivados 12' e 13’ com anel aromático ligada ao nitrogênio da 

cadeia carbônica onde foi observado o aumento de cadeia, com seus valores de ΔE entre 

parênteses em eV. 

 

 Com o intuito de verificar se o aumento do volume na cadeia alifática dos derivados 

12' e 13’ iria surtir algum efeito sobre os valores de ΔE, foram adicionados 

grupamentos -CH3 na cadeia carbônica de algumas moléculas. Observou-se que, 

para derivados guanidínicos 12', os valores de ΔE, de forma geral, permaneceram 

próximos entre derivados de cadeia semelhantes, numa média de 0,07 eV de 

diferença entre si. Por outro lado, para derivados 13’, essa diferença foi maior, de 
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0,16 eV em média, havendo casos que chegou a alcançar o valor de 0,61 eV (Figura 

32).  

 

Figura 32: Estrutura dos derivados 12' e 13’, comparando o aumento do volume da cadeia 

com seus valores de ΔE entre parênteses em eV. 
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5.1.d)   Comparação entre os valores de ΔE dos derivados tetraciclos alquilados 12’ e 

13’ considerando grupos doadores e retiradores de elétrons presentes nos anéis 

aromáticos das cadeias carbônicas, com seus respectivos adutos guanidínico 12 e 

hidrazínico 13. 

Com base nas Tabelas 1 e 2 e nossa faixa de potencialidade de atividade no SNC, 

pode-se inferir as seguintes observações gerais, porém mais detalhadas, ao se comparar os 

valores de ΔE dos tetraciclos 12 e 13, com os seus respectivos derivados 12' e 13’;  

 Os derivados tetracíclicos 12' e 13’ com grupamentos doadores de elétrons 

presentes no anel aromático, que está ligado diretamente às cadeias carbônicas 

adicionadas aos sistemas tetracíclicos 12 (7,81 eV) e 13 (8,15 eV) , assim como, os 

presentes no anel aromático ligados ao nitrogênio, como hidroxilas e metoxilas, 

mantiveram os valores de ΔE em torno de 7,81 e 8,15, respectivamente (Figura 33);  

 

Figura 33: Moléculas 12, 12’.18-12’.24, 13, 13’.18-13’.23, 13’.66 e 13’.71 e seus valores de 

ΔE entre parênteses em eV. 

 

 

 Os derivados tetracíclicos guanidínicos 12' e hidrazínicos 13’  com grupamentos 

retiradores de elétrons de força média e fraca presentes no anel aromático, como a 

nitrila, haletos, -HSO2, -HSO3 e o trifluorometano, que estão ligados diretamente 

nas cadeias carbônicas adicionadas ao sistemas tetracíclicos 12 e 13, (Figura 34), 

também não levaram de forma geral a uma alteração expressiva dos valores de ΔE, 

quando comparado a seus respectivos padrões 12 (7,81 eV) e 13 (8,15 eV), estando 

na faixa de 7,66 a 7,86 eV para os 12' e de 8,09 a 8,06 eV para 13’. Porém, há uma 
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tendência de aumentar o valor de ΔE em 12', quando comparado com o aduto 12, e 

há uma pequena diminuição do valor em 13’, ao se comparar com 13.  

 

Figura 34: Moléculas 12, 12’.25-12’.38 13, 13’.24-13’.29 e seus valores de ΔE entre 

parênteses em eV. 

 

 Derivados tetracíclicos 12' e 13’ contendo radical ftalimínico ou com anéis 

aromáticos ligados diretamente a cadeia carbônica, assim como aqueles ligados por 

meio de um nitrogênio contendo grupamentos fortemente retiradores de elétrons, 

como o nitro (Figura 35), foram capazes de alterar significantemente os valores de 

ΔE ao se comparar com seus respectivos padrões 12 (7,81 eV)  e 13 (8,15 eV), 

mantendo-se numa faixa de 7,64 a 7,39 eV para derivados 12' e de 7,65 a 7,30 para 

derivados 13’ , como pode ser observado na Figura 35. Esses valores chegaram a 

indicar um potencial neuroléptico para essas substâncias, o que nos leva a acreditar 

que grupamentos fortemente retiradores de elétrons teriam um efeito diminuidor 

significativo do valor de ΔE.  

Porém, há três exceções, aos derivados que apresentaram potencial atividade 

neuroléptica e não possuem grupamentos fortemente retiradores de elétrons. Estes 

são os derivados guanidínicos 12’.58 (7,53 eV), 12’.62 (7,50 eV) e 12’.66 (7,59 

eV) que possuem o grupamento fenil ligado ao nitrogênio ligado a cadeia carbônica 

(Figura 35). 
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Figura 35: Radical N-metil-ftalimida e os derivados 12’ e 13’ com potencial atividade 

neuroléptica e seus valores de ΔE entre parênteses em eV. 

 

A grande influência de grupamentos fortemente retiradores de elétrons na 

diminuição dos valores de ΔE nas moléculas, quando comparados com os 

respectivos padrões 12 e 13, é ainda mais evidente para os derivados guanidínicos 

12’.71 (7,19 eV) e 12’.78 (7,23 eV) e hidrazínicos 13’.33 (6,89 eV) e 13’.64 (7,15 

eV) (Figura 36), os quais apresentam dois grupos nitro no anel aromático. Nesses 

exemplos, observa-se uma grande diminuição do valor de ΔE, com grandeza 
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entorno de 0,60 eV para os guanidínicos e 1,0 eV para os hidrazínicos, o suficiente 

para essas substâncias terem suas potencialidades consideradas SAt, uma vez que 

está abaixo do valor de 7,27 eV da faixa proposta para a potencialidade de 

atividades neurolépticas. Foi então evidenciado, de forma geral, que o grupamento 

nitro e o grupamento ftalimínico (Figura 36) nos respectivos derivados, conseguem 

efetivamente diminuir os valores de ΔE na molécula, quando comparados com os 

valores dos tetraciclos base 12 e 13;  

 

Figura 36: Derivados 12’ e 13’ com dois grupamentos nitro ligados ao anel aromático da 

cadeia carbônica. 

 

5.1.e)  Comparação da influência da posição orto, meta e para dos substituintes no anel 

aromático dos derivados tetraciclos alquilado 12’ e 13’ nos valores de ΔE. 

Com base nas Tabelas 1 e 2 e nossa faixa de potencialidade de atividade no SNC, 

pode-se inferir as seguintes observações gerais, porém mais detalhadas, considerando o efeito 

das posições de substituição de grupamentos em orto, meta ou para presentes nos anéis 

aromáticos ligados diretamente na cadeia carbônica e para aqueles ligados por meio do 

nitrogênio: 

 

 De forma geral, em relação aos derivados 12' e 13’ com grupamentos diferentes do 

nitro, não há uma mudança significativa no valor de ΔE entre o grupamento estar 

na posição orto, meta ou para no anel aromático, pois, como visto na Figura 37, os 

valores de ΔE se mantêm próximos quando comparados entre seus isômeros, em 

torno de 0,02 eV de diferença entre eles. Este fato já era previsto devido à pouca 
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influência desses grupamentos em alterar os valores de ΔE, quando comparados a 

seus padrões 12 e 13. 

 

Figura 37: Derivados 12’ e 13’ com grupamentos diferentes de nitro em orto, meta ou para 

no anel aromático e seus valores de ΔE entre parênteses em eV. 

 

 Já no caso dos derivados que contêm o grupamento nitro no anel aromático ligado à 

cadeia carbônica, de forma geral, os valores de ΔE se mantêm próximos entre seus 

isômeros, salvo quando uma das posições, de forma aleatória, desvia dos demais, 

como consta na Figura 38. A exemplo temos o derivado 12’.55 (7,39 eV) destoando 

do 12’.56 (7,59 eV) e 12’.57 (7,62 eV). 
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Figura 38: Derivados 12’ e 13’ com grupamento nitro em orto, meta ou para no anel 

aromático, com seus valores de ΔE entre parênteses em eV. 

 

 Entretanto, para os derivados 12' e 13’ que contêm o grupamento nitro no anel 

aromático ligado ao nitrogênio da cadeia carbônica, há alterações um pouco 

maiores nos valores de ΔE entre as posições orto, meta ou para do que os ligados 

diretamente à cadeia carbônica, em especial para os derivados 13’. Porém, este 

fenômeno ainda se mostra de forma aleatória, havendo também aqueles que 

mantiveram os valores de ΔE próximos entre seus isômeros, como mostrado na 

Figura 39. 
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Figura 39: Derivados 12’ e 13’ com grupamento nitro em orto, meta ou para no anel 

aromático ligado ao nitrogênio e seus valores de ΔE entre parênteses em eV. 

 

Cabe ressaltar que seria interessante realizar, futuramente, um estudo mais 

aprofundado acerca do deslocamento da nuvem eletrônica, em alguns derivados, para 

investigar possíveis interações que possibilitam certos isômeros apresentarem valores tão 

discrepantes entre si. 
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Por fim, como veremos no tópico 5.2.2, ao tentar realizar a síntese do tetraciclo 12, 

acreditávamos inicialmente ter preparado o triciclo 17 (Figura 40). Desse modo, decidimos 

realizar os mesmos tipos de cálculos de HOMO (eV), LUMO (eV) e ΔE (eV) para derivados 

de cadeia aberta do produto 17 com um dos nitrogênios monodissubstituídos, 18’.1-18’.14, e 

com nitrogênios dissubstituídos, 18.1-18.14 (Figura 40), uma vez que esse tipo de molécula 

apresenta uma estrutura química interessante e pode ser estudada quanto sua síntese e 

atividade biológica.  

 

Figura 40: Derivados 17, 18.1-18.14 e 18’.1-18’.14 da dibenzosuberona 2. 

 

Os resultados dos cálculos para os valores de ΔE usando-se o método AM1 para as 

moléculas 18 e 18’ estão apresentados na Tabela 3. 

 

Tabela 3: Valores de HOMO (eV), LUMO (eV), ΔE (eV) e calor de formação (kcal.mol-1) 
das moléculas 17, 18.1-18.14 e 18’.1-18’.14 em fase gasosa pelo método AM1. 

Entrada Subtância HOMO LUMO ΔE E Atividade potencial 

1 5 -9,56 -0,31 9,25 15,91 Sem Atividade 

2 18 -8.87 -0.07 8.11 42.49 Indefinida/A 

3 18.1 -8.77 -0.02 8.77 36.79 Antidepressiva 

4 18.2 -8.77 -0.01 8.26 -22.96 Antidepressiva 
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Continuação Tabela 3: Valores de HOMO (eV), LUMO (eV), ΔE (eV) e calor de formação 
(kcal.mol-1) das moléculas 17, 18.1-18.14 e 18’.1-18’.14 em fase gasosa pelo método AM1. 

Entrada Subtância HOMO LUMO ΔE E Atividade potencial 

5 18.3 -9.05 -0.23 8.82 -58.17 Antidepressiva 

6 18.4 -8.84 -0.08 8.76 68.99 Antidepressiva 

7 18.5 -8.86 -0.12 8.74 44.48 Antidepressiva 

8 18.6 -8.39 0.02 8.37 45.24 Antidepressiva 

9 18.7 -8.66 -0.04 8.62 47.11 Antidepressiva 

10 18.8 -8.83 -0.05 8.78 101.15 Antidepressiva 

11 18.9 -8.60 0.11 8.49 27.01 Antidepressiva 

12 18.10 -8.85 -0.05 8.80 25.52 Antidepressiva 

13 18.11 -8.92 -1.17 7.75 110.71 Indefinida/N 

14 18.12 -9.07 -1.17 7.90 110.28 Indefinida 

15 18.13 -9.26 -1.25 8.01 108.23 Indefinida 

16 18.14 -8.76 -1.01 7.75 25.74 Indefinida/N 

17 18’.1 -8.80 -0.14 8.66 38.09 Antidepressiva 

18 18’.2 -8.80 -0.14 8.66 31.12 Antidepressiva 

19 18’.3 -8.83 -0.24 8.59 -9.97 Antidepressiva 

20 18’.4 -8.83 -0.24 8.59 -16.78 Antidepressiva 

21 18’.5 -8.73 -0.18 8.55 48.35 Antidepressiva 

22 18’.6 -8.83 -0.20 8.63 31.08 Antidepressiva 

23 18’.7 -8.37 0.03 8.40 43.37 Antidepressiva 

24 18’.8 -8.87 -0.23 8.64 70.01 Antidepressiva 

25 18’.9 -8.71 -0.09 8.57 39.04 Antidepressiva 

26 18’.10 -8.86 -1.08 8.78 18’.22 Antidepressiva 

27 18’.11 -8.73 -1.10 7.63 77.40 Neuroléptica 

28 18’.12 -8.95 -0.93 8.02 75.07 Indefinida 

29 18’.13 -9.13 -1.17 7.96 73.72 Indefinida 

30 18’.14 -8.80 -1.02 7.78 32.33 Indefinida/N 
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Considerando os valores apresentados na Tabela 3, nossa proposta de faixas de 

atividade (Figura 14, pág. 21) e o discutido anteriormente para os derivados 12 a 13’, 

podemos considerar que: 

 

 Assim como o sistema 2-pirimidinamina e pirazólico diminuíram o valor de ΔE em 

relação à dibenzosuberona 2, a presença do substituinte guanidínico no carbono    

C-4 do sistema dibenzosuberônico também o fez. Entretanto, nesse caso essa 

grandeza de valor fez com que a atividade passasse de SAt na dibenzosuberona 2 

(9,25 eV) para I/A no derivado tetraciclo 17 (8,11 eV). 
 

Contudo, de modo inverso ao presenciado com os derivados 12 a 13’, a inserção de 

cadeias carbônicas no nitrogênio guanidínico em 17 causou um aumento do valor 

de ΔE nos derivados 18 e 18’ em que apresentaram atividade potencial 

Antidepressiva em 71% (14 das 20) moléculas, estes com valores de 8,82 a 8,26 

eV. Porém, como já discutido anteriormente, aqueles que apresentam grupos 

substituintes com anéis aromáticos na cadeia carbônica com grupamentos 

fortemente retiradores de elétron, como os derivados 18.11-18.14 e 18’.11-18’.14, 

tiveram seus valores de ∆E mais reduzidos, podendo ser considerados com 

potencial atividade indefinida ou, quando tiveram os valores de ∆E diminuídos de 

forma mais acentuada, o potencial chegou a neuroléptico, como no caso da 

molécula 18’.11, mantendo-se numa faixa de 8,02 a 7,63 eV. 

 

 Além disso, comparando os valores dos derivados 18 e 18’ (Figura 41), observa-se 

que, dos catorze, nove derivados 18’ apresentam valores de ∆E menores que os de 

18, enquanto cinco são maiores, havendo uma leve tendência de derivados 18’ 

apresentarem valores de ∆E menores que os 18. A demais, as observações mais 

específicas para os diferentes grupamentos em 18 e 18’ se mostraram semelhantes 

ao observado para os derivados 12’ e 13’, e sendo assim, não iremos repeti-las.  

 



61 
 

 

Figura 41: Derivados 17, 18.1-18.14 e 18’.1-18’.14 da dibenzosuberona 2 e seus valores de 
ΔE entre parênteses em eV. 

 

Considerando as análises feitas neste capítulo para os derivados tetraciclos 

guanidínicos 12’, hidrazínico 13’, e os triciclos 18 e 18’, pode-se indicar alguns candidatos 

(Figura 42) à síntese para que futuramente possam ser testada suas atividades biológicas e, 

caso seja constatado, confirmar suas potencialidades antidepressivas ou neurolépticas: 

 

 Dos derivados 12’, acreditamos ser interessante as sínteses das moléculas 12’.43 a 

12’.45 e o 12’.58 por tenderem à atividade neuroléptica, assim como os derivados 

12’.9 a 12’.11 por tenderem a indefinida/N e cujos reagentes já estão disponíveis 

em nosso laboratório;  

 Dos derivados 13’, poderia ser preparada a síntese dos derivados 13’.30 a 13’.32 

por também tenderem à atividade neuroléptica, e a 13’.1 e 13’.9 por tenderem a 

indefinida/A e seus reagentes já estarem disponíveis em nosso laboratório; 

 Dos derivados 18 e 18’, poderia ser realizada a síntese dos derivados 18.5-18.7 e 

18’.5-18’.7, pelo fato de já termos acesso a estes reagentes em nosso laboratório, já 

que a maioria desses derivados tenderam à atividade antidepressiva. 
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Figura 42: Derivados 12’, 13’, 18 e 18’ que poderiam ser sintetizados para confirmação de 
suas atividades potenciais. 

 

 

5.2.  Reinvestigação da síntese dos derivados guanidínicos 12’ e hidrazínicos 13’ da 

dibenzosuberona 2 com base no trabalho de Hollins e Martins (1979) 

 

Conforme mencionado anteriormente, esta parte do trabalho apresenta o estudo sobre a 

reinvestigação da síntese dos derivados tetraciclos 12’ e 13’ da dibenzosuberona 2 e estudo 

das suas alquilações, devido ao nosso interesse nesse tipo de substâncias (MARTINS, 

ROMEIRO e RIBEIRO, 2010). Ressaltamos que, além da tentativa de otimização dessas 

reações, a reinvestigação desses tetraciclos deveu-se também à necessidade de atualizar os 

dados espectroscópicos para um melhor entendimento a respeito desse esqueleto químico, 

uma vez que os dados anteriores foram obtidos com equipamentos menos precisos e alguns 

dados não foram relatados. Lembramos que nossos estudos estão baseados no trabalho de 

Hollins e Martins (1979).  
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Assim sendo, a seguir serão descritas as obtenções dos derivados 11b, 12 e 13 e a 

descrição do início dos estudos para a alquilação dessas substâncias. 

5.2.1.   Obtenção da 4-iodo-10,11-dihidro-5H-dibenzo[a,d][7]anulen-5-ona 11b  

 Com o intuito de preparar os tetraciclos guanidínico 12 e o hidrazínico 13, foi 

inicialmente realizada uma reação entre dibenzosuberona 2 com trifluoroacetato de tálio III 

em ácido trifluoroacético como reagentes ativadores do carbono C-4 da dibenzosuberona 2 

para a adição de iodo nessa posição, o que levou à 4-iodo dibenzosuberona 11b com 82% de 

rendimento. Estes resultados estão de acordo com os encontrados na literatura (MARTINS, 

ROMEIRO e RIBEIRO, 2010), no qual 11b foi obtido em 82% de rendimento. A reação está 

resumidamente mostrada no Esquema 2. 

 

O

2

1) TTFA/TFA/48 h/25 ºC

O

11b 
(82%)

I

2)  KI
C-4

 

Esquema 2: Síntese do derivado 4-iodo dibenzosuberona 11b da dibenzosuberona 2. 

 

 A princípio o TTFA forma um complexo com a carbonila que, ao ancorá-lo, o deixa 

próximo ao carbono C-4 da dibenzosuberona 2, levando a sua substituição aromática 

eletrofílica nesse carbono. Em seguida, possivelmente ocorre uma substituição nucleofílica 

com o iodeto no carbono onde se encontra o tálio, levando a formação da 4-iodo 

dibenzosuberona 11b. Cabendo sempre destacar que esse mecanismo ainda não é estabelecido 

na literatura (FERRAZ e RIBEIRO, 1989) (Esquema 3).  
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Esquema 3: Mecanismo proposto para a síntese da 4-iodo dibenzosuberona 11b, com base 

em Ferraz e Ribeiro (1989). 

  

5.2.2.   Obtenção da 11,12-dihidrobenzo[6,7]ciclohepta[1,2,3]quinazolina-6-amina 12 

Após a obtenção da dibenzosuberona iodada 11b, deu-se início ao preparo do derivado 

guanidínico 12, utilizando, em um primeiro momento, o cloridrato de guanidina por já estar 

disponível no laboratório. Cabe ressaltar, porém, que na reação realizada por Hollins e 

Martins (1979) foi utilizado nitrato de guanidina ao invés do cloridrato usado por nós. Sendo 

assim, reagiu-se o cloridrato de guanidina (pureza de 98%) com a 4-iodo dibenzosuberona 

11b em DMF contendo Cuº. A reação foi deixada reagindo sob refluxo por 12h. O Esquema 

4, mostra o resultado que inicialmente acreditávamos ser o obtido.  

O

Cu / DMF
KOH, 12h ref luxo

I

N

N

H2N

NH2

(NH2)2C=NH

N

H2N

17
(29%)

HCl

O

11b

12

 

Esquema 4: Síntese do derivado 17. 
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Para explicar essa reação possivelmente ocorreria uma reação de Ullmann onde forma-

se um organocobre derivado da guanidina, o qual reage com a 4-iodo dibenzosuberona 11b, 

que nesse caso não levou a obtenção do derivado tetraciclo guanidínico 12 desejado, mas sim 

do que acreditávamos se tratar do derivado tricíclico 17, à princípio, em 29% de rendimento.  

Um mecanismo proposto para essa reação se baseia no trabalho de Mondal (2016), 

cabendo ressaltar que não há um consenso sobre como esta reação se procede. A primeira 

etapa então consistiria no deslocamento do haleto pelo nucleófilo, neste caso a guanidina, para 

formar uma espécie Cu-Guanidina que age como um catalisador para reação de acoplamento. 

Em seguida o catalisador Cu se coordenaria com o haleto de arila, a dibenzosuberona, via um 

intermediário quadricentrado, no qual a coordenação é orientada pela carga parcial no Cu+ e 

no iodo eletronegativo, respectivamente. Portanto, a polarização na ligação C-I criaria uma 

carga parcial positiva no carbono-ipso, auxiliando a substituição pelo nucleófilo para originar 

o produto do acoplamento e o Cu(I) livre (Esquema 5). 

O
I

17H2N NH2

NH O
I

H2N NH2

NHCu

H2N
NH2

CuHN

N

H2N

NH2

O

[CuI]

[Cu0]

 

Esquema 5: Reação de Ullmann proposta para a síntese de 17, com base em Mondal (2016). 
 

Lembramos nesse instante que, uma vez que acreditávamos ter obtido uma substância 

inédita, decidimos fazer os cálculos de LUMO-HOMO para o composto 17 obtido e alguns 

derivados 18.1-18.14 e 18’.1-18’.14, que por sua vez foi observado potencial atividade 

antidepressiva, conforme discutido anteriormente (item 5.1., página 60) 

Até este momento havíamos obtido os espectros IV de 17, porém, mais tarde, ao se 

obter os espectros de RMN de 1H e 13C, além dos dados de difração de Raio-X5, percebemos 

que o composto obtido poderia ser o 4-cloro dibenzosuberona 19 e não 17 (Figura 43). Nesse 

caso, podemos comentar que na reação entre 4-iodo dibenzosuberona 11b e cloridrato de 

guanidina em meio de cobre, possivelmente ocorreu uma troca de haletos, de forma radicalar 

 
5  Raio-x adquirido pelo grupo de pesquisa do Prof. Dr. Vinicius Rangel Campos, Coordenador do Laboratório 

de Síntese de Heterociclos (LASINTHET) do Depto. De Química Orgânica da UFF. A aquisição dod dados de 
difração de Raio-X ocorreu no Laboratório Multiusuário de Difração de Raios-X da UFF. 
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ou nucleofílica. Porém, ressaltamos que novos estudos sobre a condição reacional devam ser 

realizados, além da aquisição de espectros de RMN mais sofisticados e espectro de massas 

para dirimir essa questão. 

ClO

19     

Figura 43: Estrutura de 19 obtida através de raio-x3.6 

Tendo em vista que a reação com o cloridrato de guanidina não levou ao produto 

tetraciclo desejado 12, repetiu-se a reação, desta vez utilizando a guanidina nitrada, mesmo 

reagente usado por Hollins e Martins (1979), com 99% de pureza em DMF, sob refluxo por 

12 horas. Essa reação, por sua vez, levou à formação do tetraciclo 12 em 53% de rendimento, 

igual ao valor encontrado na literatura (HOLLINS e MARTINS, 1979). O Esquema 6 mostra 

os resultados de forma resumida. 

O
I NN

H2N

Cu / DMF
KOH, 12h ref luxo

(NH2)2C=NH HNO3

12
(53%)

11b

 

Esquema 6: Via de obtenção de 12 a partir da 4-iodo dibenzosuberona 11b. 

 

 Esse produto é formado pela adição nucleofílica da guanidina à carbonila da 4-iodo 

dibenzosuberona 11b. Tendo como uma primeira etapa a reação de Ullmann do Esquema 5. 

Um mecanismo proposto, com base em Mondal (2016), para a formação do tetraciclo 12 se 

encontra no Esquema 7. 

 
3 Dados de difração de Raios-X foram mensurados pelo grupo de pesquisa do Prof. Dr. Vinicius Rangel Campos, 
Coordenador do Laboratório de Síntese de Heterociclos (LASINTHET) do Depto. De Química Orgânica da 
UFF. A quisição dos dados de difração de Raio-X ocorreu no Laboratório Multiusuário de Difração de Raios-X 
da UFF. 
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Esquema 7: Mecanismo proposto para síntese do tetraciclo 12, a partir de 17, com base em 

Mondal (2016). 

Com o intuito de obter maiores quantidades do tetraciclo 12 para sua posterior 

alquilação, uma nova reação foi realizada aplicando-se uma condição reacional diferente, 

dobrando as quantidades dos reagentes e sob um refluxo mais forte do que anteriormente 

utilizado. Todavia, desta vez a extração não foi bem sucedida, resultando em 68% de 

rendimento bruto, contra 96% de rendimento bruto na primeira reação de 12, demonstrando 

uma necessidade de melhor extrair o produto do meio reacional. Além disso, após purificar o 

produto por cromatografia em coluna, obteve-se um rendimento muito baixo, evidenciando 

que essa reação não foi reprodutível. A reação está resumidamente mostrada no Esquema 8.  

O
I

NN

H2N

12
baixo rendimento

11b

Cu / DMF
KOH, 12h ref luxo forte

(NH2)2C=NH HNO3

 
Esquema 8: Via de obtenção de 12 em nova condição, a partir da 4-iodo dibenzosuberona 

11b.  
 

Vale ressaltar que conforme obtivemos um rendimento semelhante ao de Hollins e 

Martins (1979) na reação utilizando guanidina nitrada com 99% de pureza, isso nos levou a 
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crer que esta seja a pureza do reagente utilizado por Hollins e Martins (1979) em seu trabalho, 

pois esta informação não é nele constatada.  

 

5.2.3.   Obtenção da 6,7-dihidrobenzo[1,2]ciclohepta[3,4,5-cd]indazol 13 

A fim de sintetizar o derivado hidrazínico 13, foi realizada uma série de reações da 4-

iodo dibenzosuberona 11b com hidrato de hidrazina de variadas purezas, com base em 

Hollins e Martins (1979), com o objetivo de avaliar seu rendimento. Outro motivo para 

repetição dessas reações está em obter uma quantidade maior do produto tetraciclo para o 

estudo da sua alquilação. Todas as reações estão ilustradas no Esquema 9. 

Na primeira, item a, realizou-se uma reação da 4-iodo dibenzosuberona 11b com 

hidrato de hidrazina 55%, deixando-se reagir em refluxo por 24h. Porém, esta reação resultou 

em baixo rendimento, conforme observado em espectros de RMN que apresentaram a quase 

total recuperação do material de partida, o que levou a sua repetição em outras condições 

(Esquema 9, item a).    

Sendo assim, resolveu-se realizar uma nova reação, item b, desta vez com hidrazina a 

80%, semelhante à de 85% usada por Hollins e Martins (1979) em seu trabalho. Reagiu-se a 

4-iodo dibenzosuberona 11b com hidrato de hidrazina 80%, deixando-se reagir em refluxo 

forte por 24h, para observar se o refluxo forte iria auxiliar na formação do produto. Foi então 

obtido o produto 13 em 53% de rendimento, valor acima dos 26% obtido por Hollins e 

Martins (1979) (Esquema 9, item b). 

Visto que a reação foi um sucesso, resolveu-se repeti-la nas mesmas condições que em 

b para obtenção de maiores quantidades, pensando em sua futura alquilação. Na reação c foi 

obtido 52% de rendimento, semelhante à de b, de 53% (Esquema 9, item c). 

Após algum tempo, foi possível obter um hidrato hidrazina de maior pureza, 98%. 

Com isso, realizou-se a reação novamente, desta vez com um refluxo mais brando para avaliar 

se este interferiria no rendimento da reação. Foram utilizados 1 mmol de 11b e foi obtido um 

rendimento de 75% (Esquema 9, item d). 

Por fim, foi realizada uma última reação com o hidrato de hidrazina a 98%, haja vista 

que na reação anterior, item d, obteve-se um bom rendimento. Entretanto, desta vez utilizou-

se um refluxo mais forte e aumentou-se a quantidade de reagentes. Foi obtido um rendimento 
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semelhante, porém levemente maior, de 78%, indicando que esta reação pode ser feita em 

maiores quantidade, assim como o refluxo forte pode auxiliar, mesmo que pouco, no 

rendimento da reação (Esquema 9, item e). 

 

Esquema 9: Reações do tetraciclo hidrazínico 13 em diferentes condições. 

 

 Um possível mecanismo para o derivado 13 se encontra no Esquema 10, onde ocorre 

uma substituição nucleofílica da hidrazina no carbono C-4 da 4-iodo-dibenzosuberona 11b, 

seguida da adição nucleofílica da outra extremidade da hidrazina à carbonila da 4-iodo-

dibenzosuberona 11b (Esquema 10).  
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Esquema 10: Mecanismo proposto para síntese do tetraciclo 13, a partir da 4-iodo-

dibenzosuberona 11b. 

 

Interessantemente foi observado nas reações dos itens b e c, nas frações finais após 

coluna cromatográfica, a presença de dois tipos de cristais que posteriormente foram 

analisados através de espectroscopia de RMN de 1H e da região do IV. Os dados de espectro 

mostraram possivelmente se tratar da mesma substância 13. Foi observado também, em 

algumas ocasiões, que ao solubilizar separadamente um cristal amarelo, e após evaporação do 

solvente, o cristal se mostrava na forma do cristal branco. O inverso também foi observado, 

demonstrando a interconversão dessas estruturas cristalinas. (Figura 44). 

I)   II)   III)  

Figura 44: Fotos de frações da coluna cromatográfica de 13 contendo: I) mistura de cristais 

branco e amarelo; II) maior parte de cristais brancos; III) maior parte de cristais amarelos. 

 

Seria interessante realizar um estudo mais aprofundado, como por exemplo sobre a 

possibilidade de um tautomerismo ou “tropoisomerismo”, onde possíveis diferenças na 

conformação da molécula estariam levando ao surgimento de cristais distintos, ou talvez 

perceber se outra propriedade esteja agindo nessas transformações. 
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5.2.4.  Início do estudo da alquilação de 6,7-dihidrobenzo[1,2]ciclohepta[3,4,5-cd]indazol 

13 

Para iniciar os estudos sobre a alquilação dos tetraciclos guanidínicos 12 e 

hidrazínicos 13, tendo como base a reação de Dalinger et al. (2015), resolveu-se primeiro 

estudar a síntese do tetraciclo hidrazínico 13, por ser o derivado de mais fácil obtenção. Para a 

primeira reação foi utilizado o hidrocloreto de 2-cloro-N,N-dimetiletilamina (Esquema 11), 

por apresentar os cálculos moleculares mais promissores dentre os haletos disponíveis no 

laboratório, com ∆E = 8,08 eV, e potencial atividade Indefinida/A.  
 

A reação se iniciou com a adição do hidrocloreto de 2-cloro-N,N-dimetiletilamina e 

solução de NaHCO3 ao tetraciclo hidrazínico 12, em acetona. Foi utilizada a mesma base 

usada por Dalinger et al. (2015) em seu trabalho, o bicarbonato de sódio. Além disso, 

lembramos que o reagente se encontra na forma de hidrocloreto, sendo necessário um 

equivalente a mais da base para retirada inicial do próton. 
 

 A reação foi deixada em agitação à temperatura ambiente por 24h, seguido de uma 

cromatografia em camada delgada (ccd) para verificar o andamento da reação. Após concluir 

que a reação não tinha ocorrido, esta foi deixada por mais tempo. Após alguns dias foi notado 

o surgimento de outra mancha, indicando que alguma reação ocorreu. Sendo assim, a reação 

foi deixada em agitação até não notarmos alterações nas manchas na ccd. Foi feita então 

coluna cromatográfica para purificar o bruto da reação, entretanto não houve separação 

efetiva dos componentes. 
 

Tendo em vista que não houve separação, é necessário rever os eluentes e solventes 

utilizados para melhor separar os componentes do bruto. 

 

N NH

(CH3)2N(CH2)2Cl   HCl, NaHCO3

Me2CO, H2O, 20ºC, 24h

(1 eq)

N N

N

(2,6 eq)(1,3 eq)

13 20

 

Esquema 11: Tentativa de alquilação do tetraciclo hidrazínico 13. 
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5.3.   Análise de dados da obtenção das substâncias 11b, 19, 12’e 13’. 

Nesta seção será analisado os espectros de IV, RMN de 1H, RMN de 13C para os 

derivados 11b, 17, 12’e 13’ e raio-x para 13.  
 

Iniciaremos pela apresentação dos dados espectroscópicos da substância obtida na 

primeira etapa da síntese dos derivados tetracíclicos 12 e 13. 

 

5.3.1.   Análise da substância 4-iodo-10,11-dihidro-5H-dibenzo[a,d][7]anulen-5-ona 11b 
 

A análise para a 4-iodo-dibenzosuberona 11b se iniciou pela observação do Espectro 

da região do Infravermelho. Nele é possível observar, no entorno de 3000 cm-1, as bandas 

referentes ao estiramento C-H dos CH2 presentes no anel de 7 carbonos. Nota-se em 1660 cm-

1 a banda indicando o estiramento C=O da carbonila, além dos sinais que indicam a ligação C-

I na posição C-4 na região de 604-812 cm-1 (Figura 45).  

 

 
Figura 45: Espectro da região do Infravermelho da 4-iodo-10,11-dihidro-5H-dibenzo[a,d][7] 

anulen-5-ona 11b. 

  

Posteriormente foi realizada a análise do espectro de RMN de 1H de 11b onde 

percebe-se os sinais referentes aos hidrogênios dos anéis aromáticos que estão entre os valores 

de 7.0 e 7.8 ppm, e os hidrogênios correspondentes aos carbonos alquílicos que são 
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observados entre 3.0 e 3.3 ppm (Figura 46). Os dados estão de acordo com os valores 

descritos na literatura (ROMEIRO e MARTINS, 2001). 
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Figura 46: Espectro parcial de RMN de 1H da 4-iodo-10,11-dihidro-5H-

dibenzo[a,d][7]anulen-5-ona 11b. 

 

 

 Já no espectro de RMN 13C de 11b notam-se os sinais correspondentes a todos os 

carbonos presentes na molécula, conforme descrito na literatura (MARTINS, ROMEIRO e 

RIBEIRO, 2010) (Figura 47). 
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Figura 47: Espectro parcial de RMN de 13C da 4-iodo-10,11-dihidro-5H-

dibenzo[a,d][7]anulen-5-ona 11b. 
 

5.3.3.  Análise da substância 11,12-dihidrobenzo[6,7]ciclohepta[1,2,3]quinazolina-6-

amina 12 

Nesse momento, mostraremos os dados espectroscópicos do derivado tetracíclico 12. 
 

No Espectro da região do Infravermelho de 12 podemos ver a banda referente a 

deformação axial de N-H em 3476 cm-1 e a banda de estiramento C=N em 1672 cm-1. Os 

dados estão de acordo com a literatura (HOLLINS e MARTINS, 1979) (Figura 52). 

 
Figura 52: Espectro da região do Infravermelho da 11,12-dihidrobenzo[6,7] 

ciclohepta[1,2,3]quinazolina-6-amina 12. 

N N

NH2  
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No espectro de RMN de 1H de 12 notam-se os sinais de hidrogênios dos anéis 

aromáticos que estão entre 8.2 e 7.3 ppm. Os hidrogênios alquílicos se encontram entre 3.2 e 

3.4 ppm. Há também a presença de dois sinais largos em 8.71 e 6.33 ppm, que acreditamos se 

tratar dos hidrogênios aminais. Os valores, exceto os dos hidrogênios aminais, estão de acordo 

com a literatura (HOLLINS e MARTINS, 1979) (Figura 53). 

 

 

 
Figura 53: Espectro parcial de RMN de 1H da 11,12-dihidrobenzo 

[6,7]ciclohepta[1,2,3]quinazolina-6-amina 12  

 

Pelo espectro de RMN de 13C de 12 podemos ver a ausência de sinais na região de 

carbonila em 200 ppm, indicando que o produto foi ciclizado. O espectro apresenta todos os 

12 sinais na região aromática, de 117-145 ppm, assim como os dois carbonos CH2 em 34 e    

37 ppm e o C=N do anel de sete carbonos em 174 ppm e o C=N guanidínico em 153 ppm 

(Figura 54). 
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Figura 54: Espectro parcial de RMN de 13C da 11,12-dihidrobenzo 

[6,7]ciclohepta[1,2,3]quinazolina-6-amina 12. 

 

5.3.4.   Análise da substância 6,7-dihidrobenzo[1,2]ciclohepta[3,4,5-cd]indazol 13 

 

Finalmente, mostraremos os dados espectroscópicos da substância obtida em uma das 

reações de segunda etapa da síntese do derivado tetracíclico 13. 
 

No Espectro da região do Infravermelho abaixo é possível perceber a banda de 3253 

cm-1 característica do estiramento N-H. Os dados estão de acordo com a literatura (HOLLINS 

e MARTINS, 1979) (Figura 55). 

 

 
Figura 55: Espectro da região do Infravermelho da 6,7-dihidrobenzo[1,2]ciclohepta[3,4,5-

cd]indazol 13. 

 

N N
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No espectro de RMN de 1H de 13 notam-se os sinais de hidrogênios dos anéis 

aromáticos que estão entre 8.2 e 8.3ppm e entre 7.3 e 7.4 ppm, neste último havendo a 

presença de mais um hidrogênio, possivelmente do NH. Os hidrogênios alquílicos se 

encontram entre 3.2 e 3.3 ppm. Todos os valores estão de acordo com a literatura (HOLLINS 

e MARTINS, 1979) (Figura 56). 

 

 
Figura 56: Espectro parcial de RMN de 1H da 6,7-dihidrobenzo[1,2]ciclohepta[3,4,5-

cd]indazol 13. 

 

Os espectros de RMN de 1H de 13 abaixo é referente à reação do item b) que se 

apresentou em dois cristais distintos. Nele é possível notar uma pequena diferença nos 

espectros, apenas na região dos aromáticos entre 7.2 e 7.4 ppm. A Figura 57 mostra o espectro 

de RMN de 1H do cristal amarelo à esquerda e do cristal branco à direita. 
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Figura 57: Espectro parcial de RMN de 1H do cristal amarelo e branco da 6,7-dihidrobenzo 

[1,2]ciclohepta[3,4,5-cd]indazol 13, respectivamente. 
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Pelo espectro de RMN de 13C de 13 podemos ver a ausência de sinais na região de 

carbonila em 200 ppm, indicando que o produto foi ciclizado. O espectro apresenta todos os 

12 sinais na região aromática, de 109-142 ppm, assim como os dois carbonos CH2 em 33 e 36 

ppm, além do C=N do anel de sete carbonos em 143 ppm (Figura 58). 

 

Figura 58: Espectro parcial de RMN de 13C da 6,7-dihidrobenzo[1,2]ciclohepta[3,4,5-

cd]indazol 13. 

 
 

Com a Figura 59 podemos observar a estrutura da substância após aquisição do raio-x7 

do tetraciclo 13, corroborando com a estrutura proposta para o produto obtido. 

    

Figura 59: Duas formas de observar a unidade assimétrica do derivado guanidínico 13, 

obtido por meio de cristalografia por difração de raio-x3.4 
 

 
3 Dados de difração de Raios-X foram mensurados pelo grupo de pesquisa do Prof. Dr. Vinicius Rangel Campos, 
Coordenador do Laboratório de Síntese de Heterociclos (LASINTHET) do Depto. De Química Orgânica da 
UFF. A quisição dos dados de difração de Raio-X ocorreu no Laboratório Multiusuário de Difração de Raios-X 
da UFF. 



79 
 

Lembramos que espectros bidimensionais devem ser obtidos para melhor atribuir os 

hidrogênios e carbonos aos seus respectivos sinais nos espectros de RMN de 1H e 13C, além 

de espectros de massas para corroborar com as observações e propostas estruturais das 

substâncias. 
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6.   CONCLUSÃO 

À partir dos cálculos moleculares para os 193 derivados realizados neste trabalho, 

podemos dizer, de forma geral, que dos 81 derivados tetraciclos guanidínicos 12, a maior 

parte de suas moléculas (54%) tendeu a Indefinido/N e 21% à Neuroléptico; enquanto dos 82 

tetraciclos hidrazínico 13, 29% tendeu a Neuroléptico, uma parcela maior do que em 12, mas 

a maior parte tendeu a Indefinido (38%).  

Além disso, foi possível notar a grande tendência que grupamentos fortemente 

retiradores de densidade eletrônica, como o grupo nitro que está presente no anel aromático 

ligado à cadeia carbônica adicionada ao esqueleto básico da dibenzosuberona 2, têm em 

reduzir os valores das diferenças de energia ΔE (LUMO-HOMO) de modo mais efetivo. Essa 

tendência, no entanto, não foi observada para outros substituintes retiradores ou doadores de 

elétrons, não estando presente também no aumento da cadeia carbônica e do volume do 

substituinte, já que não houve alterações significativas nos valores de ΔE das moléculas 

nesses casos. No que diz respeito a posição dos substituintes no anel aromático em orto, meta 

ou para, não foi observado uma diferença relevante nos valores de ΔE, quando foram feitas 

comparações entre isômeros. 

Apesar do derivado 17, inicialmente proposto como produto da primeira tentativa de 

síntese do tetraciclo guanidínico 12, não condizer com o que foi de fato obtido, foi 

interessante observar seus resultados promissores apontados pelos cálculos computacionais, 

cuja classe de compostos apresentou uma grande tendência à atividade potencial 

Antidepressiva. Esse fato torna evidente a importância de se estudar uma rota de síntese para 

esses derivados. 

A reinvestigação das sínteses do triciclo iodado 11b e tetraciclos guanidínicos 12 e 

hidrazínico 13 foram confirmadas através de espectros de IV, RMN de 1H, 13C e, no caso do 

tetraciclo 13, difração de raio-x, mostrando que estas reações são reprodutíveis. Os 

rendimentos encontrados foram iguais ou, no caso do tetraciclo hidrazínico 13, maiores que o 

da literatura. A obtenção dos espectros em aparelhos mais recentes foi importante para 

atualização dos dados disponíveis sobre essas moléculas, além da obtenção dos dados que 

antes não existiam. 

Foi dado início ao estudo das alquilações com o tetraciclo hidrazínico 13, porém é 

preciso estudar melhor um método de purificação para o bruto da reação. 
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Acreditamos que esse trabalho possa contribuir com o estudo dessa classe de 

substâncias, uma vez que os dados espectrométricos das matérias primas tetracíclicas foram 

atualizados, confirmando as respectivas estruturas químicas, além de seus rendimentos 

químicos serem considerados bons para esse tipo de síntese.  

Considerando que este trabalho visa futuramente verificar a possibilidade da aplicação 

da metodologia pelo nosso grupo de pesquisa em correlacionar a potencialidade 

antidepressiva e neuroléptica, baseada na nossa faixa de atividade indicada pela modelagem, 

com as atividades mostradas em estudos in vitro e in vivo daquelas substâncias sintetizadas à 

partir deste estudo computacional, além de consolidar nossa metodologia de síntese dos 

sistemas tri- e tetracíclicos derivados da dibenzosuberona 2, é possível indicar algumas 

moléculas alvo para serem preparadas: a) as substâncias 12’.43 a 12’.45 e o 12’.58, derivadas 

do tetraciclo guanidínico 12, por tenderem à atividade Neuroléptica, assim como os derivados 

12’.9 a 12’.11 por serem Indefinida/N; b) as substâncias 13’.30 a 13’.32, derivadas do 

tetraciclo hidrazínico 13, que tendem à atividade Neuroléptica, e a 13’.1 e 13’.9 por tenderem 

a Indefinida/A e c) as substâncias 18.5 a 18.7 e 18’.5 a 18’.7, derivadas do tricíclico 18, uma 

vez que a maioria desses derivados tenderam à atividade Antidepressiva. Ressaltamos que 

consideramos para a indicação da síntese dessas substâncias, além das potencialidades, o fato 

de já termos acesso a estes reagentes em nosso laboratório.  

Uma vez que após a síntese das substâncias alvo houvesse a confirmação das 

atividades indicadas pelo cálculo molecular, nossa metodologia otimizaria a síntese de novos 

medicamentos dessa importante classe de medicamentos. 
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5.3.2. Análise da obtenção da substância 4-cloro-10,11-dihidro-5H-dibenzo 

[a,d][7]anulen-5-ona 19 

 

A seguir, apresentaremos os dados espectroscópicos da substância 19. Ressaltamos 

que a estrutura química de 19 foi proposta como produto de uma das reações da segunda etapa 

da síntese do derivado tetracíclico 12. 
 

Nota-se que o Espectro da região do Infravermelho de 19 mostra-se muito parecido 

com o espectro da 4-iodo dibenzosuberona 11b, com os sinais em torno de 3000 cm-1 

indicando o estiramento C-H dos CH2 presentes no anel de 7 carbonos, o sinal em 1662 cm-1 

indicando o estiramento C=O da carbonila, além dos sinais que indicam a ligação C-halogênio 

na região de 832-647 cm-1 (Figura 48). 

 
Figura 48: Espectro da região do Infravermelho de 19 

 

No espectro de RMN de 1H de 19 notam-se os sinais de hidrogênios dos anéis 

aromáticos que estão entre 7.1 e 7.9 ppm e os hidrogênios alquílicos entre 3.1 e 3.3 ppm 

(Figura 49). 

 

ClO  
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Figura 49: Espectro parcial de RMN 1H de 19. 

 

 Já no espectro de RMN de 13C podemos ver claramente um sinal em 197 ppm 

indicando a presença do carbono carbonílico, demonstrado que não houve a reação da 

carbonila. Conclui-se então que não houve formação do produto tetracíclico, mas sim do 

triciclo 19 (Figura 50). Gostaríamos de ressaltar que os sinais 14, 21, 60 e 171 ppm são 

referentes à impureza de acetato de etila 
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Figura 50: Espectro parcial de RMN de 13C de 19. 
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Com a Figura 51 podemos observar a unidade assimétrica referente à estrutura 

cristalina da substância 1938 do triciclo 19, realçando que o produto provavelmente obtido foi 

o 4-cloro-dibenzosuberona 19. 

 

Figura 51: Estrutura do derivado 19, obtido por meio de espectroscopia de raio-x3. 
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8.   PARTE EXPERIMENTAL 

8.1.   Materiais e métodos 

Todos os reagentes e solventes utilizados são comerciais. A pesagem de reagentes e 

produtos foi realizada em balança analitica SHIMADZU, modelo AUY220 ou em balança 

Bioscale, modelo YP-B30001. As reações foram acompanhadas por cromatografia em 

camada delgada (CCD) com placas de aluminio alugram xtra sil.gel 60 da marca Macherey-

Nagel e a visualização das mesmas foi efetuada por exposição a luz UV em câmara Biothec.  

Os espectros de IV foram obtidos com o espectrofotômetro Perkin-Elmer, modelo 

Thermo Nicolet Nexus de feixe duplo, em pastilhas de KBr anidro.  

Os espectros de Ressonância Magnética Nuclear de Hidrogênio (RMN de 1H) foram 

obtidos no aparelho Varian VNMRS 500 MHz. O deslocamento químico nos espectros de 

RMN foram expressos em partes por milhão (ppm), utilizando como referência o 

tetrametilsilano (TMS) como o zero na escala. Os solventes utilizados foram clorofórmio 

deuterado com sinal em 7,26 ppm para o espectro de RMN de 1H e sinal em 77 ppm para o 

espectro de RMN de 13C. 

As medidas de difração de raios X foram realizadas no difratômetro Bruker D8 

Venture - radiação MoKα (λ = 0,71073 Å) do Laboratório de Difração de Raios X da UFF 

(LDRX-UFF). 

 

8.2.   Cálculo Computacional 

Todos os cálculos foram realizados no programa Spartan ’10, utilizando o método 

semiempírico AM1 para o cálculo de HOMO, LUMO, ∆E (LUMO-HOMO) em eV e calor de 

formação (kcal.mol-1) das 20 conformações de menor energia, e a partir dela selecionando a 

de menor energia.  

 

 

 

 

https://www.lojanetlab.com.br/macherey-nagel-
https://www.lojanetlab.com.br/macherey-nagel-
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8.3.   Procedimento experimental 

 

8.3.1.   Síntese da 4-iodo-10,11-dihidro-5H-dibenzo[a,d][7]anulen-5-ona 11b. 

 

O

2

1) TTFA/TFA/48 h/250C

O

11b 
82%

I

2)  KI

 

Esquema 12: Síntese da 4-iodo-10,11-dihidro-5H-dibenzo[a,d][7]anulen-5-ona 11b. 
 

 Em um balão de 250 mL foram adicionados 20 g de Trifluoroacetato de Tálio III (36,8 

mmol), 7 mL (8 g, 38,4 mmol, d=1,16 g/cm³) de dibenzosuberona 2 e 20 mL de ácido 

trifluoroacético. A mistura foi deixada sob agitação magnética e protegida da luz a 

temperatura ambiente por 48 horas. Em seguida adicionou-se lentamente em constante 

agitação 22,4 g (134,93 mmol) de KI em 16 mL de água destilada. A solução foi deixada em 

agitação por 30 minutos em temperatura ambiente, formando um precipitado, e em seguida 

adicionou-se metabissulfito de sódio até a coloração do meio mudar. E então a solução foi 

tratada com uma solução 4 M de KOH. A reação foi filtrada, e o sólido foi lavado com 

clorofórmio a quente. A solução aquosa foi extraída com clorofórmio, lavada com solução 

saturada de NaCl e, em seguida, seca com Na2SO4. O solvente foi evaporado utilizando 

rotaevaporador e o resíduo foi recristalizado com etanol, obtendo 10,52 g (31,5 mmols) de 

11b (82% de rendimento). A equação da síntese está mostrada no Esquema 12. 

 

IV.: 3046, 2940, 1660, 642. 

RMN de 1H (500 MHz,  CDCl3): δ   7,87 (dd, J = 7,8, 1,5 Hz, 1H), 7,76 (dd, J = 7,9, 1,0 Hz, 

1H), 7,44 (td, J = 7,5, 1,5 Hz, 1H), 7,36 – 7,31 (m, 2H), 7,19 (t, J = 6,6 Hz, 2H), 7,02 (t, J = 

7,7 Hz, 1H), 3,79 – 2,91 (m, 3H), (MARTINS, ROMEIRO e RIBEIRO, 2010) 

RMN de 13C (125 MHz, CDCl3): δ 200,21, 145,88, 140,59, 140,08, 138,49, 138,13, 132,44, 

131,56, 130,45, 1329,95, 127,53, 126,70, 92,23, 34,82, 33,09. (MARTINS, ROMEIRO e 

RIBEIRO, 2010) 
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8.3.2.   Síntese do 4-cloro-10,11-dihidro-5H-dibenzo[a,d][7]anulen-5-ona 19 

O

Cu / DMF
KOH, 12h ref luxo

I

(NH2)2C=NH

19
29%

HCl

11b
O

Cl

 

Esquema 13: Via de obtenção do 4-cloro-10,11-dihidro-5H-dibenzo[a,d][7]anulen-5-ona 19.   
 

Em um balão de 100 mL foi adicionado 1 g (3 mmol) de 11b, 0,28 g (3 mmol) de 

cloridrato de guanidina, 190 mg (3 mmol) de Cuº e 168,31 mg (3 mmol) de KOH em 25 mL 

de DMF, submetido a refluxo e agitação magnética por 12 horas. Depois de esfriar, a mistura 

foi vertida em 50 mL de água destilada, e extraída com diclorometano. A fase orgânica foi 

lavada com água destilada, em seguida seca com Na2SO4 e evaporada por rotaevaporador. O 

sólido resultante foi purificado através de coluna cromatográfica utilizando como eluente 

hexano/acetato de etila (5:1), resultando em 0,215 g (0,8 mmol) de 19 (29% de rendimento). 

A equação da síntese está mostrada no Esquema 13. 

IV.: 3059, 2956, 1662, 717, 647.  

RMN de 1H (500 MHz,  CDCl3): δ 7,88 (dd, J = 7,8, 1,5 Hz, 1H), 7,44 (td, J = 7,5, 1,6 Hz, 

1H), 7,33 (t, J = 7,6 Hz, 1H), 7,30 (dd, J = 8,1, 1,3 Hz, 2H), 7,30 – 7,23 (m, 1H), 3,36 – 2,90 

(m, 4H), 

RMN de 13C (125 MHz, CDCl3): δ 197,51, 140,76, 140,72, 140,29, 138,49, 132,52, 131,10, 

130,82, 130,58, 129,95, 128,69, 126,72, 126,04, 34,68, 32,86. 
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8.3.3.   Síntese da 11,12-dihidrobenzo[6,7]ciclohepta[1,2,3]quinazolina-6-amina 12. 

 

O
I NN

H2N

Cu / DMF
KOH, 12h ref luxo

(NH2)2C=NH HNO3

12
53%

11b

O
I

NN

H2N

Cu / DMF
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(NH2)2C=NH HNO3

12
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Esquema 14: Vias de obtenção da 11,12-dihidrobenzo[6,7]ciclohepta[1,2,3]quinazolina-6-

amina 12.  

 

a) Em um balão de 25 mL foi adicionado 334 mg (1 mmol) de 11b, 63 mg (0,5 mmol) de 

nitrato de guanidina, 30 mg (0,5 mmol) de Cuº e 17 mg (0,3 mmol) de KOH em 8 mL 

de DMF, submetido a refluxo e agitação magnética por 8 horas. Depois de esfriar, a 

mistura foi vertida em 35 mL de água, e extraída com éter. A fase orgânica foi lavada 

com água destilada e em seguida seca com CaSO4 e deixado evaporar naturalmente. O 

sólido resultante foi purificado através de coluna cromatográfica utilizando como 

eluente hexano/acetato de etila (2:1), resultando em 66 mg (0,26 mmol) de 12 (53% de 

rendimento). A equação da síntese está mostrada no Esquema 14. 
 

b) Em um balão de 50 mL foi adicionado 675,8 mg (2 mmol) de iodo-dibenzosuberona 

11b, 123 mg (1 mmol) de nitrato de guanidina, 64 mg (1 mmol) de Cuº e 39 mg (0,6 

mmol) de KOH em 17 mL de DMF, submetido a refluxo forte e agitação magnética por 

9 horas, seguido de mais 3 horas no dia seguinte. Depois de esfriar, a mistura foi vertida 

em 50 mL de água destilada, e extraída com éter. A fase orgânica foi lavada com água 

destilada, em seguida seca com CaSO4, filtrada e deixado evaporar. O bruto reacional 

gerou 73% de rendimento e foi purificado por coluna cromatográfica, utilizando uma 

sequência de solventes: Gel de sílica em diclorometano, seguido da inserção da amostra 

e mais 15 mL de diclorometano. Após, usou-se Hexano para lavar a coluna e eluiu-se 

com hexano-acetato de etila (8:1). Ao final, a coluna foi lavada com acetato de etila. O 
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rendimento encontrado foi muito baixo, a reação não foi reprodutível. A equação da 

síntese está mostrada no Esquema 14. 

 

IV.: 3476, 3285, 3139, 1630, 1543. (HOLLINS e MARTINS, 1979) 

RMN de 1H (500 MHz,  CDCl3): ) δ 8,19 (dd, J = 8,0, 1,1 Hz, 1H), 7,82 – 7,74 (m, 2H), 7,55 

(td, J = 7,4, 1,2 Hz, 1H), 7,45 – 7,41 (m, 1H), 7,31 (dd, J = 9,4, 3,8 Hz, 2H), 3,37 – 3,16 (m, 

4H), (HOLLINS e MARTINS, 1979)      

RMN de 13C (125 MHz, CDCl3): δ 174,28, 153,61, 144,21, 143,71, 141,41, 136,89, 136,24, 

133,74, 133,71, 128,54, 127,46, 127,43, 117,80, 117,51, 77,16, 37.47, 34,42, (HOLLINS e 

MARTINS, 1979) 

 

8.3.4.   Síntese da 6,7-dihidrobenzo[1,2]ciclohepta[3,4,5-cd]indazol 13. 

 

Esquema 15: Reações de obtenção do 6,7-dihidrobenzo[1,2]ciclohepta[3,4,5-cd]indazol 13 

em diferentes condições. 
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a) Em um balão de 25 mL foi adicionado 335 mg (1 mmol) de 4-iodo dibenzosuberona 

11b e 7,8 mL (8,03 g, 0,16 mol, d=1,03 g/cm3) de hidrato de hidrazina 55%, e o meio 

reacional foi submetido a refluxo, com agitação magnética por 24 horas. Após esse 

tempo, a mistura foi vertida em 35 mL de água destilada, e posteriormente realizou-se 

uma extração com diclorometano. A fase orgânica foi seca com Na2SO4 e evaporada 

através de rotaevaporador. O bruto reacional gerou 0,245 g (1,1 mmol) de 13 (100% de 

rendimento bruto). O espectro de RMN de 1H do bruto reacional mostra a recuperação 

do reagente de partida. A equação da síntese está mostrada no Esquema 15. 

b) Em um balão de 50 mL foi adicionado 671,8 mg (2 mmol) de 4-iodo dibenzosuberona 

11b, 11 mL (d=1,03 g/cm3; 0,18 mols) de hidrato de hidrazina 80% submetido a refluxo 

forte e agitação magnética por 12 horas, seguido de desligamento e permanência apenas 

em agitação magnética, e então mais 12 horas de refluxo no dia seguinte. Depois de 

esfriar, a mistura foi vertida em 35 mL de água destilada, e extraída com diclorometano. 

A fase orgânica foi lavada com água destilada, em seguida seca com Na2SO4 e filtrada, 

após foi deixado evaporar naturalmente. O sólido resultante foi purificado por coluna 

cromatográfica utilizando dicloro-metano como solvente e uma solução de dicloro-

metano/metanol 1% como eluente. Obteve-se 53% de rendimento de 13 (0,234 g; 1,1 

mmols). A equação da síntese está mostrada no Esquema 15. 

c) Em um balão de 50 mL foi adicionado 674 mg (2 mmol) de 4-iodo dibenzosuberona 

11b, 11 mL (d=1,03 g/cm3; 0,18 mols) de hidrato de hidrazina 80% submetido a refluxo 

forte e agitação magnética por 12 horas, seguido de desligamento e permanência apenas 

em agitação magnética, e então mais 12 horas de refluxo no dia seguinte. Depois de 

esfriar, a mistura foi vertida em 50 mL de água destilada, e extraída com diclorometano. 

A fase orgânica foi lavada com água destilada, em seguida seca com Na2SO4 e filtrada, 

após foi deixado evaporar naturalmente. O sólido resultante foi purificado por coluna 

cromatográfica utilizando dicloro-metano como solvente e uma solução de dicloro-

metano/metanol 1% como eluente. Obteve-se 52% de rendimento de 13 (0,230 g; 1,05 

mmols). A equação da síntese está mostrada no Esquema 15. 

d) Em um balão de 25 mL foi adicionado 335 mg (1 mmol) de 4-iodo dibenzosuberona 

11b e 4,5 mL (4,63 g, 0, 87 mol, d=1,03 g/cm3) de hidrato de hidrazina 98%, submetido 

a refluxo com agitação magnética por 10 horas, seguido de outro período de 10 horas no 

dia seguinte. Após esse tempo, a mistura foi vertida em 30 mL de água destilada, e 
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posteriormente realizou-se uma extração com diclorometano. A fase orgânica foi seca 

com Na2SO4 e foi deixada evaporar naturalmente. O sólido resultante foi purificado 

através de coluna cromatográfica utilizando como eluente hexano/acetato de etila (2:1), 

obtendo 0,164 g (0,74 mmol) de 13 (75% de rendimento). A equação da síntese está 

mostrada no Esquema 15. 

e) Em um balão de 50 mL foi adicionado 668,3 mg (2 mmol) de 4-iodo dibenzosuberona 

11b, 9 mL (d=1,03 g/cm3; 0,18 mols) de hidrato de hidrazina 98% submetido a refluxo 

forte e agitação magnética por 12 horas, seguido de desligamento e permanência apenas 

em agitação magnética, e então mais 12 horas de refluxo no dia seguinte. Depois de 

esfriar, a mistura foi vertida em 35 mL de água destilada, e extraída com diclorometano. 

A fase orgânica foi lavada com água destilada, em seguida seca com Na2SO4 e filtrada, 

após foi deixado evaporar naturalmente. O sólido resultante foi purificado por coluna 

cromatográfica utilizando uma sequência de solventes: Gel de sílica em diclorometano, 

seguido da inserção da amostra e mais 15 mL de diclorometano. Após, usou-se Hexano 

para lavar a coluna e eluiu-se com hexano-acetato de etila (8:1). Ao final, a coluna foi 

lavada com acetato de etila. Obteve-se 78% de rendimento de 13 (0,346 g; 1,6 mmols). 

A equação da síntese está mostrada no Esquema 15. 

IV.: 3256, 2942, 1614, 1508, 1334, 1087. (HOLLINS e MARTINS, 1979) 

RMN de 1H (500 MHz, CDCl3): δ 8,34 (dd, J = 7,4, 1,5 Hz, 1H), 7,47 (d, J = 8,4 Hz, 1H), 

7,43 – 7,39 (m, 2H), 7,37 (td, J = 7,3, 1,6 Hz, 1H), 7,33 (dd, J = 7,5, 1,7 Hz, 1H), 7,01 (dd, J 

= 6,8, 1,0 Hz, 1H), 3,33 – 3,10 (m, 4H), (HOLLINS e MARTINS, 1979) 

RMN de 13C (125 MHz, CDCl3): δ 143,07, 141,32, 141,14, 138,32, 132,50, 130,97, 129,88, 

128,24, 127,56, 120,65, 119,93, 109,24, 36,08, 33,32. (HOLLINS e MARTINS, 1979) 

 

8.3.5.   Síntese de 20. 

 

N NH

(CH3)2N(CH2)2Cl   HCl, NaHCO3

Me2CO, H2O, 20ºC, 24h

(1 eq)

N N

N

(2,6 eq)(1,3 eql)

13 20

 

Esquema 16: Tentativa de alquilação do tetraciclo hidrazínico 13. 
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Em um balão de 50 mL foi adicionado 50 mg (0,23 mmol) de 6,7-

dihidrobenzo[1,2]ciclohepta[3,4,5-cd]indazol 13, solução de 50 mg (0,6 mmol) de NaHCO3 

em 0,5 mL de água destilada, seguido pela adição lenta de uma solução de 43,2 mg (0,3 

mmol) de hidrocloreto de 2-cloro-N,N-dimetiletilamina em 0,2 mL de acetona. A mistura foi 

agitada por 17 dias à temperatura ambiente. O precipitado formado foi filtrado, lavado com 

água destilada e seco. O filtrado foi extraído com acetato de etila (2 x 5 mL). A fase orgânica 

foi seca com Na2SO4. O sólido resultante (59 mg) foi purificado por coluna cromatográfica 

utilizando dicloro-metano como solvente e uma solução de hexano/acetato 2:1 como eluente. 

Obteve-se uma mistura complexa de produtos. A equação da síntese está mostrada no 

Esquema 16. 
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9.   APÊNDICES 

9.1.   Espectro da região do Infravermelho da 4-iodo-10,11-dihidro-5H-

dibenzo[a,d][7]anulen-5-ona 1b. 
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9.2.   Espectro de RMN de 1H da 4-iodo-10,11-dihidro-5H-dibenzo[a,d][7]anulen-5-ona 

11b. 
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9.3.   Espectro de RMN de 13C da 4-iodo-10,11-dihidro-5H-dibenzo[a,d][7]anulen-5-ona 
11b. 
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9.4.   Espectro da região do Infravermelho de 19. 
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9.5.   Espectro de RMN de ¹H de 19. 
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9.6.   Espectro de RMN de 13C de 19. 
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9.7. Espectro da região do Infravermelho da 11,12-dihidrobenzo[6,7]ciclohepta[1,2,3] 

quinazolina-6-amina 12. 
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9.8.   Espectro de RMN de 1H da 11,12-dihidrobenzo[6,7]ciclohepta[1,2,3]quinazolina-6-

amina 12. 
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9.9.   Espectro de RMN de 13C da 11,12-dihidrobenzo[6,7]ciclohepta[1,2,3]quinazolina-6-

amina 12. 
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9.10.   Espectro da região do Infravermelho da 6,7-dihidrobenzo[1,2]ciclohepta[3,4,5-

cd]indazol 13. 
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9.11.   Espectro de RMN de 1H da 6,7-dihidrobenzo[1,2]ciclohepta[3,4,5-cd]indazol 13. 
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9.12.   Espectro de RMN de 1H do cristal amarelo da 6,7-dihidrobenzo[1,2]ciclo 

hepta[3,4,5-cd]indazol 13. 
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9.13.   Espectro de RMN de 1H do cristal branco da 6,7-dihidrobenzo 

[1,2]ciclohepta[3,4,5-cd]indazol 13. 
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9.14.   Espectro de RMN de 13C da 6,7-dihidrobenzo[1,2]ciclohepta[3,4,5-cd]indazol 13. 
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9.15.   Derivados 12 e 12’.1-12’.81 da dibenzosuberona 2. 
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9.16.   Tabela 4: Estruturas mostrando os padrões de distribuição da densidade 

eletrônica de HOMO e LUMO, valores de HOMO (eV), LUMO (eV), ΔE (eV) e calor de 

formação (kcal.mol-1) das conformações de menor energia de 2, 12 e 12’.1-12’.81 em fase 

gasosa pelo método AM1. 

Entrada Estrutura Subtância HOMO LUMO ΔE E Atividade 
potencial 

1 

 

2 -9,56 -0,31 9,25 15,91 Sem 
Atividade 

2 

 

12 -8,55 -0,74 7,81 95,55 Indefinida/N 

3 

 

12’.1 -8,52 -0,70 7,82 92,00 Indefinida/N 

4 

 

12’.2 -8,51 -0,71 7,82 85,13 Indefinida/N 

5 

 

12’.3 -8,57 -0,73 7,84 44,79 Indefinida 

6 

 

12’.4 -8,62 -0,79 7,83 38,43 Indefinida/N 

7 

 

12’.5 -8,56 -0,75 7,81 96,14 Indefinida/N 
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Continuação Tabela 4: Estruturas mostrando a distribuição da densidade eletrônica (HOMO 

e LUMO), valores de HOMO (eV), LUMO (eV), ΔE (eV) e calor de formação (kcal.mol-1) das 

conformações de menor energia de 2, 12 e 12’.1-12’.81 em fase gasosa pelo método AM1. 

Entrada Estrutura Subtância HOMO LUMO ΔE E Atividade 
potencial 

8 

 

12’.6 -8,54 -0,73 7,81 78,04 Indefinida/N 

9 

 

12’.7 -8,54 -0,74 7,80 93,55 Indefinida/N 

10 

 

12’.8 -8,41 -0,65 7,76 73,73 Indefinida/N 

11 

 

12’.9 -8,44 -0,65 7,79 100,98 Indefinida/N 

12 

 

12’.10 -8,42 -0,66 7,76 95,85 Indefinida/N 

13 

 

12’.11 -8,44 -0,65 7,79 96,34 Indefinida/N 

 

 

 

 



114 
 

Continuação Tabela 4: Estruturas mostrando a distribuição da densidade eletrônica (HOMO 

e LUMO), valores de HOMO (eV), LUMO (eV), ΔE (eV) e calor de formação (kcal.mol-1) das 

conformações de menor energia de 2, 12 e 12’.1-12’.81 em fase gasosa pelo método AM1. 

Entrada Estrutura Subtância HOMO LUMO ΔE E Atividade 
potencial 

14 

 

12’.12 -8,63 -0,78 7,85 60,84 Indefinida 

15 

 

12’.13 -8,68 -0,86 7,82 54,60 Indefinida/N 

16 

 

12’.14 -8,74 -0,87 7,87 14,92 Indefinida 

17 

 

12’.15 -8,90 -1,04 7,86 65,87 Indefinida 

18 

 

12’.16 -8,77 -0,86 7,91 19,63 Indefinida 

19 

 

12’.17 -8,55 -0,72 7,83 124,87 Indefinida/N 

20 

 

12’.18 -8,56 -0,74 7,82 80,40 Indefinida/N 

21 

 

12’.19 -8,45 -0,64 7,81 67,88 Indefinida/N 
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Continuação Tabela 4: Estruturas mostrando a distribuição da densidade eletrônica (HOMO 

e LUMO), valores de HOMO (eV), LUMO (eV), ΔE (eV) e calor de formação (kcal.mol-1) das 

conformações de menor energia de 2, 12 e 12’.1-12’.81 em fase gasosa pelo método AM1. 

Entrada Estrutura Subtância HOMO LUMO ΔE E Atividade 
potencial 

22 

 

12’.20 -8,53 -0,75 7,78 34,81 Indefinida/N 

23 

 

12’.21 -8,60 -0,76 7,84 86,98 Indefinida 

24 

 

12’.22 -8,44 -0,63 7,81 86,59 Indefinida/N 

25 

 

12’.23 -8,54 -0,72 7,82 86,78 Indefinida/N 

26 

 

12’.24 -8,42 -0,64 7,78 48,50 Indefinida/N 

27 

 

12’.25 -8,57 -0,84 7,73 86,56 Indefinida/N 
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Continuação Tabela 4: Estruturas mostrando a distribuição da densidade eletrônica (HOMO 

e LUMO), valores de HOMO (eV), LUMO (eV), ΔE (eV) e calor de formação (kcal.mol-1) das 

conformações de menor energia de 2, 12 e 12’.1-12’.81 em fase gasosa pelo método AM1. 

Entrada Estrutura Subtância HOMO LUMO ΔE E Atividade 
potencial 

28 

 

12’.26 -8,63 -0,79 7,84 79,75 Indefinida 

29 

 

12’.27 -8,63 -0,78 7,85 79,53 Indefinida 

30 

 

12’.28 -8,57 -0,74 7,83 130,89 Indefinida/N 

31 

 

12’.29 -8,63 -0,79 7,84 129,67 Indefinida 

32 

 

12’.30 -8,64 -0,79 7,85 129,70 Indefinida 

33 

 

12’.31 -8,58 -0,92 7,66 74,76 Indefinida/N 

34 

 

12’.32 -8,81 -0,96 7,85 74,05 Indefinida 
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Continuação Tabela 4: Estruturas mostrando a distribuição da densidade eletrônica (HOMO 

e LUMO), valores de HOMO (eV), LUMO (eV), ΔE (eV) e calor de formação (kcal.mol-1) das 

conformações de menor energia de 2, 12 e 12’.1-12’.81 em fase gasosa pelo método AM1. 

Entrada Estrutura Subtância HOMO LUMO ΔE E Atividade 
potencial 

35 

 

12’.33 -8,60 -0,88 7,72 6,65 Indefinida/N 

36 

 

12’.34 -8,64 -0,79 7,85 157,44 Indefinida 

37 

 

12’.35 -8,70 -0,84 7,86 156,33 Indefinida 

38 

 

12’.36 -8,71 -0,85 7,85 156,37 Indefinida 

39 

 

12’.37 -8,62 -0,79 7,83 -30,23 Indefinida/N 

40 

 

12’.38 -8,72 -0,86 7,86 -31,34 Indefinida 

41 

 

12’.39 -8,63 -1,08 7,55 129,19 Neuroléptica 

42 

 

12’.40 -8,68 -1,10 7,58 128,03 Neuroléptica 
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Continuação Tabela 4: Estruturas mostrando a distribuição da densidade eletrônica (HOMO 

e LUMO), valores de HOMO (eV), LUMO (eV), ΔE (eV) e calor de formação (kcal.mol-1) das 

conformações de menor energia de 2, 12 e 12’.1-12’.81 em fase gasosa pelo método AM1. 

Entrada Estrutura Subtância HOMO LUMO ΔE E Atividade 
potencial 

43 

 

12’.41 -8,82 -1,11 7,71 128,34 Indefinida/N 

44 

 

12’.42 -8,43 -0,69 7,74 118,35 Indefinida/N 

45 

 

12’.43 -8,66 -1,03 7,64 123,95 Neuroléptica 

46 

 

12’.44 -8,60 -1,10 7,50 122,51 Neuroléptica 

47 

 

12’.45 -8,72 -1,10 7,62 121,44 Neuroléptica 

48 

 

12’.46 -8,54 -0,73 7,81 111,24 Indefinida/N 

49 

 

12’.47 -8,54 -0,95 7,59 120,07 Neuroléptica 

50 

 

12’.48 -8,62 -1,00 7,62 114,66 Neuroléptica 
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Continuação Tabela 4: Estruturas mostrando a distribuição da densidade eletrônica (HOMO 

e LUMO), valores de HOMO (eV), LUMO (eV), ΔE (eV) e calor de formação (kcal.mol-1) das 

conformações de menor energia de 2, 12 e 12’.1-12’.81 em fase gasosa pelo método AM1. 

Entrada Estrutura Subtância HOMO LUMO ΔE E Atividade 
potencial 

51 

 

12’.49 -8,71 -1,04 7,67 114,21 Indefinida/N 

52 

 

12’.50 -8,51 -0,74 7,77 85,09 Indefinida/N 

53 

 

12’.51 -8,51 -0,87 7,64 91,66 Neuroléptica 

54 

 

12’.52 -8,58 -1,01 7,57 88,26 Neuroléptica 

55 

 

12’.53 -8,60 -1,04 7,56 86,72 Neuroléptica 

56 

 

12’.54 -8,50 -0,73 7,77 108,57 Indefinida/N 

57 

 

12’.55 -8,37 -0,98 7,39 114,35 Neuroléptica 

58 

 

12’.56 -8,52 -0,93 7,59 111,39 Neuroléptica 
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Continuação Tabela 4: Estruturas mostrando a distribuição da densidade eletrônica (HOMO 

e LUMO), valores de HOMO (eV), LUMO (eV), ΔE (eV) e calor de formação (kcal.mol-1) das 

conformações de menor energia de 2, 12 e 12’.1-12’.81 em fase gasosa pelo método AM1. 

Entrada Estrutura Subtância HOMO LUMO ΔE E Atividade 
potencial 

59 

 

12’.57 -8,68 -1,06 7,62 111,74 Neuroléptica 

60 

 

12’.58 -8,42 -0,89 7,53 134,03 Neuroléptica 

61 

 

12’.59 -8,78 -0,96 7,82 138,09 Indefinida/N 

62 

 

12’.60 -8,92 -1,05 7,87 131,56 Indefinida 

63 

 

12’.61 -8,69 -1,02 7,67 138,59 Indefinida/N 

64 

 

12’.62 -8,29 -0,79 7,50 127,10 Neuroléptica 

65 

 

12’.63 -8,55 -0,76 7,79 129,01 Indefinida/N 

66 

 

12’.64 -8,74 -1,03 7,71 131,28 Indefinida/N 

67 

 

12’.65 -8,79 -0,99 7,80 128,72 Indefinida/N 
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Continuação Tabela 4: Estruturas mostrando a distribuição da densidade eletrônica (HOMO 

e LUMO), valores de HOMO (eV), LUMO (eV), ΔE (eV) e calor de formação (kcal.mol-1) das 

conformações de menor energia de 2, 12 e 12’.1-12’.81 em fase gasosa pelo método AM1. 

Entrada Estrutura Subtância HOMO LUMO ΔE E Atividade 
potencial 

68 

 

12’.66 -8,40 -0,81 7,59 121,02 Neuroléptica 

69 

 

12’.67 -8,67 -0,87 7,80 122,15 Indefinida/N 

70 

 

12’.68 -8,75 -0,92 7,83 123,74 Indefinida/N 

71 

 

12’.69 -8,81 -0,96 7,85 121,28 Indefinida 

72 

 

12’.70 -8,62 -0,80 7,82 88,52 Indefinida/N 

73 

 

12’.71 -8,59 -1,40 7,19 93,34 Sem 
Atividade 

74 

 

12’.72 -8,47 -0,74 7,73 122,59 Indefinida/N 

75 

 

12’.73 -8,67 -0,98 7,69 125,08 Indefinida/N 

76 

 

12’.74 -8,72 -0,89 7,83 126,90 Indefinida/N 
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Continuação Tabela 4: Estruturas mostrando a distribuição da densidade eletrônica (HOMO 

e LUMO), valores de HOMO (eV), LUMO (eV), ΔE (eV) e calor de formação (kcal.mol-1) das 

conformações de menor energia de 2, 12 e 12’.1-12’.81 em fase gasosa pelo método AM1. 

Entrada Estrutura Subtância HOMO LUMO ΔE E Atividade 
potencial 

77 

 

12’.75 -8,78 -0,94 7,84 124,68 Indefinida/N 

78 

 

12’.76 -8,56 -0,77 7,79 119,06 Indefinida/N 

79 

 

12’.77 -8,52 -0,75 7,77 85,84 Indefinida/N 

80 

 

12’.78 -8,61 -1,38 7,23 97,01 Sem 
Atividade 

81 

 

12’.79 -8,66 -1,11 7,55 87,25 Neuroléptica 

82 

 

12’.80 -8,76 -0,93 7,83 167,17 Indefinida/N 

83 

 

12’.81 -8,84 -0,94 7,90 216,28 Indefinida 
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9.17.   Derivados 2, 13 e 13’.1-13’.82 da dibenzosuberona 2. 
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9.18.   Tabela 5: Estruturas mostrando a distribuição da densidade eletrônica (HOMO e 

LUMO), valores de HOMO (eV), LUMO (eV), ΔE (eV) e calor de formação (kcal.mol-1) 

das conformações de menor energia de 2, 13 e 13’.1-13’.82 em fase gasosa pelo método 
AM1. 

Entrada Estrutura Subtância HOMO LUMO ΔE E Atividade 
potencial 

1 

 

2 -9,56 -0,31 9,25 15,91 Sem 
Atividade 

2 

 

13 -8,47 -0,32 8,15 101,55 Indefinida/A 

3 

 

13’.1 -8,35 -0,26 8,09 100,67 Indefinida/A 

4 

 

13’.2 -8,34 -0,26 8,08 93,76 Indefinida/A 

5 

 

13’.3 -8,42 -0,38 8,04 53,48 Indefinida 

6 

 

13’.4 -8,38 -0,30 8,08 47,50 Indefinida/A 

7 

 

13’.5 -8,38 -0,36 8,02 101,21 Indefinida 

8 

 

13’.6 -8,35 -0,28 8,07 62,43 Indefinida 
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Continuação Tabela 5: Estruturas mostrando a distribuição da densidade eletrônica (HOMO 
e LUMO), valores de HOMO (eV), LUMO (eV), ΔE (eV) e calor de formação (kcal.mol-1) das 
conformações de menor energia de 2, 13 e 13’.1-13’.82 em fase gasosa pelo método AM1. 

Entrada Estrutura Subtância HOMO LUMO ΔE E Atividade 
potencial 

9 

 

13’.7 -8,43 -0,38 8,05 122,29 Indefinida 

10 

 

13’.8 -8,37 -0,30 8,07 82,28 Indefinida 

11 

 

13’.9 -8,41 -0,33 8,08 96,21 Indefinida/A 

12 

 

13’.10 -8,29 -0,28 8,03 110,62 Indefinida 

13 

 

13’.11 -8,32 -0,29 8,03 106,17 Indefinida 

14 

 

13’.12 -8,53 -0,46 8,07 71,18 Indefinida 

15 

 

13’.13 -8,42 -0,34 8,08 62,83 Indefinida/A 
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Continuação Tabela 5: Estruturas mostrando a distribuição da densidade eletrônica (HOMO 
e LUMO), valores de HOMO (eV), LUMO (eV), ΔE (eV) e calor de formação (kcal.mol-1) das 
conformações de menor energia de 2, 13 e 13’.1-13’.82 em fase gasosa pelo método AM1. 

Entrada Estrutura Subtância HOMO LUMO ΔE E Atividade 
potencial 

16 

 

13’.14 -8,63 -0,54 8,09 25,61 Indefinida/A 

17 

 

13’.15 -8,76 -0,63 8,14 76,13 Indefinida/A 

18 

 

13’.16 -8,58 -0,41 8,17 25,65 Indefinido/A 

19 

 

13’.17 -8,36 -0,28 8,08 134,09 Indefinida/A 

20 

 

13’.18 -8,37 -0,29 8,08 89,58 Indefinido/A 

21 

 

13’.19 -8,36 -0,29 8,07 75,91 Indefinida 

22 

 

13’.20 -8,36 -0,29 8,07 43,54 Indefinida 
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Continuação Tabela 5: Estruturas mostrando a distribuição da densidade eletrônica (HOMO 
e LUMO), valores de HOMO (eV), LUMO (eV), ΔE (eV) e calor de formação (kcal.mol-1) das 
conformações de menor energia de 2, 13 e 13’.1-13’.82 em fase gasosa pelo método AM1. 

Entrada Estrutura Subtância HOMO LUMO ΔE E Atividade 
potencial 

23 

 

13’.21 -8,40 -0,32 8,08 96,19 Indefinida/A 

24 

 

13’.22 -8,33 -0,26 8,07 186,22 Indefinida 

25 

 

13’.23 -8,21 -0,15 8,06 58,10 Indefinida 

26 

 

13’.24 -8,36 -0,30 8,06 89,39 Indefinida 

27 

 

13’.25 -8,45 -0,36 8,09 89,12 Indefinida/A 

28 

 

13’.26 -8,44 -0,37 8,07 88,85 Indefinida 

29 

 

13’.27 -8,37 -0,30 8,07 140,94 Indefinida 

 



128 
 

Continuação Tabela 5: Estruturas mostrando a distribuição da densidade eletrônica (HOMO 
e LUMO), valores de HOMO (eV), LUMO (eV), ΔE (eV) e calor de formação (kcal.mol-1) das 
conformações de menor energia de 2, 13 e 13’.1-13’.82 em fase gasosa pelo método AM1. 

Entrada Estrutura Subtância HOMO LUMO ΔE E Atividade 
potencial 

30 

 

13’.28 -8,44 -0,36 8,08 139,01 Indefinida/A 

31 

 

13’.29 -8,45 -0,39 8,06 139,07 Indefinida 

32 

 

13’.30 -8,56 -1,17 7,39 140,55 Neuroléptica 

33 

 

13’.31 -8,62 -1,12 7,50 137,89 Neuroléptica 

34 

 

13’.32 -8,66 -1,19 7,46 137,97 Neuroléptica 

35 

 

13’.33 -8,76 -1,87 6,89 148,47 Sem 
Atividade 
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Continuação Tabela 5: Estruturas mostrando a distribuição da densidade eletrônica (HOMO 
e LUMO), valores de HOMO (eV), LUMO (eV), ΔE (eV) e calor de formação (kcal.mol-1) das 
conformações de menor energia de 2, 13 e 13’.1-13’.82 em fase gasosa pelo método AM1. 

Entrada Estrutura Subtância HOMO LUMO ΔE E Atividade 
potencial 

36 

 

13’.34 -8,35 -0,29 8,06 126,74 Indefinida 

37 

 

13’.35 -8,39 -1,04 7,35 132,23 Neuroléptica 

38 

 

13’.36 -8,55 -1,14 7,41 130,43 Neuroléptica 

39 

 

13’.37 -8,60 -1,20 7,40 130,44 Neuroléptica 

40 

 

13’.38 -8,36 -0,28 8,08 120,09 Indefinida/A 

41 

 

13’.39 -8,35 -1,03 7,32 126,18 Neuroléptica 
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Continuação Tabela 5: Estruturas mostrando a distribuição da densidade eletrônica (HOMO 
e LUMO), valores de HOMO (eV), LUMO (eV), ΔE (eV) e calor de formação (kcal.mol-1) das 
conformações de menor energia de 2, 13 e 13’.1-13’.82 em fase gasosa pelo método AM1. 

Entrada Estrutura Subtância HOMO LUMO ΔE E Atividade 
potencial 

42 

 

13’.40 -8,55 -0,99 7,56 123,96 Neuroléptica 

43 

 

13’.41 -8,51 -1,05 7,46 123,79 Neuroléptica 

44 

 

13’.42 -8,33 -0,26 8,07 87,70 Indefinida 

45 

 

13’.43 -8,30 -0,99 7,31 92,50 Neuroléptica 

46 

 

13’.44 -8,40 -1,03 7,37 91,08 Neuroléptica 

47 

 

13’.45 -8,35 -1,01 7,34 90,85 Neuroléptica 
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Continuação Tabela 5: Estruturas mostrando a distribuição da densidade eletrônica (HOMO 
e LUMO), valores de HOMO (eV), LUMO (eV), ΔE (eV) e calor de formação (kcal.mol-1) das 
conformações de menor energia de 2, 13 e 13’.1-13’.82 em fase gasosa pelo método AM1. 

Entrada Estrutura Subtância HOMO LUMO ΔE E Atividade 
potencial 

48 

 

13’.46 -8,30 -0,23 8,07 116,77 Indefinida 

49 

 

13’.47 -8,26 -0,82 7,44 128,10 Neuroléptica 

50 

 

13’.48 -8,47 -1,14 7,33 120,55 Neuroléptica 

51 

 

13’.49 -8,53 -1,08 7,45 120,38 Neuroléptica 

52 

 

13’.50 -8,40 -0,34 8,06 140,13 Indefinida 

53 

 

13’.51 -8,57 -1,05 7,52 147,34 Neuroléptica 

 

 

 



132 
 

Continuação Tabela 5: Estruturas mostrando a distribuição da densidade eletrônica (HOMO 
e LUMO), valores de HOMO (eV), LUMO (eV), ΔE (eV) e calor de formação (kcal.mol-1) das 
conformações de menor energia de 2, 13 e 13’.1-13’.82 em fase gasosa pelo método AM1. 

Entrada Estrutura Subtância HOMO LUMO ΔE E Atividade 
potencial 

54 

 

13’.52 -8,69 -0,97 7,72 144,07 Indefinida/N 

55 

 

13’.53 -8,74 -0,92 7,82 141,93 Indefinida/N 

56 

 

13’.54 -8,61 -0,51 8,10 177,09 Indefinida/A 

57 

 

13’.55 -8,67 -0,57 8,10 226,61 Indefinida/A 

58 

 

13’.56 -8,56 -0,88 7,68 138,50 Indefinida/N 

59 

 

13’.57 -8,60 -0,76 7,84 135,85 Indefinida 

60 

 

13’.58 -8.46 -0.90 7.44 130.61 Neuroléptica 
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Continuação Tabela 5: Estruturas mostrando a distribuição da densidade eletrônica (HOMO 
e LUMO), valores de HOMO (eV), LUMO (eV), ΔE (eV) e calor de formação (kcal.mol-1) das 
conformações de menor energia de 2, 13 e 13’.1-13’.82 em fase gasosa pelo método AM1. 

Entrada Estrutura Subtância HOMO LUMO ΔE E Atividade 
potencial 

61 

 

13’.59 -8,47 -0,96 7,51 133,02 Neuroléptica 

62 

 

13’.60 -8,71 -0,60 8,11 130,48 Indefinida/A 

63 

 

13’.61 -8,23 -0,86 7,37 97,56 Neuroléptica 

64 

 

13’.62 -8.40 -0.93 7.47 100.01 Neuroléptica 

65 

 

13’.63 -8.45 -0.73 7.72 96.88 Indefinida/N 

66 

 

13’.64 -8,49 -1,34 7,15 106,98 Sem 
Atividade 

67 

 

13’.65 -8,49 -0,48 8,01 161,06 Indefinida 
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Continuação Tabela 5: Estruturas mostrando a distribuição da densidade eletrônica (HOMO 
e LUMO), valores de HOMO (eV), LUMO (eV), ΔE (eV) e calor de formação (kcal.mol-1) das 
conformações de menor energia de 2, 13 e 13’.1-13’.82 em fase gasosa pelo método AM1. 

Entrada Estrutura Subtância HOMO LUMO ΔE E Atividade 
potencial 

68 

 

13’.66 -8,47 -0,43 8,04 162,15 Indefinida 

69 

 

13’.67 -8,63 -0,77 7,86 164,25 Indefinida 

70 

 

13’.68 -8,73 -0,87 7,86 164,39 Indefinida 

71 

 

13’.69 -8,81 -0,97 7,84 163,33 Indefinida 

72 

 

13’.70 -8,43 -0,39 8,04 155,48 Indefinida 

73 

 

13’.71 -8,42 -0,38 8,02 111,33 Indefinida 

74 

 

13’.72 -8,56 -0,75 7,81 158,39 Indefinida/N 
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Continuação Tabela 5: Estruturas mostrando a distribuição da densidade eletrônica (HOMO 
e LUMO), valores de HOMO (eV), LUMO (eV), ΔE (eV) e calor de formação (kcal.mol-1) das 
conformações de menor energia de 2, 13 e 13’.1-13’.82 em fase gasosa pelo método AM1. 

Entrada Estrutura Subtância HOMO LUMO ΔE E Atividade 
potencial 

75 

 

13’.73 -8,60 -0,92 7,68 159,18 Indefinida/N 

76 

 

13’.74 -8,71 -0,95 7,76 158,56 Indefinida/N 

77 

 

13’.75 -8,55 -0,77 7,78 127,87 Indefinida/N 

78 

 

13’.76 -8,53 -0,88 7,65 129,67 Neuroléptica 

79 

 

13’.77 -8,62 -1,12 7,50 150,53 Neuroléptica 
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Continuação Tabela 5: Estruturas mostrando a distribuição da densidade eletrônica (HOMO 
e LUMO), valores de HOMO (eV), LUMO (eV), ΔE (eV) e calor de formação (kcal.mol-1) das 
conformações de menor energia de 2, 13 e 13’.1-13’.82 em fase gasosa pelo método AM1. 

Entrada Estrutura Subtância HOMO LUMO ΔE E Atividade 
potencial 

80 

 

13’.78 -8,40 -0,93 7,47 100,01 Neuroléptica 

81 

 

13’.79 -8,33 -0,26 8,07 186,22 Indefinida 

82 

 

13’.80 -8,67 -0,57 8,10 226,61 Indefinida/A 

83 

 

13’.81 -8,45 -1,15 7,30 97,32 Neuroléptica 

84 

 

13’.82 -8,23 -0,23 8,00 159,09 Indefinida 
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9.19.   Derivados 17, 18.1-18.14 e 18’.1-18’.14 da dibenzosuberona 2. 
 

 

 

9.20.   Tabela 6: Estruturas mostrando a distribuição da densidade eletrônica (HOMO e 

LUMO), valores de HOMO (eV), LUMO (eV), ΔE (eV) e calor de formação (kcal.mol-1) 

das conformações de menor energia de 17, 18.1-18.14 e 18’.1-18’.14 em fase gasosa pelo 

método AM1. 

Entrada Estrutura Subtância HOMO LUMO ΔE E Atividade 
potencial 

1 

 

2 -9,56 -0,31 9,25 15,91 Sem Atividade 

2 

 

18 -8.87 -0.07 8.11 42.49 Indefinida/A 

3 

 

18.1 -8.77 -0.02 8.77 36.79 Antidepressiva 

4 

 

18.2 -8.77 -0.01 8.26 -22.96 Antidepressiva 
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Tabela 6: Estruturas mostrando a distribuição da densidade eletrônica (HOMO e LUMO), valores de 
HOMO (eV), LUMO (eV), ΔE (eV) e calor de formação (kcal.mol-1) das conformações de menor 
energia de 17, 18.1-18.14 e 18’.1-18’.14 em fase gasosa pelo método AM1. 

Entrada Estrutura Subtância HOMO LUMO ΔE E Atividade 
potencial 

5 

 

18.3 -9.05 -0.23 8.82 -58.17 Antidepressiva 

6 

 

18.4 -8.84 -0.08 8.76 68.99 Antidepressiva 

7 

 

18.5 -8.86 -0.12 8.74 44.48 Antidepressiva 

8 

 

18.6 -8.39 0.02 8.37 45.24 Antidepressiva 

9 

 

18.7 -8.66 -0.04 8.62 47.11 Antidepressiva 

10 

 

18.8 -8.83 -0.05 8.78 101.15 Antidepressiva 

11 

 

18.9 -8.60 0.11 8.49 27.01 Antidepressiva 
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Continuação Tabela 6: Estruturas mostrando a distribuição da densidade eletrônica (HOMO e 
LUMO), valores de HOMO (eV), LUMO (eV), ΔE (eV) e calor de formação (kcal.mol-1) das 
conformações de menor energia de 17, 18.1-18.14 e 18’.1-18’.14 em fase gasosa pelo método AM1. 

Entrada Estrutura Subtância HOMO LUMO ΔE E Atividade 
potencial 

12 

 

18.10 -8.85 -0.05 8.80 25.52 Antidepressiva 

13 

 

18.11 -8.92 -1.17 7.75 110.71 Indefinida/N 

14 

 

18.12 -9.07 -1.17 7.90 110.28 Indefinida 

15 

 

18.13 -9.26 -1.25 8.01 108.23 Indefinida 

16 

 

18.14 -8.76 -1.01 7.75 25.74 Indefinida/N 

17 

 

18’.1 -8.80 -0.14 8.66 38.09 Antidepressiva 
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Continuação Tabela 6: Estruturas mostrando a distribuição da densidade eletrônica (HOMO e 
LUMO), valores de HOMO (eV), LUMO (eV), ΔE (eV) e calor de formação (kcal.mol-1) das 
conformações de menor energia de 17, 18.1-18.14 e 18’.1-18’.14 em fase gasosa pelo método AM1. 

Entrada Estrutura Subtância HOMO LUMO ΔE E Atividade 
potencial 

18 

 

18’.2 -8.80 -0.14 8.66 31.12 Antidepressiva 

19 

 

18’.3 -8.83 -0.24 8.59 -9.97 Antidepressiva 

20 

 

18’.4 -8.83 -0.24 8.59 -16.78 Antidepressiva 

21 

 

18’.5 -8.73 -0.18 8.55 48.35 Antidepressiva 

22 

 

18’.6 -8.83 -0.20 8.63 31.08 Antidepressiva 

23 

 

18’.7 -8.37 0.03 8.40 43.37 Antidepressiva 
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Continuação Tabela 6: Estruturas mostrando a distribuição da densidade eletrônica (HOMO e 
LUMO), valores de HOMO (eV), LUMO (eV), ΔE (eV) e calor de formação (kcal.mol-1) das 
conformações de menor energia de 17, 18.1-18.14 e 18’.1-18’.14 em fase gasosa pelo método AM1. 

Entrada Estrutura Subtância HOMO LUMO ΔE E Atividade 
potencial 

24 

 

18’.8 -8.87 -0.23 8.64 70.01 Antidepressiva 

25 

 

18’.9 -8.71 -0.09 8.57 39.04 Antidepressiva 

26 

 

18’.10 -8.86 -1.08 8.78 18’.22 Antidepressiva 

27 

 

18’.11 -8.73 -1.10 7.63 77.40 Neuroléptica 

28 

 

18’.12 -8.95 -0.93 8.02 75.07 Indefinida 
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Continuação Tabela 6: Estruturas mostrando a distribuição da densidade eletrônica (HOMO e 
LUMO), valores de HOMO (eV), LUMO (eV), ΔE (eV) e calor de formação (kcal.mol-1) das 
conformações de menor energia de 17, 18.1-18.14 e 18’.1-18’.14 em fase gasosa pelo método AM1. 

Entrada Estrutura Subtância HOMO LUMO ΔE E Atividade 
potencial 

29 

 

18’.13 -9.13 -1.17 7.96 73.72 Indefinida 

30 

 

18’.14 -8.80 -1.02 7.78 32.33 Indefinida/N 
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