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RESUMO 
 

 
A busca por novas moléculas bioativas começa com sua relevância na literatura, como 

os sistemas naftoquinona, cumarina e sistemas 1,2,3-triazol, que apresentam numerosas 

propriedades biológicas individuais, especialmente antitumorais. Neste trabalho foram 

obtidos novos híbridos de naftoquinona-cumarina conectados por espaçadores 1,2,3- 

triazólicos, buscando uma boa relação entre estrutura e antitumoral atividade. A partir da 

menadiona e de diferentes aldeídos foram preparados oito intermediários naftoquinônicos 

clorados, que ao reagirem com azida de sódio produziram oito azido-naftoquinonas. O outro 

precursor dos híbridos naftoquinona-triazol-cumarina é a cumarina propargilada, sintetizada 

a partir de uma reação O-alquilação da hidroxila da 4-hidroxicumarina com brometo de 

propargila. Os híbridos naftoquinona-triazol-cumarina foram sintetizados a partir de uma 

reação de cicloadição 1,3-dipolar catalisada por cobre II entre as azido-naftoquinonas e a 

cumarina propargilada. Os conjugados obtidos tiveram sua viabilidade celular avaliada frente 

a linhagem de carcinoma de células escamosas orais (SCC9). As substâncias 2-metil-3-((4- 

(((2-oxo-2H-cromen-4-il)oxi)metil)-1H-1,2,3-triazol-1-il)metil)naftaleno-1,4-diona, 2- 

metil-3-(4-(((2-oxo-2H-cromen-4-il)oxi)metil)-1H-1,2,3-triazol-1-il)(fenil)metil)naftaleno- 

1,4-diona e 2-metil-3-(4-(((2-oxo-2H-cromen-4-il)oxi)metil)-1H-1,2,3-triazol-1-il)(4-fluor- 

fenil)metil)naftaleno-1,4-diona foram as mais ativas e exibiram valores de IC50 de 63,8 µM, 

26,9 µM e 33,2 µM, respectivamente, inferiores a Carboplatina (IC50 = 163,1µM) e ao 

Lapachol (IC50=161,8µM), que foram os padrões utilizados. A substância 2-metil-3-(4-(((2- 

oxo-2H-cromen-4-il)oxi)metil)-1H-1,2,3-triazol-1-il)(fenil)metil)naftaleno-1,4-diona 

demonstrou uma maior seletividade, com SI = 3,76 para linhagem SCC9. Tais compostos 

foram ainda testados frente às linhagens SCC4, SCC25 e em fibroblastos saudáveis. 

Palavras-Chave: Menadiona, 4-hidroxicumarina, 1,2,3-triazol, câncer oral 



ABSTRACT 
 

 

The search for new bioactive molecules begins with its relevance in the literature, 

such as naphthoquinone, coumarin and 1,2,3-triazole systems, which have numerous 

individual biological properties, especially anti-tumor. In this work, new naphthoquinone- 

coumarin hybrids were connected by 1,2,3-triazole spacers, seeking a good relationship 

between structure and antitumor activity. From the menadione and different aldehydes, eight 

chlorinated naphthoquinonic intermediates were prepared, which when reacted with sodium 

azide produced eight azido-naphthoquinones. The other precursor of the naphthoquinone- 

triazole-coumarin hybrids is propargylated coumarin, synthesized   from a  4- 

hydroxycoumarin hydroxyl  O-alkylation reaction  with propargyl bromide.  The 

naphthoquinone-triazole-coumarin  hybrids  were synthesized from  a  1,3-dipolar 

cycloaddition reaction catalyzed by copper II between azido-naphthoquinones and 

propargylated coumarin. The obtained conjugates had their cell viability evaluated against 

oral squamous cell carcinoma lineage (SCC9). The substances 2-methyl-3-((4-((((2-oxo-2H- 

chromen-4-yl)oxy)methyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)methyl)naphthalene-1,4-dione, 2-methyl- 

3-(4-((((2-oxo-2H-chromen-4-yl)oxy)methyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)(phenyl)methyl) 

naphthalene-1,4-dione and  2-methyl-3-(4-((((2-oxo-2H-chromen-4-yl)oxy)methyl)-1H- 

1,2,3-triazole-1-yl)(4-fluorophenyl)methyl)naphthalene-1,4-dione were the most active and 

exhibited an IC50 of 63.8 µM, 26.9 µM and 33.2 µM, respectively, lower than Carboplatin 

(IC50 = 163.1 µM) and Lapachol (IC50 = 161.8 µM), which were the standards used. 

Substance 2-methyl-3-(4-((((2-oxo-2H-chromen-4-yl)oxy)methyl)-1H-1,2,3-triazol-1- 

yl)(phenyl)methyl)naphthalene-1,4-dione demonstrated greater selectivity, with SI = 3.76 for 

SCC9 strain. Such compounds were also tested against the SCC4, SCC25 strains and in 

healthy fibroblasts. 

Keywords: Menadione, 4-Hydroxy-coumarin, 1,2,3-triazole, Oral Cancer 
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1 INTRODUÇÃO 

A busca por novos fármacos capazes de reduzir e/ou eliminar a taxa de mortalidade e 

sofrimentos dos pacientes gerados por diversas doenças têm sido um dos principais focos da 

síntese orgânica associada à Química Medicinal (QM). De acordo com a IUPAC 

(International Union of Pure and Applied Chemistry) a QM tem como designação o 

planejamento, descoberta, identificação, preparação de compostos biologicamente ativos. 

Além disso, relaciona a estrutura química com a atividade farmacológica das substâncias.1 

Os fármacos de origem sintética representam uma parcela significativa do mercado 

financeiro. No Brasil, por exemplo, o mercado é estimado em torno de 160 milhões de dólares 

por ano. Isso porque, as sínteses de fármacos apresentam metodologias e tratamentos que 

garantem o controle cinético e termodinâmico do sistema reacional gerando grande qualidade 

e pureza para o cunho terapêutico. Com base nestas informações, as investigações sobre 

terapias biológicas inovadoras avançaram significativamente para o diagnóstico e o 

tratamento de doenças na área da oncologia, doenças autoimunes, inflamação e doenças 

neurológicas.2 

Nesse âmbito, dentre as diversas doenças, daremos ênfase ao câncer que apresenta 

grande necessidade de investimento na promoção da saúde, uma vez que mais de 7 milhões 

de pessoas morrem anualmente desta doença.3 

 
 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Câncer 

Câncer é o nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças causadas pelo 

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

para outras regiões do corpo, o que se denomina metástase. São células que exibem um amplo 

espectro de alterações genéticas que incluem rearranjos de genes, mutações pontuais e 

amplificações de genes, levando a distúrbios nas vias moleculares.4 

As diferenças nas células que originam a doença denominam os diferentes tipos de 

cânceres, como por exemplo, o câncer de pele ou de mucosas são denominados carcinomas 

que tem como origem os tecidos epiteliais. Já os que se originam nos tecidos conjuntivos, 

como osso, músculo ou cartilagem, são denominados sarcomas. 

O câncer pode ser causado por diversos fatores externos e internos. Dentre os fatores 

externos pode-se destacar como os maiores causadores o tabagismo, radiação e alcoolismo; 
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os fatores internos são disfunções hormonais, mutações genéticas e condições imunológicas.3 

Esses fatores podem agir em conjunto ou em sequência para iniciar ou promover a formação 

do câncer. Os fatores externos representam cerca de 80-90% dos casos de câncer no mundo. 

No Brasil, as taxas de incidência de determinados tipos de câncer são na maioria das vezes 

em função da desigualdade social. Tipos de cânceres, tais como mama, colón e reto, estão 

associados a um melhor nível socioeconômico. Entretanto, câncer de útero, pênis e cavidade 

oral, são de incidência elevada associados a níveis socioeconômicos mais baixos.5 

A mais recente estimativa mundial, que ocorreu no ano de 2018, aponta que 

ocorreram no mundo 18 milhões de casos novos de câncer e 9,6 milhões de mortes. O câncer 

de pulmão é o mais incidente (2,1 milhões), seguido pelo câncer de mama (2,1 milhões), 

cólon e reto (1,8 milhão) e próstata (1,3 milhão). A incidência em homens (9,5 milhões) 

representa 53% dos casos novos, sendo um pouco maior nas mulheres, com 8,6 milhões 

(47%). Os tipos de câncer mais frequentes nos homens são o câncer de pulmão (14,5%), 

próstata (13,5%), cólon e reto (10,9%), estômago (7,2%) e fígado (6,3%). Nas mulheres, as 

maiores incidências são câncer de mama (24,2%), cólon e reto (9,5%), pulmão (8,4%) e colo 

do útero (6,6%).6 

No Brasil, os tipos de câncer mais incidentes são cólon, reto (intestino), esôfago, 

estômago, mama, pele do tipo melanoma, pele não melanoma, próstata, pulmão, colo do 

útero, leucemias e câncer da cavidade oral. A estimativa para cada ano no próximo triênio 

aponta que ocorrerão 625 mil novos casos da doença e com base no exposto, pode-se 

comprovar a necessidade urgente de descobrir novos fármacos para serem empregados no 

tratamento do câncer, uma doença que afeta não só o paciente como também toda a família.5 

 
2.2 Carcinoma de células escamosas da cavidade oral 

 
O carcinoma de células escamosas da cavidade oral (CCECO), também denominado 

carcinoma epidermóide, carcinoma escamocelular e carcinoma espinocelular, é uma 

neoplasia maligna que se origina no epitélio de revestimento, sendo considerada a neoplasia 

maligna mais comum nesta região. Dentre todos os tipos de câncer que acometem a cavidade 

oral e a orofaringe, cerca de 90% dos casos são de CCECO.7 Em 2017, foram relatados no 

Brasil 4.923 óbitos por CCECO em homens e 1.372 óbitos em mulheres. O número de casos 

estimados pelo INCA para cada ano do próximo triênio é de 11.180 casos em homem e 4.010 

em mulheres no Brasil. O CCECO em homens recentemente é o quinto mais frequente nas 

Regiões Sudeste (13,58/100 mil), Centro-Oeste (8,94/100 mil) e Nordeste (7,65/100 mil). 
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Para as mulheres é o décimo primeiro mais frequente na Região Nordeste (3,75/100 mil) e 

ocupa o décimo terceiro lugar nas Regiões Sudeste (4,12/100 mil) e Centro-Oeste (2,90/100 

mil).7 

Esta doença é gerada como resultado de diversas mutações de DNA que surgem 

espontaneamente e das ações de agentes mutagênicos. A sequência de alterações genéticas 

leva eventualmente à perda de controle do crescimento e da autonomia celular. Os fatores de 

risco que estão na etiologia do CCECO são o tabaco, o álcool, o uso crônico de betel, as 

deficiências em ferro, casos de imunossupressão e alimentos a temperaturas extremas.8 Trata- 

se de um câncer raro, com poucas publicações sobre tratamento e o efeito desta doença. As 

taxas de incidência e mortalidade para o CCECO variam dentro de cada país. Essas variações 

ocorrem, principalmente, pelas diferenças de hábitos, características socioeconômicas, 

expectativa de vida, fatores ambientais, raça, educação preventiva e qualidade da assistência 

médica nas diversas regiões. 

Tradicionalmente, o CCECO é tratado utilizando três modalidades básicas: cirurgia, 

radioterapia (feixes externos ou implantes) e quimioterapia. A escolha do tratamento depende 

do estágio, do tipo do tumor, do envolvimento ósseo, da saúde geral do paciente e da 

capacitação do especialista. Esses tratamentos não são determinantes, ou seja, não impedem 

de o câncer retornar e além de os tratamentos apresentarem diversos efeitos colaterais. 9 Em 

função disso, há crescente busca por novos fármacos que sejam bioativos para câncer da 

cavidade oral de forma que sejam mais acessíveis e menos agressivos. 

Em 2012, Nagarethinam Baskaran e colaboradores,10 demostraram que a cumarina 

(1) inibiu a proliferação induzido das células malignas de câncer oral que causa danos ao 

DNA e induz uma inflamação crônica, sendo um ótimo pró-cancerígeno específico de órgão. 

A prismiterina (2) foi descrita, por Wu e colaboradores,11 como um ótimo indutor de apoptose 

para células de câncer oral. Tal composto já era utilizada como agente oxidante, anti- 

inflamatório e antifúngico, além disso, relatou-se também que induz apoptose de várias 

células cancerígenas. Recentemente, Liang e Xiao12 descreveram a 2-feniletinossulfonamida 

(3) como sendo uma substância capaz de inibir a proliferação, induziu a apoptose e 

interrompeu o ciclo celular do CCECO. A isoplumbagina (4), por sua vez, que é uma quinona 

natural,13 foi desenvolvida como agente anticâncer para CCECO e reduz a formação de 

tumores previamente induzidos em camundongos (Figura 1). 
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Figura 1. Estrutura química da cumarina (1), da primisterina (2), 2-feniletinossulfonamida 

(3) e da isoplumbagina (4) 
 
 

Diversas substâncias contendo diferentes grupos farmacofóricos vêm sendo descritas 

na literatura como possuidores de atividade antitumoral. Alguns núcleos vêm despertando 

grande interesse nos últimos tempos devido a sua versatilidade sintética e suas propriedades 

antitumorais relevantes. Dentre desse contexto destacam-se as quinonas e as cumarinas. 

2.3 Quinonas 
 

Dentre as substâncias empregadas no tratamento de inúmeras doenças, as quinonas 

se destacam como um núcleo presente na estrutura de diversas substâncias bioativas. As 

principais fontes biogênicas desses núcleos são vegetais (folhas, galhos, raízes) e muitos 

tiveram seus extratos empregados desde a antiguidade pela medicina popular no tratamento 

de diversas enfermidades. Quinonas naturais são de vital importância para seres humanos, 

vegetais superiores, artrópodes, fungos, líquens, bactérias, algas e vírus.14 São substâncias 

facilmente oxidadas e reduzidas, algumas chegam a participar da fosforilação oxidativa, 

atuando como transportadora de elétrons entre coenzima da flavina e os citocromos, outras 

participam da fotossíntese e processos enzimáticos onde atuam como cofatores. Como 

consequência, esse núcleo desempenha um papel importante na bioquímica celular e exercem 

relevante atividade biológica15. 

A estrutura das quinonas apresentam dois grupamentos carbonílicos em um anel 

insaturado de seis átomos de carbono, situados relativamente em posições 1,2 ou 1,4. 

Utilizando-se como critério o tipo de sistema aromático que se encontra, as quinonas são 

classificadas como benzoquinonas, naftoquinonas, antraquinonas e fenantrenoquinonas 

(Tabela 1)11. 
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Tabela 1. Classificação das quinonas quanto ao sistema cíclico 

 
 

Grupos Sistema 
Aromático 

   
Estruturas Básicas 

 
 

Benzoquinonas 

 
 

Anel benzênico 

 
 

 

  
 

  

 
 

Naftoquinonas 

 
 

 

Anel naftalênico 

  
 
 
 
 

 

  

 
 

Antraquinonas 

 
 

Anel antracênico 

   
 

 
 
 
 
 

 

 
 

Fenantrenoquinonas 

 
 
 

Anel fenantrênico 

   
 

 

 
 
 
 

 
 

O sistema naftoquinônico destaca-se como um núcleo bastante promissor e está 

presente em diversas substâncias bioativas de origem natural ou ainda sintética, com diversas 

modificações na estrutura da unidade naftoquinônica (Figura 2). Em muitos casos, essas 

alterações resultam em forte expressão da atividade biológica.16,17 
 

 

 
Figura 2. Modificações possíveis na estrutura da unidade naftoquinônica 
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Devido à relação direta nos processos bioquímicos das células, várias naftoquinonas 

sintéticas tiveram grande sucesso como medicamentos para diversas doenças e várias 

substâncias se mostraram promissoras18. Os trabalhos apontam que os perfis biológicos 

destas moléculas estão centralizados em suas espécies 1,2 ou 1,4-quinonoídicas que 

geralmente aceita um e/ou dois elétrons (ciclo redox) para formar um ânion ou diânion 

correspondente in situ19,20. Assim, os radicais semi-quinona aceleraram as condições de 

hipóxia intracelular por produzirem os ânions superóxidos21,22. Através desse mecanismo as 

naftoquinonas geralmente são citotóxicas nas células normais e doentes de mamíferos, assim 

como em diversos micro-organismos causando apoptose ou atuando em diversas enzimas, 

tais como as topoisomerases que são críticas para a replicação do DNA nas células. O ciclo 

redox das naftoquinonas está representado na figura 3.23 
 
 

 

Figura 3. Ciclo redox das naftoquinonas citotóxicas 
 
 

A formação de ROS é característica de organismos aeróbicos que possam 

normalmente se defender contra essas espécies altamente reativas. No entanto, em muitas 

condições patofisiológicas a produção excessiva de ROS inibe os mecanismos naturais de 

defesa antioxidante. Este desequilíbrio é denominado por estresse oxidativo, que tem sido 

associado com o processo de inflamação. As ROS, como ânion radical superóxido, peróxido 

de hidrogênio e radicais hidroxilas, são produzidos durante o processo de inflamação por 

leucócitos fagocíticos e, além disso, estão envolvidas na biossíntese de prostaglandinas e na 

conversão cicloxigenase - e mediada por lipoxigenase de ácido araquidônico. As taxas de 

produção de ROS são aumentadas na maioria das condições fisiopatológicas ficando evidente 
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que o tratamento de várias doenças pode beneficiar-se da utilização de “drogas” que 

combinem a atividade antioxidante e anti-inflamatória. 

Dias e colaboradores24 examinaram os efeitos da β-lapachona e seus derivados de 3- 

iodados (3-I-α-lapachona e 3-I-β-lapachona) na proliferação celular, morte celular e 

expressão gênica relacionada ao câncer em células de carcinoma de células escamosas orais 

humanas. A β-lapachona e seus derivados 3-iodados mostraram atividade citotóxica 

promissora devido à sua capacidade de induzir a parada do ciclo celular na fase G2/M e 

promover apoptose mediada por caspase e ROS. Além disso, eles foram capazes de suprimir 

o crescimento tumoral in vivo, indicando que esses compostos podem ser novos candidatos 

a medicamentos antitumorais. 
 
 

 

 

Figura 4.Estrutura da β-lapachona e seus derivados 3-Iodados 
 
 

A menadiona (7, vitamina K3 ou 2-metil-1,4-naftoquinona) é uma naftoquinona que 

recebe grande destaque na literatura. A substância pertence ao grupo das naftoquinonas e faz 

parte de uma classe de compostos muito importantes que são as vitaminas K (Figura 5), 

fundamentais para o funcionamento do organismo, pois geralmente mantém a coagulação 

sanguínea saudável e evita hemorragias excessivas. Também é extremamente importante 

para manter a estrutura óssea saudável e armazenamento de carboidratos no corpo25. As 

formas naturais de vitamina K são as VK1 e VK2 e a menadiona (vitamina K3), que é a forma 

sintética, que no intestino é convertido em VK226. A vantagem do medicamento é a sua 

solubilidade em água que determina seu uso como agente de escolha quando há deficiência 

de vitamina K no organismo. Além disso, a menadiona exibe atividade antitumoral in vitro 

contra câncer de mama, fígado, linhas celulares de sangue, bexiga e câncer bucal. 27 Foi 

observado que a menadiona induz apoptose nas células doentes por uma sequência de eventos 

moleculares envolvendo a produção de ROS, ativação simultânea de NF-B/fatores de 

transcrição p53/c-Jun, despolarização mitocondrial e via de ativação da caspase-3.28 
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Figura 5. Estrutura das vitaminas K1, K2 e K3 (menadiona) 
 
 

Em 2018, nosso grupo de pesquisas produziu uma nova família de naftoquinonas que 

exibiu expressiva atividade frente as CCECO. Dentre as substâncias analisadas, cinco delas 

foram citotóxicas frente a três diferentes linhagens celulares de câncer oral com IC50 médio 

= 1,45 μM, com seletividade aproximadamente quatro vezes superior as células normais e 

não apresentaram atividade hemolítica.29 
 

 

 
Figura 6. Estrutura das naftoquinonas ativas frente as CCECO 

 
 

2.4 Sistemas 1,2,3-triazólicos 
 

Os anéis heterocíclicos são considerados os pilares da química medicinal, pois estão 

incorporados na estrutura molecular da maioria dos medicamentos disponíveis no mercado. 

Desde os primeiros dias da química medicinal, esses anéis eram conhecidos pelas suas 

importantes características estruturais responsáveis pela relação entre estrutura e a atividade 
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biológica. Taylor e colaboradores30 estimaram que cerca de seis novos sistemas de anel são 

criados por ano e que alguns deles são incorporados na molécula de novos medicamentos. 

De acordo com os autores, os 1,2,3-triazóis estão entre os 100 sistemas de anel mais 

utilizados em pequenas moléculas de fármacos listadas no livro laranja da FDA. Apesar dos 

1,2,3-triazóis não serem naturais, esta classe de substância já foi investigada contra vários 

alvos de doenças importantes31 como antifúngicos,32-33 antibacterianos,34,35 antivirais 

(HIV),36,37 inibição da toxina da cólera,38 inibidores da β-lactamase,39 antiepilépticos,40 

antiplaquetários,41,42 ligantes de receptores de dopamina D2 (relacionados com 

esquizofrenia),43 anti-inflamatórios,44,45,46,47 anti-alérgicos,48,49 antimicrobianos,50,51 anti- 

virais (HSV,52 cantagalo53), anticonvulsivantes,54 tripanocida,55,56 agentes leishmanicida,57,58 

inibidores de anidrase carbônica,59 antagonistas dos receptores CB160 de canabinoides, 

inibidores da serina protease,61 inibidores da Beta-secretase 1 (anti-Alzheimer),62 inibição da 

cicloxigenase,63 inibidores da produção de óxido nítrico,64 inibidores da caspase-365 e 

inibidores da sintetase de ácidos graxos.66 

Os 1,2,3-triazóis são heterociclos aromáticos formados por anéis de cinco membros 

contendo três átomos de nitrogênio, com orientação nas posições 1,2,3 ou 1,2,4 (Figura 7). 

Tratam-se de compostos que não são encontrados na natureza sendo exclusivamente de 

origem sintética. Suas estruturas são quimicamente estáveis em diversas condições reacionais 

como, por exemplo, em presença de compostos oxidantes, redutores e hidrolíticos.67 
 
 

 

 
 

   
 

Figura 7. Estrutura geral de anéis triazólicos e seu equilíbrio tautomérico 
 
 

O sistema 1,2,3-triazólico, tal como o naftoquinônico, apresentam separadamente 

grande importância devido às suas atividades biológicas diversas, como já mencionado 

anteriormente. Moléculas que contêm estes sistemas conjuntamente vêm sendo estudadas 

pelo nosso grupo de pesquisas nos últimos anos contra diversas enfermidades e têm mostrado 
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se tratar de uma combinação molecular com potencial sinergismo, ou seja, são mais bioativos 

quando acoplados do que quando isolados (Figura 8). 
 
 

 

Figura 8. Naftoquinonas bioativas conjugadas a 1,2,3-triazóis 
 
 

2.5 Cumarinas 
 

As cumarinas constituem uma classe química da espécie Dipteryx odorata. O 

primeiro representante foi isolado por Vogel, em 1820, membro da Royal Academy of 

Science em Munique. Vogel associou o odor doce das sementes de cumaru, com o cheiro das 

flores do trevo (Melilotus officinalis), e ele conseguiu isolar, em ambos, a cumarina 1 sob a 

forma de cristais brancos (Figura 9). Em 1868, tal composto foi sintetizado pela primeira vez 

por Perkin e, desde então, mais de 1000 diferentes tipos de cumarinas já foram identificadas 

a partir de fontes naturais.74 
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Figura 9. Estruturas de derivados cumarínicos 

 
 

A cumarina é um núcleo constituído pela fusão dos anéis benzeno e 1,2-pirona e, de 

acordo com a IUPAC, essa substância pode ser descrita como 1,2 -benzopirona ou ainda 2H- 1-

benzopir-2-ona, ácido lactona cis-o-cumarínico e anidrido cumarínico. Elas podem ser 

encontradas em diversos subgrupos: hidroxi ou metoxi cumarinas 21a-b, cumarinas 

preniladas 22, piranocumarinas 23, furanocumarinas 24, miscelâneas 25 e com substituintes 

no anel pirona 26 (Figura 9).68,69 

Substâncias contendo o núcleo cumarínico exibem variadas propriedades biológicas 

interessantes tais como anticoagulante, antineurodegenerativo, antioxidante, anticâncer, 

antifúngica, antiespasmódica e antimicrobiana. São consideradas bons exemplos de 

estruturas privilegiadas, normalmente rígidas, sistemas policíclicos heteroatômicos que são 

capazes de ligar-se a múltiplos alvos farmacológicos, proporcionando assim um ponto de 

partida viável na busca de novos fármacos.70 

As 4-hidroxicumarinas (27), por exemplo, constituem uma importante classe de 

heterociclos ocorrendo amplamente em produtos naturais e apresentam propriedades 

biológicas muito interessantes com grande importância na medicina como agentes 

antibacterianos, anti-HIV, antitumorais, anticoagulantes, antibióticas, antitrombóticas e 

antioxidantes. O ferulenol (28), a varfarina (29) e a novobiocina (30), são exemplos 

característicos de 4-hidroxicumarinas (Figura 10). Além disso, esta unidade tem servido de 

protótipo para a síntese de uma grande variedade de análogos com importante aplicação 

biológica.71 
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Figura 10. Derivados cumarínicos bioativos, sintéticos e naturais 
 
 

As investigações biológicas das cumarinas revelaram inúmeras vias pelas quais atuam 

como agentes anticâncer. Além disso, as cumarinas também são excelentes agentes para o 

tratamento dos efeitos colaterais causados pela radioterapia, como nos casos em que são 

aplicadas uma terapia combinada de cumarina/troxerrutina (31, Figura 11) na proteção de 

glândulas salivares e mucosa em pacientes submetidos à radioterapia.72 

O sistema cumarínico tem servido de protótipo para a síntese de uma grande variedade 

de substâncias bioativas, em especial os compostos com ação antitumoral, como pode ser 

observado nos exemplos 32-41 da Figura 11.73,74,75,76 Dentre eles destaca-se a esculetina (6,7- 

dihidroxicumarina, 33) como um derivado cumarínico conhecido por inibir a proliferação e 

induzir a apoptose em vários tipos de células cancerosas humanas e é considerado um agente 

quimioterápico promissor no tratamento do câncer oral.77 
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Figura 11. Derivados cumarínicos com ação anticâncer e estrutura da troxerrutina 
 
 

2.5.1. Síntese de cumarinas 

Existem diversos métodos descritos na literatura para obtenção de cumarinas, tais 

como Pechmann, Perkin, Knoevenagel classificadas como sínteses clássicas ou 

convencionais, a Reformatsky e a reação de Wittig que usam ácidos e básicos classificadas 

como não clássicas. Entretanto, os métodos conhecidos não são generalizados e podem 

carecer de eficiência, dessa forma, essas reações têm sofrido diversas modificações ao longo 

dos anos de modo a aumentar a eficiência.78 

A condensação de Von Pechmann é a metodologia mais largamente aplicada para 

síntese de cumarinas, pois envolve a condensação de fenóis com cetoésteres utilizando um 

agente catalisador levando à formação de cumarinas substituídas na posição 4 com bons 

rendimentos (Esquema 1a). Entre os catalisadores utilizados na formação de cumarinas por 

essa metodologia, utilizam-se o ácido sulfúrico, pentóxido de fósforo, cloreto de alumínio, 

ácido trifluoroacético, além de outros.79 Já a reação de Perkin consiste na formação de 

cumarinas por condensação aldólica. A reação ocorre adicionando o salicilaldeído e anidrido 

acético na presença de um sal alcalino (Esquema 1b).80 A reação de Knoevenagel baseia-se 

na condensação de aldeídos e compostos metilenos ativos na presença de uma base fraca 
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como por exemplo a amônia (Esquema 1c). Usualmente esta reação é catalisada na presença 

de bases fracas ou ácidos de Lewis.70 A reação de Reformatsky envolve a condensação de 

aldeídos ou de cetonas com organozinco derivados de α-haloestéres de modo a obter β- 

hidroxiésteres, os quais ciclizam intramolecularmente, formando cumarinas substituídas na 

posição 4 (Esquema 1d).70 A reação de Wittig de modo a formar a cumarina baseia-se na 

reação de um ilídeo de fósforo com um composto carbonílico, formando assim um 

intermediário que através de uma reação de ciclização intramolecular forma a cumarina 

(Esquema 1e).70 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Esquema 1. Metodologias empregadas para a síntese de cumarinas 
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3 OBJETIVOS 

 
O presente trabalho consiste na síntese de novos híbridos naftoquinona-cumarina 

(42), conectados por um espaçador 1,2,3-triazólico, obtidos a partir da união entre a 

menadiona (7) e a 4-hidróxi-cumarina (27) e posterior avaliação da atividade antitumoral 

frente às células escamosas da cavidade oral. 
 

 
Figura 12. Estrutura geral dos híbridos naftoquinona-triazol-cumarina 42 

 
 

4 JUSTIFICATIVAS 
 

Considerando que modificações estruturais na unidade naftoquinônica podem alterar 

consideravelmente a sua bioatividade, nos últimos anos, nosso grupo de pesquisas tem 

trabalhado incessantemente na transformação deste núcleo buscando novos compostos 

bioativos fazendo uso de várias metodologias sintéticas. Alguns destes trabalhos vêm 

resumidos na Figura 13. 
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Figura 13. Naftoquinonas bioativas sintetizadas pelo nosso grupo nos últimos 7 anos 
 
 

Uma estratégia que é empregada na busca de novos compostos bioativos consiste em 

conjugar diferentes núcleos com reconhecida atividade farmacológica com o núcleo 

naftoquinônico. Foi reportada uma série de conjugados naftoquinona-cumarina 51 (Figura 

14), contendo um espaçador metínico, através de reações multicomponentes a partir de 

aldeídos aromáticos, 4-hidroxicumarina e 2-hidroxi-naftoquinona. As estruturas híbridas 51 

se apresentaram como inibidores potentes da topoisomerase II humana, entretanto não são 

encontrados na literatura outros estudos biológicos de híbridos naftoquinona-cumarina.81 

Desse modo, justifica-se a continuidade dos estudos com naftoquinonas, associados ao 

desenvolvimento de novas metodologias para a obtenção de compostos híbridos de 

naftoquinonas e cumarinas, de modo a ter os seus perfis antitumorais investigados. Desta 

forma, a possibilidade de se chegar a substâncias capazes de atuarem contra o câncer é real, 

uma vez que as naftoquinonas, as cumarinas e os 1,2,3-triazóis têm largo histórico de 

atividades biológicas e, considerando, que combinações estruturais entre essas unidades 

podem alterar consideravelmente suas bioatividades podendo até mesmo ocorrer um 

sinergismo em relação às suas atividades individuais. 
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Figura 14. Híbridos naftoquinona-cumarina 51 
 
 

Neste contexto, o projeto que está sendo proposto envolve a “ Síntese e avaliação 

biológica de híbridos naftoquinona-triazol-cumarina contra carcinoma de células escamosas 

orais”, utilizando, sempre que possível, de várias metodologias sintéticas verdes e modernas 

como reações multicomponentes e em vaso único de reação, emprego de micro-ondas, uso 

de solventes aquosos, etc. Esperamos que os novos compostos possam apresentar atividades 

biológicas interessantes, mais especificamente contra CCECO. 

É importante destacar que as classes de estudo propostas – naftoquinonas, cumarinas 

e 1,2,3-triazóis, de fato, se constituem em um desafio interdisciplinar muito interessante e 

atual. 

 
 

5 METODOLOGIA 
 

As metodologias sintéticas empregadas na preparação das séries dos híbridos 

naftoquinona-triazol-cumarina propostos estão apresentadas no Esquema a seguir. 
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Esquema 2. Análise retrossintética para a síntese dos híbridos naftoquinona-triazol- 

cumarina propostos 
 
 

Os compostos híbridos 42a-h serão obtidos através da cicloadição 1,3-dipolar entre 

53a-h e a cumarina propargilada 54. A cumarina propargilada 54 será sintetizada através de 

uma reação de O-alquilação da 4-hidroxicumarina (27) com brometo de propargila. Já os 

azido compostos 53a-h resultarão da menadiona clorada 52a-h através de uma reação de 

substituição nucleofílica bimolecular empregando azida de sódio como nucleófilo. Por fim, 

os intermediários clorados 52a-h serão provenientes da reação entre a menadiona (7) e 

diferentes aldeídos em meio de ácido clorídrico. 

 
6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
6.1 Síntese dos híbridos 42a-h 

 
Para a obtenção dos híbridos naftoquinona-triazol-cumarina 42a-h, inicialmente se 

fez necessário a síntese dos intermediários-chave – os azido compostos do tipo 53 e a 

cumarina propargilada 54. Os intermediários 53 foram sintetizados em duas etapas 

sequenciais, iniciando com a síntese dos intermediários clorados 52 a partir da reação entre 

a menadiona (7) e diferentes aldeídos funcionalizados em presença de HCl gasoso, 

empregando ácido acético glacial como solvente da reação, temperatura ambiente durante 24 

horas (Esquema 3). Os produtos foram obtidos sob a forma sólida de coloração amarela em 

rendimentos que variaram de 62-92%. Na Tabela 2 estão descritos os rendimentos obtidos 

para cada estrutura, assim como as faixas de fusão. Todos os produtos foram purificados por 

cromatografia em coluna empregando como eluente um gradiente hexano e acetato de etila. 
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Esquema 3. Síntese dos intermediários clorados 52a-h 
 
 

Tabela 2. Faixas de fusão e os rendimentos das reações dos intermediários clorados 52a-h 
 
 

Substâncias R R1 η(%) Faixa de Fusão (°C) 

52a H - 71 100-101 

52b Ph 4-Cl 91 106-107 

52c Ph 4-Br 75 113-114 

52d Ph 4-NO2 68 135-136 

52e Ph H 92 99-100 

52f Ph 4-F 62 108-109 

52g Ph 4-CH3 86 109-110 

52h Ph 3-CH3 81 79-80 

 
O mecanismo proposto para a síntese dos intermediários clorados envolve, 

incialmente, a protonação da carbonila do aldeído. A ligação π da menadiona 7 atua como 

nucleófilo na reação e ataca o carbono da carbonila do aldeído protonado formando um 

intermediário carbocátion. Por fim, o grupo hidroxila do intermediário 7a é protonado e em 

seguida ocorre eliminação de uma molécula de água após o carbono eletrofílico sofrer ataque 

pelo cloreto formado (Esquema 4). 
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Esquema 4. Esquema de intermediário proposto para obtenção dos intermediários clorados 

52a-h 
 
 

Todas as substâncias foram caracterizadas por métodos físicos de análise tais como 

RMN de 1H, espectroscopia na região do infravermelho e espectrometria de massas de alta 

resolução (EMAR). 

De modo ilustrativo, está representado na Figura 15 o espectro de RMN de 1H (500,00 

MHz, DMSO-d6) do composto 52g. É possível observar na região alifática a presença de dois 

simpletos, um em 2,08 e outro em 2,29 ppm, referentes aos hidrogênios das metilas. Em 6,80 

ppm também se observa um outro sinal simpleto referente ao hidrogênio metínico da 

molécula (CH-Cl), que sofre forte desblindagem pela proximidade do átomo de cloro, que é 

um átomo muito eletronegativo. 
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Figura 15. Espectro de RMN de 1H da substância 52g (500,00 MHz, DMSO-d6) 
 

Na Figura 16 está representado a expansão do espectro de RMN de 1H (500,00 MHz, 

DMSO-d6) da substância 52g, na região compreendida entre 6,50 e 8,20 ppm. Observa-se a 

presença de dois dupletos, um em 7,17 ppm (J = 8,0 Hz, 2H) referentes aos hidrogênios H- 

3’/H-5’ do anel aromático e outro em 7,38 (J = 8,0 Hz, 2H) relativo aos hidrogênios H-2’/H- 

6’. Ainda na região aromática é possível destacar um padrão de sinais bastante característicos 

do anel aromático da unidade 1,4-naftoquinônica sob a forma de dois multipletos em 7,88- 

7,82 ppm (2H) e 8,04-7,98 ppm (2H), correspondente aos hidrogênios H-5/H-8 e H-6/H-7, 

respectivamente. A maior desblindagem dos hidrogênios H-5/H-8 é decorrente da maior 

proximidade com as carbonilas. 
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Figura 16. Expansão da região aromática do espectro de RMN de 1H da substância 52g 
(500,00 MHz, DMSO-d6) 

 
No espectro de massas de alta resolução (Figura 17) para o composto 52g destaca-se 

o pico do íon molecular de razão m/z 333,0655 ([M+Na]+) coincidente com o valor calculado 

C19H15ClNaO2
+ = 333,0653. 

 
Figura 17. Espectro de massas de alta resolução da substância 52g 
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Após a obtenção dos derivados clorados, eles foram colocados para reagir em 

presença de azida de sódio, através de uma substituição nucleofílica bimolecular (SN2), 

empregando como solvente uma mistura água/etanol na proporção 1:1 durante 30 minutos 

no ultrassom (Esquema 5). Os produtos foram isolados e usados na etapa subsequente sem 

prévia purificação decorrente de sua baixa estabilidade dificultando o armazenamento. 
 
 

 

Esquema 5. Preparação dos intermediários azido-naftoquinônicos 53a-h 
 
 

Para a obtenção do intermediário cumarínico propargilado 54 reagiu-se a 4-hidróxi- 

cumarina comercial 27 com brometo de propargila empregando carbonato de potássio como 

base e DMF como solvente durante 12 horas sob refluxo (Esquema 6). O intermediário 54 

foi obtido com 89% de rendimento após purificação por cromatografia em coluna 

empregando clorofórmio como eluente. 
 
 

 

Esquema 6. Preparação do intermediário cumarínico propargilado 54 
 
 

A cumarina propargilada 54 pode ser obtida pela O-alquilação da hidroxila, no qual 

a base vai promover a desprotonação da hidroxila, formando o alcóxido, que ataca o carbono 

eletrofílico do brometo de propargila, via um mecanismo SN2 (Esquema 7). 
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Esquema 7. Esquema de intermediário proposto para obtenção da substância54 
 
 

A estrutura do composto 54 foi confirmada por métodos físicos de análise tais como 

RMN e espectrometria de massas de alta resolução. Na Figura 18 está representado o espectro 

de RMN de 1H (500,00 MHz, DMSO-d6) da cumarina propargilada, onde podemos observar 

a presença de um multipleto em 3,75 ppm referente ao hidrogênio ligado ao carbono terminal 

da ligação tripla. Em 5,10 ppm um sinal na forma de um dupleto correspondente aos dois 

hidrogênios metilênicos do grupo -OCH2, fortemente desblindados por estarem ligados a um 

carbono próximo a um átomo eletronegativo. Um simpleto em 5,95 ppm relativo ao 

hidrogênio H-3 da cumarina propargilada. 
 
 

Figura 18. Espectro de RMN de 1H da substância 54 (500,00 MHz, DMSO-d6) 
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Na expansão do espectro de RMN de 1H (500,00 MHz, DMSO-d6) compreendida 

entre 7,2 e 7,9 ppm é possível destacar um multipleto em 7,35-7,41 ppm, com integração 2H, 

referente à dois hidrogênios do anel aromático da cumarina propargilada (H-7 e H-6). Além 

disso, ainda se observa outro sinal na forma de um duplo duplo dupleto (ddd, J = 14,5, 12,0 

e 2,5 Hz, 1H). Por fim, em campo mais baixo, podemos observar um duplo dupleto (dd, J = 

7,9 e 1,6 Hz, 1H) em 7,80 ppm referente ao hidrogênio H-8 (Figura 19). A correlação entre 

H-5 e H-8 pode ser confirmada pelo espectro de RMN de 1H em 2D (COSY). 
 
 

Figura 19. Expansão do espectro de RMN de 1H da substância 54, na região compreendida 

entre 7,3 e 7,9 ppm (500,00 MHz, DMSO-d6) 

 
 

O espectro de massas de alta resolução (Figura 20) apresentou um pico de razão m/z 

223,0366 que coincide com o valor calculado para C12H8NaO3
+ = 223,0364. 
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Figura 20. Espectro de massas de alta resolução da substância 54 

 
 

Após a síntese dos intermediários-chave 53a-h e 54, partiu-se para o acoplamento entre 

os dois núcleos (naftoquinônico e cumarínico), empregando um espaçador 1,2,3-triazólico, 

através de uma reação de cicloadição 1,3-dipolar catalisada por cobre (I). Os azido compostos 

53a-h foram colocados para reagir com a cumarina propargilada 54 empregando sulfato de 

cobre pentahidratado, ascorbato de sódio e uma mistura diclorometano/água como solvente, 

na proporção 1:1, e a reação mantida à temperatura ambiente durante 12 horas (Esquema 8). 

Os produtos finais do tipo 42 foram obtidos de maneira satisfatória e em rendimentos que 

variaram de 72-83%. Na Tabela 3 estão descritos os rendimentos obtidos para cada composto, 

assim como os seus intervalos de fusão. 

 
 
 

 
 
 
 

Esquema 8. Síntese dos híbridos naftoquinona-cumarina 42a-h 



P á g i n a | 27 
 

 
Tabela 3. Faixas de fusão e os rendimentos das reações dos híbridos 42a-h 

 
Substâncias R R1 h (%) Faixa de Fusão (°C) 

42a H - 72 168-169 

42b Ph 4-Cl 74 138-139 

42c Ph 4-Br 76 147-148 

42d Ph 4-NO2 69 139-140 

42e Ph H 79 148-149 

42f Ph 4-F 82 139-140 

42g Ph 4-CH3 83 117-118 

42h Ph 3-CH3 80 109-110 

 
O mecanismo para obtenção dos híbridos naftoquinona-cumarina envolve uma 

cicloadição 1,3-dipolar catalisada por cobre (I). Em 2013, esse mecanismo foi reportado por 

Worrell e colaboradores82 que propôs o ciclo catalítico representado no Esquema 9. O 

mecanismo se inicia com a formação do acetilídio de cobre (etapa A) seguido da substituição 

de um dos ligantes do cobre pela azida representada na etapa B. Posteriormente, ocorre a 

formação de um intermediário cíclico na etapa C. Por fim, na última etapa ocorre a contração 

do anel formando finalmente o 1,2,3-triazol 1,4-substituido desejado (etapa D). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esquema 9. Mecanismo da reação de ciloadição 1,3-dipolar para formação dos híbridos 

naftoquinona-triazol-cumarina 42a-h 
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As estruturas dos híbridos 42a-h foram confirmadas empregando-se métodos físicos 

de análise tais como RMN de 1H, espectroscopia na região do IV e espectrometria de massas 

de alta resolução. Na Figura 21 está apresentado o espectro de RMN de 1H (500,00 MHz, 

DMSO-d6) do composto 42g de forma ilustrativa. Se destacam na região alifática dois 

simpletos em 2,29 e 2,00 ppm, com integração 3H para cada sinal, referentes aos hidrogênios 

das duas metilas. Também pode-se observar a presença de um sinal simpleto em 5,41 ppm, 

com integração 2H, relativo aos dois hidrogênios metilênicos CH2O, fortemente desblindado 

por estar ligado a um carbono vizinho a um átomo eletronegativo. Um outro sinal simpleto é 

encontrado em 6,08 ppm, com integração 1H, referente ao hidrogênio metínico da junção 

CH-Ph. Os demais sinais não sofreram alterações substanciais quando comparados com os 

sinais do espectro da naftoquinona de partida. 
 

Figura 21. Espectro de RMN de 1H da substância 42g (500,00 MHz, DMSO-d6) 
 

A Figura 22 ilustra a expansão do espectro de RMN de 1H (500,00 MHz, DMSO-d6), 

na região compreendida entre 7,1 e 8,3 ppm. Podemos observar a presença de dois sinais 

dupletos característicos de um anel aromático para substituído. Um dupleto encontra-se em 

7,13 (J = 8,1 Hz, 2H) relativo aos hidrogênios H-3’ e H-5’ da fenila e um outro dupleto em 

7,21 (J = 8,1 Hz, 2H) referente aos hidrogênios H-2’ e H-6’da fenila. Em campo mais baixo, 
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pode ser observado o aparecimento de um sinal tripleto em 7,32 ppm (J = 7,5 Hz, 1H), um 

dupleto em 7,36 ppm (J = 8,0 Hz, 1H), um triplo dupleto em 7,63 ppm (J = 8,0 e 1,0 Hz, 1H) 

e em 7,70 ppm um dupleto (J = 7,5 Hz, 1H) referente aos quatro hidrogênios aromáticos da 

cumarina. A presença de um sinal sob a forma de um simpleto em 7,42 ppm, com integração 

1H, corresponde ao hidrogênio H-3’’ da unidade cumarínica. Além disso, observa-se dois 

triplos dupletos parcialmente sobrepostos em 7,82 ppm (J = 7,5 e 1,5 Hz, 1H) e em 7,86 ppm 

(J = 7,5 e 1,5 Hz, 1H) relativos a dois hidrogênios (H-7 e H-8) do núcleo naftoquinônico. A 

presença de dois multipletos em 8,02 – 8,00 ppm (1H) e 7,92 – 7,90 ppm (1H) são referentes 

aos outros dois hidrogênios aromáticos (H-5 e H-8) da unidade naftoquinônica. Os dois 

multipletos tem aparência de um duplo dupleto mal resolvido. Por fim, observa-se um 

simpleto em 8,25 ppm correspondente ao hidrogênio CH do núcleo triazol, sinal bastante 

característico (Figura 22). 
 
 

Figura 22. Expansão da região aromática do espectro de RMN de 1H da substância 42g 

(500,00 MHz, DMSO-d6) 
 
 

O espectro de massas de alta resolução (Figura 23) apresentou um pico de razão m/z 

540,1512 que coincide com o valor calculado para C31H23N3NaO5 = 540,1530. 
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Figura 23. Espectro de massas de alta resolução da substância 42g 
 
 

6.2 Resultados biológicos 
 

Após a obtenção, purificação e caracterização dos híbridos 42a-h, os mesmos foram 

enviados para avaliação da atividade antitumoral frente ao carcinoma de células escamosas 

da cavidade oral. Esses estudos foram realizados pelo grupo de pesquisas da Professor Bruno 

Kaufmann Robbs, do Instituto de Saúde de Nova Friburgo, UFF – Campus Nova Friburgo. 

Os híbridos 42a-h foram inicialmente avaliados quanto a capacidade antitumoral e 

citotóxica em carcinoma de células escamosas da cavidade oral (SCC9) realizando testes de 

viabilidade celular através de ensaios de MTT, um método amplamente utilizado para este 

fim (Figura 24, Tabela 4).1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1É um ensaio colorimétrico, descrito primeiramente em 1983 por Mosman, com aplicação 

em análise de atividade metabólica celular. 
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Figura 24. Viabilidade das substâncias 42a-h em linhagem SCC9. O gráfico mostra a 

porcentagem de viabilidade celular após o tratamento de células SCC9 por 48 horas com as 

substâncias em 6 concentrações variando de 400 µM a 6,25 µM em comparação com os 

controles lapachol e carboplatina. Resultados relativos ao mínimo de 3 experimentos 

independentes 

 
 

Tabela 4. Substâncias testadas através do ensaio de viabilidade celular por MTT e seus 

respectivos IC50 e desvio padrão (SD) em diferentes linhagens celulares. Valores de IC50 

em µM 
 

 
COMPOSTOS 

Células Escamosas de Carcinoma Oral Fibroblastos 
SCC9 SCC4 SCC25  

IC50 SD IC50 SD IC50 SD IC50 SD 
42a 63.76 0,079 67,71 0,016 65,4 0,011 90,28 0,045 
42b - - - - - - - - 
42c 181 0,083 - - - - - - 
42d 422,3 0,178 - - - - - - 
42e 26,91 0,086 75,26 0,015 68,84 0,015 100,7 0,034 
42f 33,22 0,082 64,34 0,009 71,87 0,015 75,16 0,029 
42g 136,1 0,088 - - - - - - 
42h 145,3 0,100 - - - - - - 

Lapachol 161,8 0,040 - - - - - - 

Carboplatina 163,1 0,055 - - - - - - 
 
 

As substâncias mais ativas, 42a, 42e e 42f, com valores de IC50 de 63,76 µM, 26,91 

µM e 33,22 µM, respectivamente, foram selecionadas para testes em linhagem de carcinoma 

SCC4, SCC25 e em fibroblastos saudáveis. Estes três compostos apresentaram valores de 

IC50 menores do que os controles – Carboplatina (IC50 = 163,1 µM) e Lapachol (IC50 = 161,8 

µM). A partir dos valores de IC50 obtidos, foi possível calcular o índice de seletividade 
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através da razão entre o IC50 em SCC9 e IC50 em fibroblastos (Tabela 5). Foram consideradas 

seletivas as substâncias com índice de seletividade maior que 2, sendo a 42e a mais seletiva 

entre os compostos testadas, com IS = 3,76 para linhagem SCC9. O resultado obtido 

demonstra que a substância inibe mais células tumorais do que fibroblastos saudáveis. 

 
 

Tabela 5. Índice de Seletividade e Média do Índice de seletividade da 42a, 42e e 42f 
 
 

Substâncias Índice de Seletividade (IS) Média do 
Índice de 

Seletividade  SCC9 SCC4 SCC25 

42a 1,41 1,33 1,38 1,37 
42e 3,76 1,33 1,47 2,18 
42f 2,26 1,16 1,04 1,48 

 
 

ENSAIO DE ESTABILIDADE: 
 

Além disso, foi realizado um teste de estabilidade com os híbridos 42e e 42f, que 

foram os mais seletivos. Os resultados apontam que as substâncias testadas demonstraram 

ser estáveis em relação ao controle de carboplatina, se mantendo citotóxicas mesmo após o 

maior tempo de 48 h, conforme observamos na Figura 25. 

 
 
 

 
Figura 25. Curva de estabilidade mostrando que 42e e 42f são substâncias estáveis. As 

substâncias foram utilizadas na concentração de 2 x IC50 e foram armazenadas na 
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incubadora de células por 0, 1, 6, 12 e 48 h após o tratamento das células SCC9 plaqueadas 

(5x103 células por poço) 

 
 

ENSAIO DE MARCAÇÃO DO NÚCLEO PICNÓTICO: 

A apoptose é observada através de eventos de estimulação do meio ambiente tecidual 

regulados por processos bioquímicos. Essas alterações ocorrem por exemplo no núcleo 

picnótico no qual revelam clivagens do DNA do ponto de vista morfológico. O método foi 

realizado através da marcação com 4’,6’-diamino-2-fenil-indol (DAPI), um marcador 

fluorescente que se liga fortemente a regiões de DNA ricas em adenina-timina. 

Foi realizado o ensaio de marcação do núcleo picnótico nas células tratadas com 42e, 

que foi a mais seletiva entre as substâncias testadas, e o controle negativo utilizado foi 

DMSO, na mesma concentração que a substância analisada (Figuras 26 e 27). Foi observado 

que o teste de marcação de núcleo picnótico não demonstrou resultados condizentes com 

indução de apoptose, apresentando uma marcação muito próxima do controle negativo, e 

uma observação da morfologia das células não indicou qualquer mudança que sugerissem 

morte por apoptose. 

 
 

Figura 26. Marcação de núcleos picnóticos por DAPI, imagem obtida por microscopia de 

fluorescência, aumento de 20x. Em (a), marcação de núcleos picnóticos em células tratadas 

com controle DMSO e com 42e, respectivamente, no tempo de 6h. Em (b), marcação de 

núcleos picnóticos em células tratadas com controle DMSO e com 42e, respectivamente, no 

tempo de 12h 
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Figura 27. Marcação de núcleos picnóticos por DAPI, imagens obtidas por microscopia de 

fluorescência, aumento de 20 vezes. Em (a), marcação de núcleos picnóticos em células 

tratadas com controle DMSO e com 42e, respectivamente, no tempo de 24 h. Em (b), 

marcação de núcleos picnóticos em células tratadas com controle DMSO e com 42e, 

respectivamente, no tempo de 36 h 

 
 

ENSAIO DE MARCAÇÃO DE ROS: 

O ensaio para marcação de espécies reativas de oxigênio (ROS) é realizado utilizando 

dihidrodamina 123 (DHR-123), que é um reagente não fluorescente que se difunde 

passivamente por membranas biológicas e é oxidado a rodamina 123, exibindo fluorescência 

verde, e, dessa forma, evidenciando a produção de ROS pela célula. 

Foi realizado o ensaio de marcação de ROS, utilizando a 42e e como controle o 

DMSO, na mesma concentração da substância, e H2O2 a 0,1%. O intuito de tal teste é avaliar 

a possível indução de morte por estresse oxidativo; no entanto a fluorescência apresentada 

pela 42e não foi significativa em relação ao controle positivo, pois não houve marcação 

significante de ROS. 
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Figura 28. Marcação de espécies reativas de oxigênio por DHR-1,2,3 em células SCC9, 

imagens obtidas por microscopia de fluorescência, aumento de 20x. Em (a), marcação de 

ROS em células tratadas com DMSO e 42e, respectivamente, no tempo de 3h; em (b), 

marcação de ROS em células tratadas com DMSO e 42e, respectivamente, no tempo de 6h; 

em (c), marcação de ROS em células tratadas com H2O2 por 15 min 

 
 

ENSAIO PARA MARCAÇÃO DE ATIVIDADE DE CASPASE-3 

A ativação da caspase-3 é um evento essencial durante a apoptose, e o ensaio permite 

análise de células apoptóticas. Para a realização do ensaio de atividade da Caspase-3 foi 

utilizado o reagente de detecção Caspase-3 verde, um peptídeo de quatro aminoácidos 

(DEVD) conjugado a um corante que não é fluorescente até ser clivado do peptídeo na 

presença da caspase-3 e se ligar ao DNA, emitindo fluorescência. 

As células tratadas com 42e foram marcadas com a caspase-3 verde e tiveram sua 

expressão de caspase-3 ativa quantificada em comparação com o controle positivo de 

etoposídeo e negativo de DMSO. Após os tempos de encubação (3, 10 e 24 h), as células 

foram fotografadas usando um microscópio Zeiss Axio Observer de fluorescência invertida. 

O ensaio demonstrou que células tratadas com 42e possuem expressão de caspase-3 similar 

a tratadas com controle positivo etoposídeo, o que indica indução de morte celular por 

apoptose (Figura 29). 
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Figura 29. Marcação de atividade da caspase-3 
 
 

ENSAIO DE AVALIAÇÃO in sílico: 

Foi realizada a análise do 42e através da “regra dos cinco” de Lipinski, que prevê que 

a má absorção da substância ocorre quando existem mais de: cinco doadores de ligação de H 

(NON/NH), dez aceitadores de ligações de H (NOH), o peso molecular maior que 500 Da, e 

o valor de clogP maior que 5. Substâncias que atendam a 3 critérios ou mais são considerados 

bons candidatos a fármacos. 

A partir da realização de testes in silico, constatou-se que o 42e tem os valores de 

cLogP próximo do limite de 5, isso indica que essa substância tem baixa lipofilicidade, ou 

seja, não demonstra facilidade para atravessar as membranas celulares como os controles 

doxorrubicina e carboplatina que possuem baixos valores. Nos demais parâmetros é possível 

ver que o 42e respeitou a regra dos 5 de Lipinski, com um valor de NON < 10. TPSA da 

substância 42e (100,3 Å) sugeriu uma melhor absorção oral e intestinal que a doxorrubicina 

(PSA 206,1 Å) e menor absorção que a carboplatina (PSA 52,6 Å). 

 
Tabela 6. Valores de CLOGP, solubilidade, TPSA, NON, NOH/NH, número de violações 

e peso molecular do 42e e dos controles doxorrubicina e carboplatina 
 

SUBSTÂNCIA CLOGP SOLUBILIDADE 
[LOGS(MOL/L) 

TPSA 
(Å2) 

NON NOH/NH N 
VIOLAÇÕES 

PESO 
MOL 

42e 4 4,51 -6,91 100.3 8 0 1 503 

doxorrubicina 0,17 -4,51 206,1 12 7 3 543 

carboplatina 
- - 

0,68 
-0,23 52,6 4 2 0 371 
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Além dos dados analisados, um outro conjunto de propriedades importantes para o 

estudo de desenvolvimento de medicamentos pode ser obtido através do ADMET (A: 

absorção, D: distribuição, M: metabolismo, E: excreção e T: toxicidade). A avaliação in silico 

foi realizada para o conhecimento prévio das propriedades químicas e biológicas com base 

em estudos de bioinformática. Para o 42e foram escolhidas as propriedades mais exploradas 

na literatura em estudos in silico com o ADMET (Tabela 7). Os valores podem ser 

apresentados por "+" ou "-" e indicam um relacionamento sim ou não para a propriedade 

prevista. Cada predição apresenta um número entre 0-1 e indica a probabilidade que descreve 

a propriedade deste medicamento com base no software admetSAR. 

 
Tabela 7. Valores das propriedades mais exploradas na literatura em estudos in sílico com 

o ADMET 
 

CLASSIFICAÇÃO 
ADMET 42e CARBOPLATINA DOXORRUBICINA 

Absorção intestinal humana + 0,9804 + 0.8317 + 0.8447 

Biodisponibilidade oral + 0,6857 + 0,5714 - 0.9143 

Caco-2 - 0,8252 - 0.8301 - 0.8650 

Inibidor de glicoproteína- P + 0.8999 - 0.9651 - 0.9166 

Substrato de glicoproteína-P - 0.5625 - 0,9791 + 0,9478 

CYP3A4-inibidor + 0,6834 - 0,9004 - 0,8310 

CYP3A4 substrato + 0,6495 - 0,6551 + 0,7321 

CYP2C9-inibidor + 0,6272 - 0,8248 - 0,9209 

CYP2C9 substrato - 0,8159 - 0,8095 - 1,0000 

CYP2C19- inibidor + 0,6051 - 0,8033 - 0,9025 

 
 

Uma propriedade que avalia absorção e permeabilidade de fármacos é o estudo in 

vitro com células Caco-2. Essas células são parte de uma linhagem de adenocarcinoma de 

cólon humano e a cultura dessas células forma uma monocamada com junções estreitas, 

simulando o epitélio intestinal humano; através do ADMET foram obtidos valores negativos 

de absorção em células Caco-2, mostrando que as características da 42e e dos controles não 

sugerem boa capacidade de atravessar as membranas de Caco-2, concluindo que a via de 

administração oral dessas substâncias não é bem efetiva. 
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Além disso, a proteína transmembrana denominada fosfoglicoproteína P (PgP) é 

bastante estudada por atuar como um transportador de drogas, lipídeos e esteroides, porém, 

na quimioterapia também está relacionada a resistência dos fármacos e isso ocorre devido a 

capacidade de formar uma bomba de efluxo na célula que expulsa a substância diminuindo 

o efeito. Para a glicoproteína P foi observado que o 42e atua como inibidor e isso significa 

que ele não terá problemas de resistência medicamentosa em tratamentos. Já os controles 

carboplatina e doxorrubicina não são inibidores da PgP o que explica os conhecidos efeitos 

de resistência na administração desses medicamentos na clínica. 

As enzimas da família do citocromo P450 são responsáveis por atuarem em mais de 

70% dos medicamentos para uso clínico. O CYP3A4 é a enzima mais importante em adultos, 

é expressa no fígado em grande quantidade e no intestino em menor quantidade contribuindo 

no metabolismo sistêmico e pré-sistêmico de aproximadamente 50% dos medicamentos, 

além de drogas, xenobióticos, ácidos graxos e esteroides realizando a oxidação destes e 

facilitando sua eliminação pelo organismo. Foi observado que somente o 42e é inibidor do 

CYP3A4. Outra enzima que foi analisada é a enzima hepática CYP2C19 que está envolvida 

no metabolismo de xenobióticos e atuam na terapia inibidora da bomba de prótons para o 

tratamento de úlcera péptica. Foi possível ver que a 42e também é inibidora dessa enzima e 

atuam como inibidores da bomba de prótons realizando a supressão ácido gástrica. A 

CYP2C9 é a enzima mais abundante da subfamília CYP2C, é responsável por metabolizar 

15% dos medicamentos é abundante no fígado e no trato gastrintestinal, a inibição ou 

ativação do CYP2C9 podem afetar as interações medicamentosas, pois o CYP2C9 atua na 

oxidação de medicamentos e metaboliza compostos endógenos. O 42e atua como um inibidor 

do CYP2C9, já os controles não são inibidores. 

Outros testes devem ser performados para melhor caracterização da substância 42e, 

como outros testes para demonstrar via de morte induzida e testes in vivo, mas com os 

resultados obtidos até o momento se mostrou promissora como um possível tratamento para 

CCECO. 

 
 

7 CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 
 

No presente trabalho foram obtidas vinte e cinco substâncias sendo vinte e uma delas 

inéditas – cinco intermediários naftoquinônicos clorados 52a-h, oito azido-naftoquinonas 

53a-h e oito híbridos naftoquinona-triazol-cumarina 42a-h. Todas as substâncias foram 

devidamente caracterizadas por métodos físicos de análise e tiveram suas estruturas 
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confirmadas, com exceção dos intermediários azido-naftoquinônicos 53, que em virtude de 

sua instabilidade, foi utilizado sem prévia purificação. 

Para a obtenção dos intermediários cloradas 52a-h foi possível estabelecer uma ótima 

metodologia sintética e os produtos foram obtidos em rendimentos satisfatórios. Os 

compostos 53a-h foram sintetizados empregando uma metodologia já estabelecida na 

literatura. O intermediário cumarínico propargilado 54 foi obtido em 89% de rendimento 

através de uma reação de substituição nucleofílica bimolecular (SN2). Após os 

intermediários-chave formados, realizou-se a síntese dos híbridos almejados 42a-h em 

rendimentos que variaram de 69 a 83%, através de uma metodologia sintética amplamente 

descrita na literatura - cicloadição 1,3-dipolar entre os intermediários azido-naftoquinônicos 

53a-h e a cumarina propargilada 54. Esses derivados 42 foram avaliados quanto a sua 

atividade antitumoral frente ao carcinoma de células escamosas da cavidade oral. As 

substâncias 42a, 42e e 42f foram as mais ativas, com valores de IC50 de 63,76 µM, 26,9 µM 

e 33,22 µM, respectivamente, sendo 42e seletiva para a linhagem SCC9. Além disso, 42e e 

42f são estáveis em relação ao controle da carboplatina, se mantendo citotóxicas mesmo após 

48 h. Também foi observado que o mecanismo de ação ocorre via apoptose celular. 

Por fim, ainda serão realizadas as caracterizações por métodos físicos de análise 

como, por exemplo, espectroscopia na região do infravermelho (IV), espectrometria de 

Ressonância Magnética Nuclear de Carbono 13 (RMN de 13C) e alguns casos de 

espectrometria de massas para as substâncias que ficaram faltando. 

 
 

8 PARTE EXPERIMENTAL 

Na parte experimental estão descritos os procedimentos experimentais das sínteses 

desenvolvidas ao longo deste trabalho. A caracterização das substâncias sintetizadas foi 

realizada através de intervalos de fusão, espectroscopia de ressonância magnética nuclear 

(RMN de 1H e RMN de 13C/APT), espectroscopia na região do infravermelho (IV) e, em 

alguns casos, espectrometria de massas de alta resolução (EM-AR). 
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8.1 Materiais e Métodos 

 
Intervalos de Fusão 

 
Os intervalos de fusão das substâncias foram obtidos em um aparelho Thermo 

Scientific 9100 ou aparelho Fischer-Jones (Melting Point Apparatus) série 50200082. 

Espectroscopia na Região do Infravermelho 
 

Os espectros na região do infravermelho foram obtidos em espectrômetro Perkin- 

Elmer FT-IR, modelos 1600 Senes e Spectrum One, de feixe duplo, em pastilhas de brometo 

de potássio anidro. Os valores para as absorções estão expressos em número se onda, 

utilizando-se como unidade o centímetro recíproco (cm-1). 

Espectroscopia de Ressonância Magnética Nuclear 
 

Os espectros de ressonância magnética nuclear (RMN de 1H e RMN de 13C) foram 

adquiridos em espectrômetro Varian Unity operando a 300,00 ou 500,00 MHz (para RMN 

de 1H) e 75,0 MHz ou 125,0 MHz (Para RMN de 13C), usando CDCl3 ou DMSO-d6 como 

solvente, conforme especificado em cada caso. Os espectros de RMN foram obtidos 

tipicamente à temperatura ambiente. Os valores de deslocamento químico (d) estão relatados 

em partes por milhão (ppm) em relação ao tetrametilsilano (TMS) utilizado como padrão 

interno e as constantes de acoplamento (J) são referidas em Hertz (Hz). As áreas dos sinais 

foram obtidas por integração eletrônica. As multiplicidades das bandas de absorção no 

espectro de RMN de 1H foram descritas da seguinte forma: s (simpleto), d (dupleto), t 

(tripleto), q (quarteto), qt (quinteto), st (sexteto), m (multipleto), sl (simpleto largo), tl 

(tripleto largo), dd (duplo dupleto), td (triplo dupleto) e ddd (duplo duplo dupleto). 

Espectrometria de Massas 

Os espectros de massas de alta resolução foram obtidos em um espectrômetro de 

massas MICROMASS Q-TOF (Waters) com ionização por electrospray (ESI). 

Solventes e Reagentes 

Todos os solventes e reagentes empregados foram adquiridos de fontes comerciais: 

Sigma-Aldrich Brasil (São Paulo, Brasil), Acros Organics (Geel, Bélgica) e Tedia Brasil (Rio 

de Janeiro, Brasil). Conforme necessidades requeridas nas metodologias adotadas os 

solventes foram tratados, destilados e secos, de acordo com os processos descritos na 

literatura. 
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Cromatografia 

 
O monitoramento de todas as reações foi realizado por cromatografia em camada fina 

(TLC, do inglês: thin layer chromatography), utilizando cromatofolhas de silicagel de 60 

F254, com 0,2 mm de espessura (ref. Merck 5554). A maior parte das substâncias foram 

purificadas por cromatografia em coluna empregando sílica gel 60 (70-230 mesh) fornecida 

pela Merck. 

 
 

8.2 Metodologias Sintéticas 
 

8.2.1 Procedimento geral para a síntese das naftoquinonas cloradas 52a-h 
 

 
 

Em um balão de fundo redondo de 50 mL, adicionou-se 5,81 mmol da menadiona (7), 

8,72 mmol do aldeído e 10 ml de ácido acético glacial, resfriado em banho de gelo. 

Borbulhou-se diretamente na solução uma corrente de ácido clorídrico gasoso por uma hora 

com auxílio de uma canular. Esse sistema foi realizado conectando-se ao balão uma seringa 

ligada a um kitassato através de uma mangueira, adicionou-se NaCl macerado ao kitassato e, 

com auxílio de um funil de separação contendo ácido sulfúrico, adicionou-o lentamente 

formando o ácido clorídrico gasoso. Retirou-se o fluxo de ácido clorídrico e deixou-se o 

sistema sob agitação por 24 horas. O progresso da reação foi acompanhado por cromatografia 

em camada fina (TLC), utilizando como eluente uma mistura hexano/acetato de etila na 

proporção 7:3. Após esse tempo, verteu-se a mistura reacional em um Becker contendo gelo 

picado e efetuou-se a extração com diclorometano (3 x 10 mL). A fase orgânica foi 

neutralizada com bicarbonato de sódio, filtrada e seca com adição de sulfato de sódio anidro, 

filtrada novamente para remoção dos sais presentes e o filtrado evaporado à vácuo. O resíduo 

foi purificado por cromatografia em coluna utilizando-se sílica gel do tipo flash e clorofórmio 

como eluente. 
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2-(clorometil)–3–metilnaftaleno-1,4–diona (52a) 

 

 

A substância 52a foi obtida como um sólido amarelo de ponto de fusão 100-101 °C (P.F. 

lit.= 107-108 °C) com rendimento de 71%. 

• IV νmax (cm-1): 1292, 1332, 1378,1440, 1458, 1592, 1621, 1663, 3043. 

• RMN de 1H (500,00 MHz, DMSO-d6): δ 8,03 – 7,95 (m, 2H), 7,88 – 7,80 (m, 2H), 
4,67 (s, 2H), 2,21 (s, 3H). 

• RMN 13C (APT, 75,0 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 84,7, 182,5, 146,8, 141,0, 134,6, 

134,6, 132,0, 131,5, 126,5, 126,4, 36,8, 12,8. 
 
 

2-(cloro(4-clorofenil)metil)-3-metilnaftaleno-1,4-diona   (52b) 
 

 
A substância 52b foi obtida como um sólido amarelo de ponto de fusão 106-107 °C com 

rendimento de 91%. 

• IV νmax (cm-1): 687, 673, 702, 726, 743, 1295, 1283, 1347, 1320, 1372, 1400, 1458, 
1426, 1489, 1590, 1647, 1620, 1662, 2959, 3077. 

• RMN de 1H (500,00 MHz, DMSO-d6): δ 8,04 – 7,95 (m, 2H), 7,85 (dd, J 5,9 e 3,3 

Hz, 2H), 7,54 (dd, J 9,1 e 2,7 Hz, 2H), 7,42 (dd, J 8,9 e 2,2 Hz, 2H), 6,80 (s, 1H), 

2,11 (s, 3H). 

• RMN 13C (APT, 75,0 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 184,3, 181,8, 146,9, 142,3, 136,7, 

134,1, 134,0, 132,2, 131,5, 131,2, 128,5, 128,2, 126,1, 125,9, 54,2, 13,4. 

• EM-AR (ESI) calc. para C18H12Cl2NaO2
+ [M+Na]+: 353,010656, exp.: 353,013156. 
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2-((4-bromofenil)clorometil)-3-metilnaftaleno-1,4-diona   (52c) 

 

 
A substância 52c foi obtida como um sólido amarelo de ponto de fusão 113-114 °C com 

rendimento de 75%. 

• IV νmax (cm-1): 1294, 1343, 1323, 1372, 1395, 1427, 1458, 1486, 1592, 1619, 1662, 

1647, 2957, 3074. 

• RMN de 1H (500,00 MHz, DMSO-d6): δ 8,04 – 7,97 (m, 2H), 7,85 (dd, J 5,8 e 3,3 
Hz, 2H), 7,56 (d, J 8,8 Hz, 2H), 7,47 (d, J 8,9 Hz, 2H), 6,78 (s, 1H), 2,11 (s, 3H). 

• RMN 13C (APT, 75,0 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 184,3, 181,8, 146,9, 142,3, 137,2, 

134,0, 134,0, 131,5, 131,2, 131,1, 128,7, 126,0, 125,8, 120,7, 54,3, 13,4. 
 
 

2-(cloro(4-nitrofenil)metil)-3-metilnaftaleno-1,4-diona   (52d) 
 

 
A substância 52d foi obtida como um sólido amarelo de ponto de fusão 135-136 °C com 

rendimento de 68%. 

• IV νmax (cm-1): 1231, 1261, 1294, 1319, 1343, 1373, 1410, 1459, 1491, 1512, 1538, 

1594, 1616, 1659, 2994, 3070, 3431. 

• RMN de 1H (500,00 MHz, DMSO-d6): δ 8,22 (d, J 6,9 Hz, 1H), 8,20 (d, J 6,4 Hz, 

1H), 8,04 – 8,01 (m, 1H), 7,98 – 7,94 (m, 1H), 7,87 – 7,84 (m, 2H), 7,81 (d, J 6,8 Hz, 

1H), 7,79 (d, J 6,3 Hz, 1H), 6,90 (s, 1H), 2,16 (s, 3H). 
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• RMN 13C (APT, 75,0 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 184,2, 181,6, 147,2, 146,7, 145,5, 

142,0, 134,1, 134,1, 131,6, 131,2, 127,8, 126,0, 125,9, 123,3, 54,6, 13,4. 
 
 

2-(cloro(4-fenil)metil)-3-metilnaftaleno-1,4-diona   (52e) 
 

 
A substância 52e foi obtida como um sólido amarelo de ponto de fusão 99-100 °C (P.F. lit.= 

103 °C) com rendimento de 92%. 

• IV νmax (cm-1): 1288, 1338, 1322, 1376, 1427, 1450, 1494, 1590, 1620, 1652, 2968, 

3036, 3296. 

• RMN de 1H (500,00 MHz, DMSO-d6): δ 8,04 – 7,99 (m, 2H), 7,89 – 7,82 (m, 2H), 

7,54 – 7,49 (m, 2H), 7,41 – 7,30 (m, 3H), 6,85 (s, 1H), 2,09 (s, 3H). 

• RMN 13C (APT, 75,0 MHz, DMSO-d6) δ (ppm):184,9, 182,5, 147,4, 143,4, 138,2, 

134,6, 134,6, 132,1, 131,8, 128,8, 128,1, 127,1, 126,7, 126,4, 55,2, 14,0. 

• EM-AR (ESI) calc. para C18H13ClNaO2
+ [M+Na]+: 319,049628, exp.: 319,049646. 

 
 

2-(cloro(4-fluormetil)metil)-3-metilnaftaleno-1,4-diona   (52f) 
 

 
A substância 52f foi obtida como um sólido amarelo de ponto de fusão 108-109 °C com 

rendimento de 62%. 
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2 

 
• IV νmax (cm-1): 1410, 1458, 1503, 1592, 1655, 1621, 1911, 2982, 3045, 3074, 3098. 

• RMN de 1H (500,00 MHz, DMSO-d6): δ 8,02-7,98 (m, 2H), 7,88 – 7,82 (m, 2H), 

7.59-7,54 (m, 2H), 7,23 – 7,14 (m, 2H), 6,81 (s, 1H), 2,11 (s, 3H). 

• RMN 13C (APT, 75,0 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 184,9, 182,5, 163,6, 160,3, 147,5, 

143,0, 134,6, 134,6, 132,1, 131,8, 129,4, 129,3, 126,6, 126,4, 115,7, 115,4, 54,8, 13,9. 

• EM-AR (ESI) calc. para C18H12ClFNaO + [M+Na]+: 337,04021, exp.: 337,04148. 
 
 

2-(cloro(4-metilfenil)metil)-3-metilnaftaleno-1,4-diona   (52g) 
 

 
A substância 52g foi obtida como um sólido amarelo de ponto de fusão 79-80 °C com 

rendimento de 86%. 

• IV νmax (cm-1): 1293, 1280, 1317, 1372, 1405, 1447, 1515, 1590, 1654, 1616, 2922, 

2950, 2978, 3031. 

• RMN de 1H (500,00 MHz, DMSO-d6): δ 8,04 – 7,98 (m, 2H), 7,88 – 7,82 (m, 2H), 

7,38 (d, J 8,0 Hz, 2H), 7,17 (d, J 8,1 Hz, 2H), 6,80 (s, 1H), 2,29 (s, 3H), 2,08 (s, 3H). 

• RMN 13C (APT, 75,0 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 185,0, 182,6, 147,4, 143,4, 137,5, 

135,1, 134,6, 134,6, 132,1, 131,8, 129,4, 127,0, 126,7, 126,4, 55,1, 21,0, 14,1. 

• EM-AR (ESI) calc. para C19H15ClNaO2
+ [M+Na]+: 333,0653, exp.: 333,0655. 

 
2-(cloro(3-metilfenil)metil)-3-metilnaftaleno-1,4-diona   (52h) 
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A substância 52h foi obtida como um sólido amarelo de ponto de fusão 109-110 °C com 

rendimento de 81%. 

• IV νmax (cm-1): 1282, 1342, 1327, 1380, 1424, 1459, 1490, 1590, 1622, 1657, 2969, 

3048. 

• RMN de 1H (500,00 MHz, DMSO-d6): δ 8,04 – 8,00 (m, 2H), 7,88 – 7,84 (m, 2H), 

7,31 (dd, J 2,6 e 10,5 Hz, 2H), 7,25 (t, J 7,6 Hz, 1H), 7,12 (d, J 7,4 Hz, 1H), 6,81 (s, 

1H), 2,29 (s, 3H), 2,08 (s, 3H). 

• RMN 13C (APT, 75,0 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 184,4, 182,0, 146,9, 142,8, 137,6, 

137,5, 134,0, 134,0, 131,6, 131,2, 128,2, 126,9, 126,1, 125,8, 123,6, 54,5, 20,8, 13,5. 

• EM-AR (ESI) calc. para C19H15ClNaO2
+ [M+Na]+: 333,0653, exp.: 333,0657. 

 
 

8.2.2 Procedimento geral para a síntese dos azido-compostos (53a-h) 
 

 
Em um balão de fundo redondo de 50 mL, adicionou-se 1,14 mmol de naftoquinona 

clorada, 3,42 mmol de azida de sódio e 10 mL de água/etanol 1:1 e deixou-se reagir durante 

30 min no ultrassom. O progresso da reação foi acompanhado por cromatografia em camada 

fina (TLC), utilizando como eluente uma mistura hexano/acetato de etila na proporção 9:1. 

Após esse tempo, extraiu-se a mistura reacional com água destilada e acetato de etila (4 x 30 

mL) e a fase orgânica foi evaporada sob vácuo até à secura formando um sólido. 

8.2.3 Síntese da 4-(2-propin-1-iloxi)-2H-1-benzopiran-2-ona (54) 

Em um balão de fundo redondo de 125 mL, adicionou-se 1,2 mmol de 4- 

hidroxicumarina (27), 2,4 mmol de carbonato de potássio e 7,0 mL de DMF. A mistura 

reacional foi deixada sob agitação magnética a temperatura ambiente durante 20 minutos. 

Em seguida, adicionou-se com auxílio de uma seringa 1,8 mmol de brometo de propargila e 

deixou-se agitando por 24 horas a 120 °C. O progresso da reação foi acompanhado por 

cromatografia em camada fina (TLC), utilizando como eluente uma mistura hexano/acetato 

de etila na proporção 7:3. Findo este tempo, filtrou-se a mistura reacional, lavou-se com 
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acetato de etila e o filtrado foi evaporado sob pressão reduzida. O produto foi purificado por 

cromatografia em coluna utilizando sílica gel do tipo flash, usando clorofórmio como eluente. 
 

 

A substância 54 foi obtida como um sólido branco e fino de ponto de fusão 153° C (P.F. lit.= 

157 °C) com rendimento de 89%. 

• RMN de 1H (500,00 MHz, DMSO-d6): δ 7,80 (dd, J 7,9 e 1,6 Hz, 1H), 7,67 (ddd, J 

14,5, 12,0 e 2,5 MHz, 1H), 7,41 – 7,34 (m, 2H), 5,95 (s, 1H), 5,10 (d, J 2,4 Hz, 2H), 

3,75 (m, 1H). 

• EM-AR (ESI) calc. para C19H15ClNaO2
+ [M+Na]+: 223,03656, exp.: 223,03641. 

 
 

8.2.4 Síntese dos híbridos naftoquinona-triazol-cumarina (42a-h) 
 

 
Em um balão de fundo redondo de 125 mL, adicionou-se 0,35 mmol do azido 

composto 53a-h, 0,35 mmol da cumarina propargilada 54, 1,4 mmol de sulfato de cobre 

pentahiidratado, 1,4 mmol de ascorbato de sódio e 30 mL de uma mistura água/diclorometano 

na proporção 1:1 e deixou-se sob agitação magnética durante 24 horas. Após esse tempo, 

extraiu-se a solução com diclorometano (3 x 20 mL) e evaporou-se a fase orgânica até à 

secura completa. O sólido obtido foi purificado por cristalização utilizando uma mistura de 

clorofórmio e pentano (1:5). 

2- metil-3-((4-(((2-oxo-2H-cromen-4-il)oxi)metil)-1H-1,2,3-triazol-1-il)metil)naftaleno-1,4- 
diona (42a) 
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A substância 42a foi obtida como um sólido amarelo de ponto de fusão 168-169 °C com 

rendimento de 72%. 

• RMN de 1H (500,00 MHz, DMSO-d6); δ 8,40 (s, 1H), 8,04 – 7,99 (m, 2H), 7,88 – 

7,84 (m, 2H), 7,70 (dd, J 7,9 e 1,5 Hz, 1H), 7,63 (ddd, J 8,7 e 7,4 e 1,6 Hz, 1H), 7,37 

(dd, J 8,5 e 0,5 Hz,1H), 7,31 (td, J 8,0 e 0,5 Hz, 1H), 6,11 (s, 1H), 5,62 (s, 2H), 5,38 

(s, 2H), 2,28 (s, 3H). 

• EM-AR (ESI) calc. para C24H17N3NaO5 [M+Na]+: 450,106041, exp.: 450,106004. 
 
 
2- metil-3-(4-(((2-oxo-2H-cromen-4-il)oxi)metil)-1H-1,2,3-triazol-1-il)(4-clorofenil)metil) 

naftaleno-1,4-diona (42b) 
 

 

A substância 42b foi obtida como um sólido amarelo de ponto de fusão 138-139 °C com 

rendimento de 74%. 

• RMN de 1H (500,00 MHz, DMSO-d6); δ 8,37 (s, 1H), 8,04 – 8,01 (m, 1H), 7,93 – 

7,91 (m, 1H), 7,86 (td, J 7,5 e 2,0 Hz, 1H), 7,82 (td, J 7,5 e 2,0 Hz, 1H), 7,71 (dd, J 

7,9 e 1,5 Hz, 1H), 7,63 (td, J 7,0 e 1,5 Hz, 1H), ), 7,51 (s, 1H), 7,45 (dd, J 6,5 e 2,0 

Hz, 2H), 7,37 (dd, J  8,3 e 0,7 Hz, 1H), 7,32 (td, J 8,0 e 1,0 Hz, 1H), 7,25 (d, J 8.4 

Hz, 2H), 6,11 (s, 1H), 5,43 (s, 2H), 2,03 (s, 3H). 

• EM-AR (ESI) calc. para C30H20ClN3NaO5 [M+Na]+: 560,098369, exp.: 560,100926. 
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2- metil-3-(4-(((2-oxo-2H-cromen-4-il)oxi)metil)-1H-1,2,3-triazol-1-il)(4-bromofenil)metil) 

naftaleno-1,4-diona (42c) 
 

 

A substância 42c foi obtida como um sólido marrom de ponto de fusão 147-148 °C com 

rendimento de 76%. 

• RMN de 1H (500,00 MHz, DMSO-d6); δ 8,35 (s, 1H), 8,03 – 8,01 (m, 1H), 7,92 – 

7,90 (m, 1H), 7,86 (td, J 7,5 e 1,5 Hz, 1H), 7,82 (td, J 7,5 e 1,5 Hz, 1H), 7,71 (d, J 

7,8 Hz, 1H), 7,63 (t, J 8,0 Hz, 1H), 7,58 (d, J  8,4 Hz, 2H), 7,46 (s, 1H), 7,37 (d, J 

8,3 Hz, 1H), 7,32 (t, J 7,5 Hz, 1H), 7,17 (d, J 8,4 Hz, 2H), 6,09 (s, 1H), 5,42 (s, 2H), 

2,02 (s, 3H). 

• EM-AR (ESI) calc. para C30H20BrN3NaO5 [M+Na]+: 604,047854 exp.: 604,046585. 
 
 

2- metil-3-(4-(((2-oxo-2H-cromen-4-il)oxi)metil)-1H-1,2,3-triazol-1-il)(4-nitrofenil)metil) 

naftaleno-1,4-diona (42d) 
 

 

A substância 42d foi obtida como um sólido marrom de ponto de fusão 139-140 °C com 

rendimento de 69%. 

• RMN de 1H (500,00 MHz, DMSO-d6); δ 8,47 (s, 1H), 8,21 (d, J 8,5 Hz, 2H), 8,05 

– 8,03 (m, 1H), 7,93 – 7,91 (m, 1H), 7,86 (td, J 7,0 e 2,0 Hz, 1H), 7,83 (td, J 7,0 e 2,0 
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Hz, 1H), 7,73 (dd, J 8,0 e 1,5 Hz, 1H), 7,68 (s, 1H), 7,64 (td, J 8,5 e 1,5 Hz, 1H), 7,40 

(d, J 8,5 Hz, 2H), 7,37 (dd, , J 8,5 e 0,5 Hz, 1H), 7,32 (td, J 8,0 e 1,0 Hz, 1H), 6,12 

(s, 1H), 5,45 (s, 2H), 2,09 (s, 3H). 

• EM-AR (ESI) calc. para C30H20N4NaO7 [M+Na]+: 571,122420, exp.: 571,120533. 
 
 

2- metil-3-(4-(((2-oxo-2H-cromen-4-il)oxi)metil)-1H-1,2,3-triazol-1-il)(fenil)metil) 

naftaleno-1,4-diona (42e) 
 

 

A substância 42e foi obtida como um sólido marrom de ponto de fusão 148-149 °C com 

rendimento de 79%. 

• RMN de 1H (500,00 MHz, DMSO-d6); δ 8,34 (s, 1H), 8,03 (d, J 7,1 Hz, 1H), 7,93 

(d, J 6,9 Hz, 1H), 7,87 – 7,81 (m, 2H), 7,72 (d, J 7,8 Hz, 1H), 7,64 (t, J 7,7 Hz, 1H), 

7,52 (s, 1H), 7,42 – 7,35 (m, 4H), 7,33 (t, J 7,5 Hz, 2H), 7,22 (d, J 7,2 Hz, 1H), 6,11 

(s, 1H), 5,44 (s, 2H), 2,02 (s, 3H). 

• EM-AR (ESI) calc. para C30H21N3NaO5 [M+Na]+: 526,137341, exp.: 526,135696. 
 
 

2- metil-3-(4-(((2-oxo-2H-cromen-4-il)oxi)metil)-1H-1,2,3-triazol-1-il)(4-fluor-fenil)metil) 

naftaleno-1,4-diona (42f) 
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A substância 42f foi obtida como um sólido cinza de ponto de fusão 139-140 °C com 

rendimento de 82%. 

• RMN de 1H (500 MHz, DMSO-d6); δ 8,35 (s, 1H), 8,05 - 8,03 (m, 1H), 7,95 – 7,93 

(m, 1H), 7,87 – 7,84 (m, 1H), 7,72 (d, J 7,3 Hz, 1H), 7,65 (t, J 7,5 Hz, 1H), 7,51 (s, 

1H), 7,39 (d, J 8,2 Hz, 1H), 7,34 – 7,32 (m, 3H), 7,24 (t, J 8,7 Hz, 2H), 6,13 (s, 1H), 

5,44 (s, 2H), 2,02 (s, 3H). 

• EM-AR (ESI) calc. para C30H20FN3NaO5 [M+Na]+: 544,127920, exp.: 544,125253. 
 
 

2- metil-3-(4-(((2-oxo-2H-cromen-4-il)oxi)metil)-1H-1,2,3-triazol-1-il)(4-metil-fenil)metil) 

naftaleno-1,4-diona (42g) 
 

 

A substância 42g foi obtida como um sólido marrom de ponto de fusão 117-118 °C com 

rendimento de 83%. 

• RMN de 1H (500 MHz, DMSO-d6); δ 8,25 (s, 1H), 8,02 – 8,00 (m, 1H), 7,92 – 7,90 

(m, 1H), 7,86 (td, J 7,5 e 1,5 Hz, 1H), 7,82 (td, J 7,5 e 1,5 Hz, 1H), 7,70 (d, J 7,5 Hz, 

1H), 7,63 (td, J 8,0 e 1,0 Hz, 1H), 7,42 (s, 1H), 7,36 (d, J 8,2 Hz, 1H), 7,32 (t, J 7,6 

Hz, 1H), 7,21 (d, J 8,1 Hz, 2H), 7,13 (d, J 8,1 Hz, 2H), 6,08 (s, 1H), 5,41 (s, 2H), 

2,29 (s, 3H), 2,00 (s, 3H). 

• EM-AR (ESI) calc. para C31H23N3NaO5 [M+Na]+: 540,152992, exp.: 540,151233. 
 
 

2- metil-3-(4-(((2-oxo-2H-cromen-4-il)oxi)metil)-1H-1,2,3-triazol-1-il)(3-metil-fenil)metil) 

naftaleno-1,4-diona (42h) 
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A substância 42h foi obtida como um sólido marrom de ponto de fusão 109-110 °C com 

rendimento de 80%. 

• RMN de 1H (500 MHz, DMSO-d6); δ 8,29 (s, 1H), 8,03 – 8.01 (m, 1H), 7,93 – 7,91 

(m, 1H),  7,86 (td, J 7,5 e 2,0 Hz, 1H), 7,82 (td, J 7,5 e 2,0 Hz, 1H), 7,70 (dd, J  7,9 

e 1,2 Hz, 1H), 7,63 (td, J 8,5 e 1,5 Hz, 1H), 7,44 (s, 1H), 7,36 (d, J 7,9 Hz, 1H), 7,31 

(dd, J 11,6 e 4,2 Hz, 1H), 7,27 (t, J 7,7 Hz, 1H), 7,17 (d, J 7,6 Hz, 1H), 7,01 (s, 1H), 

6,98 (d, J 7,8 Hz, 1H), 6,08 (s, 1H), 5,43 (s, 2H), 2,24 (s, 3H), 2,00 (s, 3H). 

• EM-AR (ESI) calc. para C31H23N3NaO5 [M+Na]+: 540,152992, exp.: 540,151455. 
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Ø Naftoquinonas clorados 52a-h 

 

2-(clorometil)-3-metil-naftaleno-1,4-diona (52a) 
 

 

 

Espectro na região do IV da substância 52a (pastilha de KBr) 
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Espectro de RMN de 1H da substância 52a (500,00 MHz, DMSO-d6) e expansão da 

região entre 7,8 e 8,1 ppm 
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2-(cloro(4-clorofenil)metil)-3-metil-naftaleno-1,4-diona (52b) 

 

 

 
Espectro na região do IV da substância 52b (pastilha de KBr) 
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Espectro de RMN de 1H da substância 52b (500,00 MHz, DMSO-d6) e expansão da 

região entre 6,7 e 8,1 ppm 
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2-((4-bromofenil)clorometil)-3-metil-naftaleno-1,4-diona (52c) 

 

 

 
Espectro na região do IV da substância 52c (pastilha de KBr) 
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Espectro de RMN de 1H da substância 52c (500,00 MHz, DMSO-d6) e expansão da 

região entre 6,7 e 8,1 ppm 
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2-(cloro(4-nitrofenil)metil)-3-metil-naftaleno-1,4-diona (52d) 

 

 

 
Espectro na região do IV da substância 52d (pastilha de KBr) 
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Espectro de RMN de 1H da substância 52d (500,00 MHz, DMSO-d6) e expansão da 

região entre 6,8 e 8,3 ppm 



P á g i n a | 69 
 

 
2-(cloro(4-fenil)metil)-3-metil-naftaleno-1,4-diona (52e) 

 

 

 
Espectro na região do IV da substância 52e (pastilha de KBr) 
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Espectro de RMN de 1H da substância 52e (500,00 MHz, DMSO-d6) e expansão da 

região entre 6,8 e 8,1 ppm 
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2-(cloro(4-fluor-metil)metil)-3-metil-naftaleno-1,4-diona (52f) 

 

 

 
Espectro na região do IV da substância 52f (pastilha de KBr) 



P á g i n a | 72 
 

 
2-(cloro(4-metil-fenil)metil)-3-metil-naftaleno-1,4-diona (52g) 

 

 

 
Espectro na região do IV da substância 52g (pastilha de KBr) 
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Espectro de RMN de 1H da substância 52g (500,00 MHz, DMSO-d6) e expansão da 

região entre 6,8 e 8,1 ppm 
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2-(cloro(3-metilfenil)metil)-3-metilnaftaleno-1,4-diona (52h) 

 

 
 

 
Espectro na região do IV da substância 52h (pastilha de KBr) 
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Espectro de RMN de 1H da substância 52h (500,00 MHz, DMSO-d6) e expansão da 

região entre 6,7 e 8,1 ppm 
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Ø Híbridos naftoquinona-trizol-cumarina 42a-h 

 

2-metil-3-((4-(((2-oxo-2H-cromen-4-il)oxi)metil)-1H-1,2,3-triazol-1-il)metil) 

naftaleno-1,4-diona (42a) 

 

Espectro de RMN de 1H da substância 42a (500,00 MHz, DMSO-d6) 
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Expansões do espectro de RMN de 1H da substância 42a (500,00 MHz, DMSO-d6) das 

regiões entre 7,2 e 8,5 ppm e entre 7,3 e 7,7 ppm 
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2-metil-3-(4-(((2-oxo-2H-cromen-4-il)oxi)metil)-1H-1,2,3-triazol-1-il)(4- 

clorofenil)metil) naftaleno-1,4-diona (42b) 

 

Espectro de RMN de 1H da substância 42b (500,00 MHz, DMSO-d6) 
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Expansão do espectro de RMN de 1H da substância 42b (500,00 MHz, DMSO-d6) na 

região entre 7,2 e 7,6 ppm e entre 7,6 e 8,1 ppm 
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2-metil-3-(4-(((2-oxo-2H-cromen-4-il)oxi)metil)-1H-1,2,3-triazol-1-il)(4- 

bromofenil)metil) naftaleno-1,4-diona (42c) 

 

Espectro de RMN de 1H da substância 42c (500,00 MHz, DMSO-d6) 



P á g i n a | 81 
 

 
 

 
 

 

Expansões do espectro de RMN de 1H da substância 42c (500,00 MHz, DMSO-d6) nas 

regiões entre 7,0 e 7,6 ppm e entre 7,6 e 8,1 ppm 
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2-metil-3-(4-(((2-oxo-2H-cromen-4-il)oxi)metil)-1H-1,2,3-triazol-1-il)(4- 

nitrofenil)metil) naftaleno-1,4-diona (42d) 

 

Espectro de RMN de 1H da substância 42d (500,00 MHz, DMSO-d6) 
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Expansões do espectro de RMN de 1H da substância 42d (500,00 MHz, DMSO-d6) na 

região entre 7,3 e 7,8 ppm e entre 7,8 e 8,3 ppm 
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2-metil-3-(4-(((2-oxo-2H-cromen-4-il)oxi)metil)-1H-1,2,3-triazol-1-il)(fenil)metil) 

naftaleno-1,4-diona (42e) 

 

Espectro de RMN de 1H da substância 42e (500,00 MHz, DMSO-d6) 
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Expansão do espectro de RMN de 1H da substância 42e (500,00 MHz, DMSO-d6) na 

região entre 7,1 e 8,5 ppm 

 
2-metil-3-(4-(((2-oxo-2H-cromen-4-il)oxi)metil)-1H-1,2,3-triazol-1-il)(4-fluor- 

fenil)metil) naftaleno-1,4-diona (42f) 
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Espectro de RMN de 1H da substância 42f (500,00 MHz, DMSO-d6) 
 
 

 

Expansão do espectro de RMN de 1H da substância 42f (500,00 MHz, DMSO-d6) na 

região entre 7,1 e 8,4 ppm 
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2-metil-3-(4-(((2-oxo-2H-cromen-4-il)oxi)metil)-1H-1,2,3-triazol-1-il)(4-metil- 

fenil)metil) naftaleno-1,4-diona (42g) 

 

Espectro de RMN de 1H da substância 42g (500,00 MHz, DMSO-d6) 
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Expansões do espectro de RMN de 1H da substância 42g (500,00 MHz, DMSO-d6) nas 

regiões entre 7,1 e 7,5 ppm e entre 7,6 e 8,4 ppm 
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2-metil-3-(4-(((2-oxo-2H-cromen-4-il)oxi)metil)-1H-1,2,3-triazol-1-il)(3-metil- 

fenil)metil) naftaleno-1,4-diona (42h) 

 

Espectro de RMN de 1H da substância 42h (500,00 MHz, DMSO-d6) 
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Expansões do espectro de RMN de 1H da substância 42h (500,00 MHz, DMSO-d6) nas 

regiões entre 6,8 e 7,5 ppm e entre 7,5 e 8,1 ppm 
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