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Resumo 

 

Neste trabalho foram sintetizadas 36 substâncias: 8 azidas aromáticas, 16 

intermediários triazólicos, e 8 derivados das di-hidroxi-1,4-naftoquinonas e 4 derivados 

de 1,2;1,4-naftoxantenos, sendo as 12 últimas inéditas. A síntese das novas lapachonas, 

iniciou-se com a preparação dos 1,2,3-triazóis, pela reação de obtenção das azidas 

aromáticas, seguida por reação de cicloadição 1,3-dipolar gerando os alcoóis triazólicos. 

Posteriormente, estes foram oxidados à carboxaldeídos. Foram usados os caboxaldeídos 

com a lausona para formação das di-hidroxi-1,4-naftoquinonas triazólicas. Por fim, 

ciclizou-se di-hidroxi-1,4-naftoquinonas, para obtenção dos 1,2;1,4-naftoxatenos 

triazólicos. As doze moléculas inéditas foram caracterizadas por ressonância magnética 

nuclear de 1H e infravermelho. Os 1,2;1,4-naftoxatenos e os intermediários di-hidroxi-

1,4-naftoquinonas ainda serão avaliadas farmacologicamente. 
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Abstract 

 

In this work, 36 substances were synthesized: 8 aromatics azides, 16 intermediary 

triazoles, 8 naphthoquinone derivatives  and 4 naphtoxanthene derivatives, 12 of them 

new molecules. The synthesys of new lapachones, started with a preparation of 1,2,3 –

triazoles, through a reaction to obtain aromatic azide, followed by the 1,3-dipolar 

cycloaddition reaction resulting in the alcohol triazole. Subsequently, these triazoles were 

oxidized to carboxaldehyde. These carboxaldehydes were used for a two components 

one-pot reaction with lawsone, that pass through the in situ formation of a intermediary 

o-QM, resulting in the di-hidroxy-1,4-naphtoquinones. Finally, the obtainment of 1,2-

1,4- naphtoxanthenes occurred by cyclization of di-hidroxy-1,4-naphtoquinones. The 12 

new molecules were characterized by 1H nuclear magnetic resonance and infrared 

spectroscopy. Hereafter, these molecules will be assessed for pharmacological activity. 
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1. Introdução  

1.1- Quinonas 

As quinonas são estruturas que contém dois grupos carbonílicos conjugados em 

anéis insaturados de seis membros, sendo diferenciados de acordo com o tipo de sistema 

aromático que sustenta o anel quinoidal: as benzoquinonas apresentam um anel 

benzênico, as naftoquinonas possuem um anel naftalênico, as antraquinonas contêm um 

anel antracênico e as fenantraquinonas têm um anel fenantrênico (Figura 1).1 

 

Figura 1. Quinonas com diferentes tipos de sistema aromático 

As quinonas com um mesmo tipo de anel, podem ser diferenciadas, também, pelas 

posições dos dois grupos carbonílicos, que podem se apresentar nas posições 1,2 ou orto-

quinoídica onde as carbonilas são vicinais ou 1,4 ou para-quinoídica, quando as 

carbonilas estão em posições opostas do anel.2,3 São possíveis outros arranjos isoméricos 

em sistemas policíclicos em que a distância entre as carbonilas pode ser maior. Estas 

formas isoméricas diferem substancialmente nas suas atividades biológicas, propriedades 

químicas e físicas (Figura 2).4 
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Figura 2. Diferentes formas isoméricas das benzoquinonas 

As quinonas representam uma ampla e variada família de metabólitos secundários 

de ocorrência natural. Na natureza estão envolvidas em etapas importantes do ciclo de 

vida de seres vivos, como as ubiquinonas e as plastoquinonas, que são intermediários da 

cadeia respiratória e fotossíntese, respectivamente, e as naftoquinonas, como as vitaminas 

do tipo K, que possuem ação controladora da coagulação sanguínea (Figura 3).5  

Figura 3. Quinonas de ocorrência natural 

 

Por causa de suas funções bioquímicas celulares o interesse nessas substâncias 

tem-se intensificado nos últimos anos, e elas têm sido amplamente sintetizadas e 

estudadas na busca por compostos com atividades biológicas variadas tais como: 

antitumorais,6 moluscicida,7 leischmanicida,8 anti-inflamatória,9 antifúngica10 e 

tripanomicida.11 

As naftoquinonas naturais com maior destaque são o lapachol e a β-lapachona, 

sendo o primeiro já comercializado pelo Laboratório Farmacêutico de Pernambuco para 

o tratamento do câncer, não mais disponível no mercado5. Estes compostos influenciaram 

os grupos de pesquisa do Brasil no desenvolvimento químico e farmocológico desses 

produtos. Outro grupo interessante de naftoquinonas é a série homóloga que contém um 

carbono a menos: nor-lapachol, nor-α-lapachona e nor-β-lapachona. Similar à sua série 
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homóloga-mãe, eles têm sido extensivamente explorados na química medicinal devido 

também às suas atividades biológicas diversas. 

Outra naftoquinona natural importante é lausona, que tem uma longa história de 

uso que remonta alguns milênios. O extrato das folhas da Lawsonia inermis foi 

empregado como um cosmético para a pintura de cabelos, unhas e pele. 

Subsequentemente, o extrato também passou a ser utilizada no tratamento de infecções 

fúngicas e feridas. 12 

Figura 4. Lapachol, β-lapachona, lausona e outras naftoquinonas importantes 

 

1.2- Heterociclos 

Os compostos heterocíclicos são de grande importância, abrangendo 

aproximadamente 55% das publicações presentes e em mais da metade de todos os 

compostos químicos conhecidos atualmente.13 Esta classe possui um amplo campo de 

aplicações, principalmente no que se refere ao seu uso como medicamentos 

mundialmente consumidos que apresentam atividades farmacológicas diversificadas.  

Como exemplo de compostos heterocíclicos que são comercializados como 

medicamentos, temos alguns azóis, que são heterociclos que apresentam um ou mais 

nitrogênios em suas estruturas, temos o anti-hipertensivo (losartan), antiviral (ribavirina), 

antifúngica (fluconazol) e o inibidor da -lactamase (tazobactama sódica)14. 
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Figura 5. Medicamentos que apresentam diferentes atividades farmacológicas contendo 

o núcleo triazólico 

Dentro desse grupo, azóis, temos o triazol, que é um heterociclo que contém três 

átomos de nitrogênio, que apesar de não serem encontrados na natureza, são substâncias 

que possuem uma grande aplicabilidade, principalmente por apresentarem importante 

atividade biológica15. 

Existem duas formas isoméricas do triazol, sendo diferenciado pela posição que 

se encontra os nitrogênios, 1,2,3 e 1,2,4. A seletividade na síntese destes compostos 

depende da metodologia empregada. Nesse trabalho daremos ênfase ao isômero 1,2,3. 

 

Figura 6. Exemplos de estrutura dos triazóis 

 Os heterociclos 1,2,3-triazólicos possuem uma vasta atividade biológica, e isto é 

provado pelas características únicas destes compostos que demonstram resistência a 

reações de oxidação, redução e hidrólise ácida ou básica, presentes no metabolismo do 

ser humano. Por este motivo, são capazes de passar sem alterações pelo organismo até 

alcançar o sitio ativo.16 
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1.3- Xantenos e Benzoxantenos 

Os xantenos são compostos heterocíclicos de ocorrência natural17-19 e sintéticos 

que são de grande importância para química medicinal, pois possuem muitas aplicações 

biológicas tais como inibidores da enzima trypanothione reductase,20 antiviral,21 

antibacteriano,22,23 antiplasmodial,24,25 anticâncer,26 antimalárico,27 antifúngico,28 anti-

inflamatório,29 anticâncer,30-32 anti-hipertensivo33 e terapia fotodinâmica.34 Estes 

compostos também podem ser usados como corantes fluorescentes e em tecnologias a 

laser. Além disso, esses compostos também possuem atividades antioxidantes. 

Outras importantes substâncias incluídas na classe 9H-xantenos são conhecidas 

como os 1H-benzo[b]xantenos de diferentes padrões estruturais e 12H-

dibenzo[b,i]xanteno. Pode-se observar que essas substâncias  apresentam uma ou duas 

unidades 1,4-naftoquinona nas suas estruturas.34,35 

 

 

Figura 7: Estruturas genéricas dos 9H-xanteno, 1H-benzoxantenos e 12H-

dibenzoxanteno 
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2. Objetivo 

Com base exposto, o presente trabalho consiste na síntese de novos derivados 

contendo grupos naftalênicos e 1,2,3-triazólico (Figura 8).  

 

 

Figura 8. Naftoxantenos-1,2,3-1H-triazólicos do tipo 1 

 

3. Justificativa 

As quinonas representam uma ampla e variada família de metabólitos secundários 

de ocorrência natural.5 Por causa de suas funções bioquímicas celulares o interesse nessas 

substâncias tem-se intensificado nos últimos anos, e elas têm sido amplamente 

sintetizadas e estudadas na busca por compostos com atividades antitumorais, 6 

moluscicida,7 leischmanicida,8 anti-inflamatória, 9 antifúngica10 e tripanomicida. 11 

 Por outro lado, a importância dos compostos heterocíclicos é incontestável, 

particularmente no que se refere ao fato de inúmeros usos como medicamentos.14 Os 

heterociclos 1,2,3-triazólicos possuem uma vasta atividade biológica, e isto é provado 

pelas características únicas destes compostos que demonstram resistência a reações de 

oxidação, redução e hidrólise ácida ou básica, presentes no metabolismo do ser humano.16 

Com isso, a síntese de novas moléculas que possuem esses dois grupamentos pode 

ser interessante. Essas moléculas teriam a finalidade de exploração sinérgica das 

atividades farmacológicas destes compostos.  
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 Portanto, a partir dessas informações, almeja-se contribuir para a pesquisa 

científica buscando novas substâncias, com alto potencial farmacológico. 

 

4. Metodologia 

Para obtenção das novas lapachonas 1, pretende-se explorar a rota sintética a partir 

da lausona 2 e do aldeído triazólico 3 (Esquema 1).   

Esquema 1. Obtenção dos naftoxantenos-1,2,3-1H-triazólicos 1 

Nesta reação, a lausona 2 reagirá com o aldeído 3 por meio de reação de 

condensação de Knoevenagel, que passará pela geração de um intermediário in situ, o-

quinona metídeo 4, seguido de uma alquilação redutiva que permitirá o acoplamento do 

núcleo triazólico do aldeído à naftoquinona.  

A preparação dos aldeídos triazólicos será realizada conforme a rota sintética 

descrita no esquema 2, a partir das anilinas devidamente substituídas (Esquema 2).  

 

Esquema 2. Rota sintética para obtenção dos aldeídos triazólicos  

5. Resultados e Discussões 

 

5.1 Sínteses das azidas aromáticas   
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 A síntese das azidas aromáticas consiste numa reação de diazotação seguida de uma 

substituição nucleofílica aromática. (Esquema 3) 

.  

           Esquema 3. Obtenção das azidas aromáticas 6 

 Foi necessária uma baixa temperatura porque o eletrófilo ion NO+ formado in situ é 

muito reativo, e o sal de diazônio formado possui baixa estabilidade térmica e pode se 

decompor a temperatura ambiente em gás nitrogênio (N2) e o ion arênio (C6H5
+).  

As azidas aromáticas não são isoladas por serem fotossensíveis e possuírem uma 

baixa estabilidade. 

Foram obtidas, assim, as azidas aromáticas como óleo de cores amarela e marrom 

com rendimentos que variaram de 79% a 98% (Tabela 1). 

Tabela 1. Rendimentos das azidas aromáticas 6 

Entrada R Produto Rendimento (%) 

1 H 6a 79 

2 3,4-Cl 6b 98 

3 3,5-Cl 6c >98 

4 2,5-Cl 6d >98 

5 4-Cl 6e 97 

6 3-CH3 6f >98 

7 4-NO2 6g 83 

8 4-OCH3 6h >98 
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O mecanismo proposto para formação das azidas aromáticas consiste em duas 

etapas: a primeira consiste na reação entre diferentes anilinas substituídas na presença de 

nitrito de sódio, formando um sal de diazônio como intermediário, e a segunda etapa desta 

reação envolveu a substituição nucleofílica aromática do grupo diazônio pelo grupo azida 

(N3) (Esquema 4). 

Esquema 4. Mecanismo proposto para a síntese das azidas aromáticas 6 

5.2 Síntese dos álcoois triazólicos 

A síntese dos álcoois triazólicos envolveu a cicloadição 1,3-dipolar de Huisgen 

entre o álcool propargílico e as azidas aromáticas catalisada por Cu (I) através do sistema 

sulfato de cobre (II) e ascorbato de sódio orientando a regiosseletividade nas posições 1 

e 4 (Esquema 5).  
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Esquema 5. Obtenção dos derivados triazólicos 7 

O sulfato de cobre (II) na presença de ascorbato de sódio, é usado a redução do 

Cu(II), gerando in situ o Cu(I). 

A reação foi realizada sob agitação magnética e a temperatura ambiente durante 

48 horas, protegida contra a luz devido à fotosensibilidade da azida e do alcino. Após o 

total consumo dos reagentes de partida, a mistura foi extraída com acetato de etila, o 

solvente foi evaporado e a mistura resultante foi cromatografada em coluna de silicagel 

do tipo flash, com eluente hexano/acetato. 

Os aldeídos triazólicos foram obtidos como cristais brancos ou amarelos, com 

rendimento que variaram de 51% a 98% (Tabela 2). 

Tabela 2. Rendimentos dos alcoóis triazólicos 7 

Entrada R Produto Rendimento (%) PF (ºC)  

1 H 7a 51 108-109  

2 3,4-Cl 7b 68 123-124  

3 3,5-Cl 7c 71 146-147  

4 2,5-Cl 7d 75 122-123  

5 4-Cl 7e 88 144-145  

6 3-CH3 7f 62 114-117  

7 4-NO2 7g 67 200-202  

8 4-OCH3 7h 98 115-117  

 

O mecanismo descrito para esta reação consiste na formação in situ da ligação  

do acetileto de Cu(I) 8, a partir do álcool propargílico e átomo de Cu(I). Seguida pelo 

recrutamento da segunda ligação π com o átomo de Cu(I), formando o complexo 

cataliticamente ativo 9. Então, 9 induz uma ligação coordenada com a azida orgânica, 

gerando o complexo 10. Após esta etapa, ocorre o ataque nucleofílico no N-3 da azida 
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pelo carbono β-vinilidênico do acetileto de Cu(I), formando a primeira ligação C-N, 

obtendo o intermediário instável 11. A contração do anel leva à formação do triazolila de 

cobre 12, que sofre protonólise para formar o triazol vinílico 1,4-dissubstituído 

seletivamente 3 (Esquema 6).36 

Esquema 6. Mecanismo descrito para a formação dos derivados triazólicos do tipo 3 

Todas as moléculas foram caracterizadas por IV, RMN1H e RMN13C. 

 

5.3 Síntese dos aldeídos triazólicos  

A síntese dos aldeídos triazólicos consiste na oxidação dos álcoois utilizando IBX, 

preparado previamente, como agente de oxidação branda específica de álcoois a aldeídos 

(Esquema 7). 

 

Esquema 7. Obtenção dos aldeídos triazólicos 3 
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O IBX ou ácido 2-iodóxibenzóico 24, composto de iodo hipervalente, foi 

preparado a partir da oxidação do ácido 2-iodobenzóico com oxone® 

(2KHSO5.KHSO4.K2SO4) em meio aquoso (Esquema 8).  

 

Esquema 8. Obtenção do IBX 24 

Após 24 horas, adicionou-se água ao meio de reação para cessar a reação, filtrou-

se e lavou-se o filtrado com acetato de etila. Evaporou-se o filtrado e a mistura resultante 

foi cromatografada em coluna de silicagel do tipo flash, usando hexano/acetato como 

eluente. 

Os aldeídos triazólicos foram obtidos como cristais brancos ou amarelos, com 

rendimentos que variaram de 61-91% (Tabela 3) 

Tabela 3. Rendimentos dos aldeídos triazólicos 3 

Entrada R Produto Rendimento 

(%) 

PF (ºC)  

1 H 3a 91 77-80  

2 3,4-Cl 3b 53 168-169  

3 3,5-Cl 3c 72 156-158  

4 2,5-Cl 3d 61 153-154  

5 4-Cl 3e 70 149-150  

6 3-CH3 3f 69 109-113  

7 4-NO2 3g 67 155-156  
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8 4-

OCH3 

3h 62 147-148  

 

O mecanismo de reação proposto para a oxidação do álcool à aldeído, consiste 

primeiro no ataque nucleofílico do álcool ao IBX 24 e, em seguida, ocorre uma torção 

hipervalente, que consiste no movimento concertado das ligações do intermediário 25 

devido a necessidade da formação do produto de oxidação mais estável e planar. Em 

seguida ocorre a eliminação do hidrogênio, formando o 1-aril-1H-1,2,3-triazol-4-

carbaldeído e o subproduto IBA 23, iodosoareno (Esquema 9). 

Esquema 9. Mecanismo de oxidação de alcoóis utilizando IBX 

 

Todas as moléculas foram caracterizadas por IV, RMN1H e RMN13C. 

5.4. Síntese dos naftoxantenos com núcleo 1,2,3- H triazólico 

A síntese dos naftoxatenos contendo o núcleo 1H-1,2,3-triazólico consiste em uma 

condensação de Knoevenagel, submetendo-se a lausona 2 e os aldeídos triazólicos 3 ao 

refluxo (Esquema 10).  
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Esquema 10. Síntese dos naftoxatenos com núcleo 1H-1,2,3-triazólico 

A reação foi realizada em refluxo, em meio etanol/água 1:1, com duração de 4 a 

6 h. Após esse tempo, observou-se a formação de um precipitado amarelo no balão 

reacional, que foi filtrado e armazenado em dessecador com pentóxido de fósforo para a 

retirada de água residual nos produtos.  

As substâncias foram caracterizadas por métodos físicos de análise tais como 

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

Durante a análise dos resultados obtidos se observou que os produtos formados 

não se tratavam dos derivados naftoxantênicos do tipo 1, mas sim das respectivas di-

hidroxi-1,4-naftoquinonas 26 (Esquema 11). 

Esquema 11. Síntese das di-hidroxi-1,4-naftoquinonas 26 

Os derivados di-hidroxi-1,4-naftoquinonas triazólicas 26a-h foram obtidas com 

rendimentos que variaram de 39-74% (Tabela 4). 

 

Tabela 4. Rendimentos das di-hidroxi-1,4-naftoquinonas triazólicas 

Entrada R Produto Rendimento (%) PF (ºC) 
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1 H 26a 52 224-225 

2 3,4-Cl 26b 72 212-213 

3 3,5-Cl 26c 72 209-210 

4 2,5-Cl 26d 74 221-222 

5 4-Cl 26e 39 168-169 

6 3-CH3 26f 51 257-258 

7 4-NO2 26g 72 225-226 

8 4-OCH3 26h 55 191-192 

 

Para confirmar que as substâncias sintetizadas foram as di-hidroxi-1,4-

naftoquinonas do tipo 26, foi realizado um teste químico com carbonato de potássio 

(Figura 9). 

 

Figura 9. Teste químico com substância 26f 

No espectro de RMN de 1H (500 MHz; DMSO-d6) da substância 26f, por 

exemplo, podemos observar como sinais característicos: um simpleto em 8,49 ppm 
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relativo ao hidrogênio do anel triazólico, um simpleto em 6,16  ppm referente ao 

hidrogênio do grupo metínico de conexão dos grupos naftoquinônicos, e um simpleto em 

2,38 ppm correspondente aos três hidrogênios da metila do grupo fenílico (Figura 10). 

 

Figura 10. Espectro parcial de RMN 1H do produto 26f 

O espectro de massas realizado para a substância 26f demonstrou que a amostra 

apresentava 18 u.m.a. além do calculado para o naftoxanteno 1f (500,1241u) o que 

confirma sua estrutura. O pico do íon molecular foi determinado com m/z 518,1345 

(Figura 11).  

 



17 
 

 

Figura 11. Espectro de Massas da di-hidroxi-1,4-naftoquinonas triazólica 26f 

 No espectro na região do infravermelho da di-hidroxi-1,4-naftoquinona 

triazólica 26f apresentou bandas referentes a deformações axiais ligações dos grupos OH, 

na região compreendida entre 3300 e 3147 cm-1, confirmando assim a presença das 

hidroxilas. Além disso, também observou-se bandas referentes as deformações axiais da 

carbonilas em 1650 cm-1; bandas em 1612 e 1592 cm-1, correspondentes as vibrações das 

duplas ligações aromáticas (Figura 12). Este comportamento se repetiu nas análises de IV 

realizadas para todos os outros derivados. 
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Figura 12. Espectro de IV do produto 26f 

O mecanismo proposto para a síntese em questão é iniciado com a protonação do 

aldeído pelo etanol. Após, ocorre o ataque à carbonila do aldeído, formando o composto 

27, que se converte na substância 28 pelo prototropismo. Posteriormente, ocorre a 

eliminação de uma molécula de água, e consequentemente a formação do intermediário 

o-QM 4. Por fim, uma segunda molécula de lausona ataca o intermediário 4, que atua 

como nucleófilo da reação, formando o intermediário 29 que está em equilíbrio químico 

com o produto 26. 
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Esquema 12. Mecanismo proposto para a formação de di-hidroxi-1,4-naftoquinonas 

triazólicas 26 

Devido ao fato de se ter obtido as naftoquinonas abertas, di-hidroxi-1,4-

naftoquinonas triazólicas 26a-h, foi proposto ciclizar a molécula em meio de ácido 

sulfúrico. Esta tentativa de ciclização apresenta três possibilidades de formação, os alfa-

beta 30, os alfa-alfa 1 e os beta-beta 31, conforme mostrado no Esquema 13. 
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Esquema 13. Síntese dos naftoxantenos 

 A reação foi realizada a temperatura ambiente, em ácido súlfurico, durante 30 

minutos e foi acompanhada por ccf, emprego como eluente clorofórmio/metanol na 

proporção 1:1, onde foi observado que todo reagente havia sido consumido, formando 

apenas um único produto (Figura 13).  

 

Figura 13. CCF da reação de formação do produto 30f  

Após observar o consumo do material de partida, verteu-se a mistura reacional em 

água gelada, sendo possível observar a formação de um precipitado amarelo. Extraiu-se 

a mistura com clorofórmio e evaporou-se o solvente orgânico. Os 1,2;1,4-naftoxantenos 

30 foram obtidos com rendimentos que variaram de 63-91% (Tabela 5). 

Tabela 5. Rendimentos dos 1,2;1,4-naftoxantenos 30 

Entrada R Produto Rendimento (%) PF 

1 3,4-Cl 30b 63 230-232 

2 3,5-Cl 30c 63 230-231 

3 3-CH3 30f 85 258-259 

4 4-OCH3 30h 91 189-190 
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Através da análise de espectro de RMN ¹H, foi possível observar que a molécula 

sintetizada é assimétrica, se comparada ao derivado 26f, analisado anteriormente. O 

produto 26f possui uma maior simplicidade espectral devido a essa simetria, enquanto 

que o produto 30f apresentou um maior número de sinais, concluindo-se assim que houve 

a ciclização tipo alfa-beta, ou seja, 1,2;1,4-naftoxanteno. 

O espectro de RMN de 1H (500 MHz; TFA e CDCl3) da substância 30f confirmou 

a estrutura do 1,2;1,4-nafoxanteno, apresentando um simpleto em 8,61 ppm relativo ao 

hidrogênio do anel triazólico e um simpleto em 5,64 ppm referente ao hidrogênio do 

metino, e um sinpleto em 2,43 ppm referente aos três hidrogênios da metila (Figura 14).  

 

Figura 14. Espectro parcial de RMN 1H do produto 30f 

Os produtos 30a-h são parcialmente solúveis em  CDCl3, sendo necessária a 

adição de ácido trifluoracético (TFA) para aumentar a solubilidade facilitando a 

realização dos espectros de RMN ¹H. 
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O mecanismo proposto para a síntese em questão consiste em um ataque 

intramolecular que promove a ciclização do composto 32, com a eliminação de uma 

molécula de água, formado o produto desejado 30 (Esquema 14). 

 

Esquema 14. Mecanismo proposto para a formação dos 1,2;1,4-naftoxantenos 30 

6. Conclusões e perspectivas 

Neste trabalho foi desenvolvido a síntese de 36 moléculas, sendo 12 inéditas 

derivadas de 1,4-naftoquinonas 7, os quais foram obtidos com rendimentos satisfatórios.  

A rota sintética escolhida para a obtenção dos produtos envolveu inicialmente a 

preparação dos aldeídos triazólicos. Subsequentemente, realizou-se a reação destes 

compostos com a 1,4-naftquinona e, por último, os produtos foram ciclizados em meio 

ácido.  

Para a elucidação estrutural dos compostos inéditos foram utilizadas técnicas de 

infravermelho, espectroscopia de ressonância magnética nuclear de 1H. 

 Como perspectiva, pretende-se terminar a ciclização das di-hidroxi-1,4-

naftoquinonas triazólicas e finalizar a caracterização destes compostos, e, posteriormente 

enviar para teste farmacológico. 

 

7. Experimental 

7. 1- Síntese das azidas aromáticas 
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Em bécher de 1L contendo 10 mmols da anilina substituída e 10 mL de ácido 

clorídrico 6N em banho de gelo e NaCl (0-5 oC) foram adicionados lentamente uma 

solução de nitrito de sódio (15 mmols dissolvidos em 25mL de água destilada) sob 

agitação vigorosa. Após, manteve-se a agitação a uma temperatura de 0-5 oC por mais 30 

minutos. Posteriormente, adicionou-se uma solução de azida de sódio (40 mmols 

dissolvidos em 50 mL de água destilada) lentamente, mantendo a temperatura entre 0 e 5 

oC. Após a adição, deixou-se o sistema sob agitação mais uma hora a temperatura baixa. 

Em seguida, a mistura foi extraída com acetato de etila (3 x 50 mL) e a fase orgânica foi 

lavada com uma solução saturada de bicarbonato de sódio (2 x 50 mL), água (1 x 50 mL) 

e seca com sulfato de sódio anidro. O solvente foi evaporado a pressão reduzida em 

rotaevaporador e as azidas foram obtidas como um óleo amarelo.  

7.2 - Síntese dos álcoois triazólicos 

Em um balão de fundo redondo de 250 mL foram adicionados 0,83 mmol de azida, 

0,75 mmol de alcino (álcool propargílico) em 0,7 mL de terc-butanol, 0,04 mmol de 

sulfato de cobre penta-hidratado e 0,11 mmol de ascorbato de sódio em 0,7 mL de água. 

O balão foi envolvido com papel alumínio para que a mistura reacional fosse protegida 

da luz. Deixou-se a mistura sob agitação e envolta por papel alumínio durante 48-72 

horas. Em seguida, a mistura foi extraída com acetato de etila (2 x 50 mL). A fase orgânica 

combinada foi lavada com água destilada (3 x 50 mL) e seca com sulfato de sódio anidro. 

Após, o solvente foi removido e o sólido resultante foi cromatografado em coluna de 

silicagel do tipo flash eluída em uma mistura de hexano/acetato de etila. Assim, o 

derivado triazólico foi obtido como um sólido. 

A.  Obtenção do (1-fenil-1H-1,2,3-triazol-4-il)metanol (7a). 

 

Esse composto foi obtido com 80 % de rendimento sob a forma de um sólido branco e 

p.f. 110-111ºC (p.f. 109-110 ºC)38. A substância foi analisada por espectroscopia de RMN 

de 1H e de 13C, e de infravermelho. 
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IV max (cm-1, filme): 3202 (O-H), 1499 (C=C). 

RMN de 1H (300,00 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 4,74 (2H, d, J= 5,5 Hz, H-6); 5,33 (1H, 

t, J= 5,5 Hz, OH); 7,60 (2H, t, J= 7,3 Hz, H-4´); 7,71 (2H, t, J= 7,3 Hz, H-3´, H-5´); 8,02 

(2H, d, J= 7,3 Hz, H-3´, H-5´); 8,78 (1H, s, H-5). 

RMN de 13C (APT, 75,0 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 55,0 (C-6); 120,0 (C-4’); 120,9 (C-

5); 128,4 (C-3’ e C-5’); 129,8 (C-2’e C-6’); 136,8 (C-1’); 149,1 (C-4). 

 

B. Obtenção do (1-(3,4-diclorofenil)-1H-1,2,3-triazol-4-il)metanol (7b).  

 

Esse composto foi obtido com 68 % de rendimento sob a forma de um sólido branco e 

p.f. 123-124ºC (p.f.123-124ºC)38. A substância foi analisada por espectroscopia de RMN 

de 1H e de 13C, e de infravermelho. 

IV max (cm-1, filme): 3216 (OH), 1502 (C=C). 

RMN de 1H (300,00 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 4,60 (2H, d, J= 5,1 Hz, H-6); 5,37 (1H, 

t, J= 4,9 Hz, OH); 7,86 (1H, d, J= 8,8 Hz, H-6´); 7,96 (1H, dd, J= 8,9 e 2,4 Hz, H-5´); 

8,26 (1H, d, J= 2,4 Hz, H-2´); 8,78 (1H, s, H-5). 

RMN de 13C (APT, 75,0 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 55,0 (C-6); 120,0 (C-5’); 121,3 (C-

5); 121,6 (C-2’); 130,9 (C-4’); 131,8 (C-6’); 132,5 (3’); 136,3 (C-1’); 149,6 (C-4). 

C. Obtenção do (1-(3,5-diclorofenil)-1H-1,2,3-triazol-4-il)metanol (7c).  



25 
 

 

Esse composto foi obtido com 75 % de rendimento sob a forma de um sólido castanho e 

p.f. 145-147 ºC (p.f. 144-146 ºC) 38.A substância foi analisada por espectroscopia de RMN 

de 1H e de 13C, e infravermelho. 

IV max (cm-1, filme): 3126 (O-H), 1478 (C=C). 

RMN de 1H (300,00 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 4,61 (2H, d, J= 5,5 Hz, C-6); 5,38 (1H, 

t, J= 5.5 Hz, OH), 7,86 (1H, t, J= 2,0 Hz, H-4´); 8,19 (2H, d, J= 2,0 Hz, H-2 e H-6´); 9,00 

(1H, s, H-5). 

RMN de 13C (APT, 75,0 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 54,8 (C-6); 118,5 (C-4´); 121,3 (C-

5); 127,8 (C-2´ e C-6´); 135,2 (C-3´ e C-5´); 138,3 (C-10); 149,5 (C-4). 

D. Obtenção do (1-(2,5-diclorofenil)-1H-1,2,3-triazol-4-il)metanol (7d).  

 

Esse composto foi obtido com 75 % de rendimento sob a forma de um sólido amarelo e 

p.f. 117-118 ºC (p.f. 114-116 ºC) 38. A substância foi analisada por espectroscopia de 

RMN de 1H e de 13C, e infravermelho. 

IV νmax (cm-1, filme): 3338 (O-H), 1485 (C=C). 

RMN de 1H (300,00 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 4,75 (2H, d, J= 3,3 Hz, H-6); 5,47 (1H, 

t, J= 3,3 Hz, OH); 7,84 (1H, dd, J= 1,6 Hz e 5,2 Hz); 7,93 (1H, d, J= 5,2 Hz, H-3´); 7,99 

(1H, d, J= 1,6 Hz, H-6´); 8,55 (1H, s, H-5). 
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RMN de 13C(APT, 75,0 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 54,9 (C-6); 124,9 (C-5); 127,5 (C-

2´); 128,1 (C-6´); 131,3 (C-4´); 132,0 (C-3´); 132,5 (C-5´); 135,6 (C-1´); 148,2 (C-4). 

 

 

 

E. Obtenção do (1-(4-clorofenil)-1H-1,2,3-triazol-4-il)metanol (7e).  

 

Esse composto foi obtido com 68 % de rendimento sob a forma de um sólido branco e 

p.f. 143-144 ºC (p.f. 144-145 ºC)38. A substância foi analisada por espectroscopia de RMN 

de 1H e de 13C, e infravermelho. 

IV νmax (cm-1, filme): 3216 (O-H), 1502 (C=C). 

RMN de 1H (500,00 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 4,63 (2H, d, J= 3,3 Hz, H-6); 5,33 (1H, 

t, J= 3,3 Hz, OH); 7,62 (2H, d, J= 9,1 Hz, H-3´, H-5´); 7,92 (2H, d, J= 9,1 Hz, H-2´, H-

6´); 8,66 (1H, s, H-5). 

RMN de 13C (APT, 125,0 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 55,9 (C-6); 121,1 (C-5); 122,1 (C-

2´ e C-6´); 129,1 (C-3´ e C-5´); 132,3 (C-4´); 134,6 (C-1´); 149,1 (C-4). 

F. Obtenção do (1-(3-metilfenil)-1H-1,2,3-triazol-4-il)metanol (7f).  
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Esse composto foi obtido com 62 % de rendimento sob a forma de um sólido branco e 

p.f. 94-95 ºC (p.f. 94-95 ºC)38. A substância foi analisada por espectroscopia de RMN de 

1H e de 13C, e infravermelho. 

IV νmax (cm-1, filme): 3216 (O-H), 1502 (C=C). 

RMN de 1H (500,00 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 1,87 (3H, s, H-1”); 3,09 (1H, t, J= 4,8Hz 

OH); 4,89 (2H, d, J= 4,8 Hz, H-6); 7,23-7,27 (m, 4’), 7,36-7,41 (m, 5’), 7,47-7,50 (m, 

6’), 7,55-7,56 (m, 2’); 7,98 (1H, s, H-5). 

RMN de 13C (APT, 125,0 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 56,0 (C-6); 117,4 (C-6’); 120,2 

(C-5); 121,0 (C-4’); 121,0 (C-5’); 129,4 (C-2´); 136,8 (C-3´); 139,8 (C-1´); 148,4 (C-4). 

G. Obtenção do (1-(4-nitrofenil)-1H-1,2,3-triazol-4-il)metanol (7g).  

 

Esse composto foi obtido com 67 % de rendimento sob a forma de um sólido branco e 

p.f. 200-202 ºC (p.f. 200-202 ºC) 38. A substância foi analisada por espectroscopia de 

RMN de 1H e de 13C, e infravermelho. 

IV νmax (cm-1, filme):  3214 (O-H), 1512 (C=C). 
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RMN de 1H (500,00 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 4,63 (2H, d, J= 3,3 Hz, H-6); 5,33 (1H, 

t, J= 3,3 Hz, OH); 7,62 (2H, d, J= 9,1 Hz, H-3´, H-5´); 7,92 (2H, d, J= 9,1 Hz, H-2´, H-

6´); 8,66 (1H, s, H-5). 

RMN de 13C (APT, 125,0 MHz, DMSO-d6) δ (ppm):55,9 (C-6); 121,1 (C-5); 122,1 (C-

2´ e C-6´); 129,1 (C-3´ e C-5´); 132,3 (C-4´); 134,6 (C-1´); 149,1 (C-4). 

H. Obtenção do (1-(4-metoxifenil)-1H-1,2,3-triazol-4-il)metanol (7h).  

 

Esse composto foi obtido com 62 % de rendimento sob a forma de um sólido castanho. 

p.f. 128-129 ºC (p.f. 127-129 ºC)38. A substância foi analisada por espectroscopia de RMN 

de 1H e de 13C, e infravermelho. 

IV νmax (cm-1, filme):  3184 (O-H), 1519 (C=C). 

RMN de 1H (500,00 MHz, DMSO-d6) δ (ppm):3,79 (O-CH3); 4,57 (2H, d, J= 5,5 Hz, 

H-6); 5,4 (1H, t, J= 5,5 Hz, OH); 7,09 (2H, d, J= 9,1 Hz, H-3´, H-5´); 7,74 (2H, d, J= 9,1 

Hz, H-2´, H-6´); 8,45 (1H, s, H-5).  

RMN de 13C (APT, 125,0 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 55,1 (C-6); 55,7 (OCH3); 115,1 

(C-3’ e C-5’); 121,2 (C-5); 121,9 (C-2’ e C-6’); 130,3 (C-4’); 149,0 (C-1’); 159,4 (C-4). 

7.3- Síntese dos aldeídos triazólicos 

 Em um balão de fundo redondo de 50 mL adicionou-se o triazol álcool 

(14,63mmol) e IBX (32,35mmol). Em seguida adicionou-se 20 ml de DMSO. Essa 

mistura foi agitada por, aproximadamente, 3 horas. Com todo o consumo do álcool, 

adicionou-se 30 ml de água no balão da reação, e deixou-se agitando por 10 minutos. Em 

seguida, filtrou-se a vácuo, lavando o sólido com acetato de etila. Então, transferiu-se 

todo o conteúdo do kitassato para o funil de separação e lavou-se com água. A fase aquosa 

foi lavada duas vezes com acetato de etila para retirar resquícios de fase orgânica. A fase 
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orgânica foi lavada duas vezes com água e em seguida, secada com sulfato de sódio 

anidro. Filtrou-se e evaporou-se o solvente. Após, o solvente foi removido e o sólido 

resultante foi cromatografado em coluna de silicagel do tipo flash eluída em uma mistura 

de hexano/acetato de etila. Assim, o aldeído triazólico foi obtido como um sólido. 

A. Obtenção do 1-fenil-1H-1,2,3-triazol-4-carbaldeído (3a).  

 

Esse composto foi obtido com 91 % de rendimento sob a forma de um sólido branco e 

p.f. 96-98 ºC (p.f. 95-96 ºC)38. A substância foi analisada por espectroscopia de RMN de 

1H e de 13C, e infravermelho. 

IV νmax (cm-1, filme): 1691 (C=O), 1529 (C=C) 

RMN de 1H (300,00 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 7,65-7,70 (1H, m, H-4´); 7,73-7,79 (2H, 

m, H-3´ e H-5´); 8,02-8,12 (2H, m, H-2´ e H-6´); 9,66 (1H, s, H-5); 10,24 (1H, s, H-6). 

RMN de 13C (APT, 75,0 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 120,7 (C-2’ e C-6’); 126,1 (C-5); 

129,5 (C-3´ e C-5´ ou C-4´); 129,9 (C-3´ e C-5´ ou C-4´); 136,0 (C-1´); 147,6 (C-4); 184,8 

(C-6). 

B. Obtenção do 1-(3,4-diclorofenil)-1H-1,2,3-triazol-4-carbaldeído (3b).  
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Esse composto foi obtido com 37 % de rendimento sob a forma de um sólido amarelo e 

p.f. 168-169 ºC (p.f. 168-169 ºC) 38. A substância foi analisada por espectroscopia de 

RMN de 1H e de 13C, e infravermelho. 

IV νmax (cm-1, filme):1688 (C=O). 

RMN de 1H (300,00 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 8,02 (1H, d, J= 8,9 Hz, H-6´); 8,14 (1H, 

dd, J= 2,4 Hz e 8,9 Hz, H-5´); 8,46 (1H, d, J= 2,7 Hz, H-2´); 9,73 (1H, s, H-5); 10,23 

(1H, s, H-7). 

RMN de 13C (APT, 75,0 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 120,9 (C-2’); 122,7 (C-6’); 125,0 

(C-5); 132,0 (C-5’); 132,2 (C-4´); 132,6 (C-3´); 135,5 (C-1´); 147,7 (C-4); 183,8 (C-6). 

 

C. Obtenção do 1-(3,5-diclorofenil)-1H-1,2,3-triazol-4-carbaldeído (3c).  

 

Esse composto foi obtido com 72 % de rendimento sob a forma de um sólido branco e 

p.f. 156-158 ºC. (p.f. 156-158 ºC)38,39. A substância foi analisada por espectroscopia de 

RMN de 1H e de 13C, e infravermelho. 

IV νmax (cm-1, filme):1690 (C=O), 1478 (C=C). 

RMN de 1H (300,00 MHz, DMSO-d6) δ (ppm):7,90 (1H, t, J= 1,5 Hz, H-4´); 8,21 (2H, 

d, J= 1,5 Hz, H-2´ e H-6´); 9,67 (1H, s, H-5); 10,21 (1H, s, H-6). 

RMN de 13C (APT, 75,0 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 119,5 (C-2’ e C-6´); 126,6 (C-5); 

128,8 (C-4’); 135,3 (C-3´ e C-5´); 137,6 (C-1´); 147,5 (C-4); 184,8 (C-6). 

D. Obtenção do 1-(2,5-diclorofenil)-1H-1,2,3-triazol-4-carbaldeído (3d).  
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Esse composto foi obtido com 44 % de rendimento sob a forma de um sólido branco e 

p.f. 160-161 ºC (p.f. 163-164 ºC)38. A substância foi analisada por espectroscopia de RMN 

de 1H e de 13C, e infravermelho. 

IV νmax (cm-1, filme):1704 (C=O), 1487 (C=C). 

RMN de 1H (300,00 MHz, DMSO-d6) δ (ppm):8,03-8,05 (1H, m, H-4´); 8,10-8,11 (1H, 

m, H-3´); 8,28 (1H, s, H-6´); 9,62 (1H, s, H-5); 10,38 (1H, s, H-6). 

RMN de 13C (APT, 75,0 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 127,8 (C-2’); 128,4 (C-6’); 130,6 

(C-5); 132,0 (C-4´); 132,1 (C-3´); 132,6 (C-5´); 134,7 (C-1´); 146,7 (C-4); 184,7 (C-6). 

E. Obtenção do 1-(4-clorofenil)-1H-1,2,3-triazol-4-carbaldeído (3e).  

 

Esse composto foi obtido com 60 % de rendimento sob a forma de um sólido branco e 

p.f. 159-160 ºC. (p.f. 159-161 ºC) 38,39. A substância foi analisada por espectroscopia de 

RMN de 1H e de 13C, e infravermelho. 

IV νmax (cm-1, filme):1705 (C=O), 1500 (C=C). 

RMN de 1H (300,00 MHz, DMSO-d6) δ (ppm):7,71 (2H, d, J= 5,4 Hz, H-3´, H-5´); 8,02 

(2H, d, J= 5,4 Hz, H-2’, H-6’); 9,56 (1H, s, H-5); 10,12 (1H, s, H-6). 
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RMN de 13C (APT, 75,0 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 122,5 (C-2’ e C-6’); 126,3 (C-5); 

129,9 (C-3´ e C-5´); 133,9 (C-4); 134,8 (C-4´); 147,6 (C-4); 184,9 (C-6). 

F. Obtenção do 1-(3-metilfenil)-1H-1,2,3-triazol-4-carbaldeído (3f).  

 

Esse composto foi obtido com 60 % de rendimento sob a forma de um sólido branco e 

p.f. 109-113 ºC. (p.f. 109-113 ºC) 38,39. A substância foi analisada por espectroscopia de 

RMN de 1H e de 13C, e infravermelho. 

IV νmax (cm-1, filme):1705 (C=O) 

RMN de 1H (300,00 MHz, DMSO-d6) δ (ppm):2,48 (s, CH3); 7,32-7,61 (4H, m, H-2’, 

H-4’, H-5’ e H6’); 8,52 (1H, s, H-5); 10,22 (1H, s, H-6). 

RMN de 13C (APT, 75,0 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 21,3 (CH3); 117,8 (C-6’);121,4 (C-

5’); 123,1 (C-5); 129,7 (C-4’); 130,4 (C-2’); 136,0 (C-1’); 140,3 (C3’); 147,9 (C-4); 184,9 

(C-6). 

 

G. Obtenção do 1-(4-nitrofenil)-1H-1,2,3-triazol-4-carbaldeído (3g).  
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Esse composto foi obtido com 67 % de rendimento sob a forma de um sólido branco p.f. 

185-186 ºC. (p.f. 185-186 ºC)38. A substância foi analisada por espectroscopia de RMN 

de 1H e de 13C, e infravermelho. 

IV νmax (cm-1, filme):1696 (C=O), 1524 (C=C). 

RMN de 1H (300,00 MHz, DMSO-d6) δ (ppm):8,30 (2H, d, J= 9,4 Hz, H-2’, H-6’); 8,48 

(2H, d, J= 9,4 Hz, H-3’, H-5’); 9,75 (1H, s, H-5); 10,14 (1H, s, H6). 

RMN de 13C (APT, 75,0 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 121,1 (C-2’ e C6’);125,1(C-3’ e C-

5’); 126,4 (C-5); 139,9 (C-1’); 146,9 (C-4’); 147,4 (C-4); 184,5 (C-6). 

 

 

 

H. Obtenção do 1-(4-metoxifenil)-1H-1,2,3-triazol-4-carbaldeído (3h).  

 

Esse composto foi obtido com 58 % de rendimento sob a forma de um sólido castanho e 

p.f. 147-148 °C (p.f. 147-148 ºC)38. A substância foi analisada por espectroscopia de 

RMN de 1H e de 13C, e infravermelho. 

IV νmax (cm-1, filme): 1688 (C=O), 1518 (C=C). 

RMN de 1H (300,00 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 3,96 (3H, s, O-CH3); 7,27-7,30 (2H, m, 

H-3’, H-5’); 7,98-8,02 (2H, m, H-2”, H-6”); 9,55 (1H, s, H-5); 10,22 (1H, s, H-6). 

RMN de 13C (APT, 75,0 MHz, DMSO-d6) δ (ppm):  55,7 (OCH3); 115,0 (C-3’ e C-5’); 

122,4 (C-2’ e C-6’); 125,9 (C-5); 129,3 (C-1’); 147,5 (C-4); 159,9 (C-4’);184,9 (C-6). 

7.4- Síntese das di-hidroxi-naftoquinonas com núcleo 1,2,3H-triazólicos. 
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 Em um balão de fundo redondo de 50 mL adicionam-se os seguintes reagentes: 

1mmol do aldeído, 1 mmol de lausona, 15 mL de água e 15 mL de etanol absoluto. A 

reação procedeu-se em refluxo e deve ser acompanhada por ccf. Ao terminar, resfria-se a 

mistura à temperatura ambiente, e então verte-se o conteúdo em água fria. O sólido 

produzido é filtrado e armazenados em dessecador com pentóxido de fósforo. 

 

 

 

 

A. Obtenção do 3,3'-((1-fenil-1H-1,2,3-triazol-4-il)metileno)bis(2-hidroxinaftaleno-

1,4-diona) (26a).  

 

Esse composto foi obtido com 52 % de rendimento sob a forma de um sólido amarelo e 

p.f. 224-225 oC. A substância foi analisada por espectroscopia de RMN de 1H e 

infravermelho. 

IV νmax (cm-1, filme): 3290 (O-H), 1649 (C=O), 1589, 1450 (C=C), 1340, 1278 (C-N), 

759, 687 (anel aromático monossubstituído). 

RMN de 1H (500,00 MHz, DMSO-d6) δ: 6,31 (1H, s); 7,78 (1H, dd) 7,84 (1H, d); 

7,87-7,88 (2H, m); 7,89 (2H, ddd); 7,95 (1H, ddd); 8,08 (2H, dd); 8,11 (1H, dd); 8,41 

(1H, s). 

B. Obtenção do 3,3'-((1-(3,4-diclorofenil)-1H-1,2,3-triazol-4-il)metileno)bis(2-

hidroxinaftaleno-1,4-diona) (26b).  
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Esse composto foi obtido com 72 % de rendimento sob a forma de um sólido amarelo, 

p.f. 212-213 oC. A substância foi analisada por espectroscopia de RMN de 1H e 

infravermelho. 

IV νmax (cm-1, filme): 3320 (O-H), 1679, 1640 (C=O), 1602, 1576 (C=C), 1330, 1272 

(C-N), 882 (anel aromático m-substituído), 818 (anel aromático p-substituído), 731 (C-

Cl). 

RMN de 1H (500,00 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 6,13 (1H, s); 7,82 (1H, d); 7,79 (2H, 

dt); 7,84 (1H, dt); 7,97-7,93 (2H, m); 8,02 (2H, dd); 8,16 (1H, d); 8,64 (1H, s). 

C. Obtenção do 3,3'-((1-(3,5-diclorofenil)-1H-1,2,3-triazol-4-il)metileno)bis(2-

hidroxinaftaleno-1,4-diona) (26c).  

 

Esse composto foi obtido com 72 % de rendimento sob a forma de um sólido amarelo, 

p.f. 209-210 oC. A substância foi analisada por espectroscopia de RMN de 1H e 

infravermelho. 

IV νmax (cm-1, filme): 3392-3350 (O-H), 1668, 1640 (C=O), 1591, 1478 (C=C), 1332, 

1258 (C-N), 791, 723 (C-Cl). 

RMN de 1H (500,00 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 6,13 (1H, s); 7,68 (1H, t); 7,79 (2H, 

ddd); 7,84 (2H, ddd); 7,95 (2H, dd); 7,99 (2H, 1H, d); 8,01 (2H, dd); 8,67 (1H, s). 
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D. Obtenção do 3,3'-((1-(2,5-diclorofenil)-1H-1,2,3-triazol-4-il)metileno)bis(2-

hidroxinaftaleno-1,4-diona) (26d).   

 

Esse composto foi obtido com 74 % de rendimento sob a forma de um sólido amarelo, 

p.f. 221-222 oC. A substância foi analisada por espectroscopia de RMN de 1H e 

infravermelho. 

IV νmax (cm-1, filme): 3242 (O-H), 1667, 1631 (C=O), 1590, 1491 (C=C), 1347, 1276 

(C-N), 725, 673 (C-Cl). 

RMN de 1H (500,00 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 6,19 (1H, s); 7,66 (1H, dd); 7,72 (1H, 

d); 7,70 (1H, d); 7,78 (2H, ddd); 7,83 (2H, ddd); 7,96 (2H, dd); 7,99 (2H, dd); 8,30 (1H, 

s).  

E. Obtenção do 3,3'-((1-(4-clorofenil)-1H-1,2,3-triazol-4-il)metileno)bis(2-

hidroxinaftaleno-1,4-diona) (26e).  

 

Esse composto foi obtido com 39 % de rendimento sob a forma de um sólido alaranjado, 

p.f.168-169 oC. A substância foi analisada por espectroscopia de RMN de 1H e 

infravermelho. 

IV νmax (cm-1, filme): 3661 (O-H), 1647 (C=O), 1590, 1501, 1455 (C=C), 1333, 1267 

(C-N), 831 (anel aromático p-substituído), 721 (C-Cl). 
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RMN de 1H (500,00 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 6,13 (1H, s); 7,59-7,62 (2H, m); 7,79 

(2H, ddd); 7,79 (2H, ddd); 7,83 (2H, ddd); 7,89-7,92 (2H, m); 7,96 (1H, dd); 8,01 (2H, 

dd); 8,58 (1H, s). 

F. Obtenção do 3,3'-((1-m-toluil-1H-1,2,3-triazol-4-il)metileno)bis(2-

hidroxonaftaleno-1,4-diona) (26f).  

 

Esse composto foi obtido com 51 % de rendimento sob a forma de um sólido castanho, 

p.f. 257-258 C. A substância foi analisada por espectroscopia de RMN de 1H e 

infravermelho. 

IV νmax (cm-1, filme): 3300 (O-H), 1650 (C=O), 1590, 1460 (C=C), 1366 (CH3), 1279 

(C-N), 850, 786, 687 (anel aromático m-substituído). 

RMN de 1H (500,00 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 2,38 (3H, s); 6,13 (1H, s); 7,23 (1H, 

d); 7,41 (1H, t); 7,65-7,67 (2H, m); 7,78 (2H, ddd); 7,83 (2H, ddd); 7,95 (2H, dd); 8,00 

(2H, d); 8,51 (1H, s). 

G. Obtenção do 3,3'-((1-(4-nitrofenil)-1H-1,2,3-triazol-4-il)metileno)bis(2-

hidroxinaftaleno-1,4-diona) (26g).  

 

Esse composto foi obtido com 72 % de rendimento sob a forma de um sólido amarelo, 

p.f. 225-226 oC. A substância foi analisada por espectroscopia de RMN de 1H e 

infravermelho. 
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IV νmax (cm-1, filme): 3350 (O-H), 1680, 1643 (C=O), 1595, 1522 e 1458 (C=C), 

1335 (NO2), 1306, 1271 (C-N), 856 (anel aromático p-substituído) 

RMN de 1H (500,00 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 6,14 (1H, s); 7,79 (2H, ddd); 7,84 

(2H, ddd); 7,96 (1H, dd); 8,01 (2H, dd); 8,17 (2H, dd); 8,40 (2H, dd); 8,77 (1H, s, H-

5’). 

 

 

 

H. Obtenção do 3,3'-((1-(4-metoxifenil)-1H-1,2,3-triazol-4-il)metileno)bis(2-

hidroxinaftaleno-1,4-diona) (26h).  

 

Esse composto foi obtido com 55 % de rendimento sob a forma de um sólido alaranjado, 

p.f. 191-192 ºC. A substância foi analisada por espectroscopia de RMN de 1H e 

infravermelho. 

IV νmax (cm-1, filme): 3313 (O-H), 1679, 1638 (C=O), 1575, 1517, 1459 (C=C), 1333, 

1275 (C-N), 835 (anel aromático p-substituído). 

RMN de 1H (500,00 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): (3H, s); 6,12 (1H, s); 7,08 (2H, dd); 

7,80-7,75 (4H, m7,78 (2H, ddd); 7,83 (2H, ddd); 7,97 (2H, dd); 8,00 (2H, dd); 8,45 (1H, 

s,).  

7.4- Síntese dos 1,2;1,4 – naftoxantenos com núcleo 1,2,3H-triazólicos. 

Em um balão de fundo redondo de 50 mL adicionaram os seguintes reagentes: 

1mmol de di-hidroxi-nafotquinonas e 10 mL de ácido sulfúrico. A reação procedeu-se à 

temperatura ambiente e deve ser acompanhada por CCF. Ao terminar, verte-se o conteúdo 
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em água com gelo. Em seguida, a mistura foi extraída com clorofórmio (2 x 50 mL). A 

fase orgânica combinada foi lavada com água destilada (1 x 50 mL) e seca com sulfato 

de sódio anidro. Após, o solvente foi evaporado, e o naftoxanteno foi obtido como um 

sólido amarelo.  

 

 

 

 

 

A. Obtenção do 7-(1-(3,4-diclorofenil)-1H-1,2,3-triazol-4-il)-5H-

dibenzo[b,h]xanteno-5,6,8,13(7H)-tetrona (30b). 

 

Esse composto foi obtido com 63 % de rendimento sob a forma de um sólido amarelo, 

p.f. 230-232 oC. A substância foi analisada por espectroscopia de RMN de 1H e 

infravermelho. 

IV νmax (cm-1, filme): 1662 (C=O), 1604, 1573 (C=C), 1350 (C-N), 879 (anel aromático 

m-substituído), 818 (anel aromático p-substituído), 734 (C-Cl). 

RMN de 1H (500,00 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 5,60 (1H, s); 7,57-7,58 (2H, t); 7,63-

7,68 (2H, ddd); 7,78 (1H, d), 7,79-7,81 (2H, m); 7,84 (1H, d); 7,85-7,86 (1H, m); 8,06-

8,09 (1H, m); 8,14-8,17 (1H, dd); 8,12 (1H,s); 8,27-8,30 (1H, dd). 

B. Obtenção do 7-(1-(3,5-diclorofenil)-1H-1,2,3-triazol-4-il)-5H-

dibenzo[b,h]xanteno-5,6,8,13(7H)-tetrona (30c). 
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Esse composto foi obtido com 63 % de rendimento sob a forma de um sólido amarelo, 

p.f. 230-231 oC. A substância foi analisada por espectroscopia de RMN de 1H e 

infravermelho. 

IV νmax (cm-1, filme): 1662 (C=O), 1592, 1519 (C=C), 1361, 1255 (C-N), 771, 716 

(C-Cl). 

RMN de 1H (500,00 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 5,60 (1H, s); 7,4 (1H, t); 7,65-7,68 

(3H, m); 7,79-7,86 (3H, m); 8,07-8,09 (1H, dd); 8,16-8,17 (1H, dd); 8,23 (1H, s); 8,24-

8,25 (1H, d); 8,28-8,30 (1H, d). 

C. Obtenção do (7-(1-(m-toluil)-1H-1,2,3-triazol-4-il)-5H-dibenzo[b,h]xanteno-

5,6,8,13(7H)-tetrona (30f). 

 

 

Esse composto foi obtido com 85 % de rendimento sob a forma de um sólido castanho, 

p.f. 258-259 C. A substância foi analisada por espectroscopia de RMN de 1H e 

infravermelho. 

IV νmax (cm-1, filme): 1662 (C=O), 1592, 1454 (C=C), 1361 (CH3), 1227 (C-N), 850, 

772, 689 (anel aromático m-substituído). 
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RMN de 1H (500,00 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 2,43 (3H, s), 5,64 (1H, s); 7,48-7,53 

(3H, m); 7,65-7,70 (1H, ddd); 7,78-7,83 (3H, m); 7,85-7,87 (1H; dd); 8,05-8,08 (1H, m); 

8,15-8,17 (1H, dd); 8,22-8,25 (1H, m); 8,26-8,29 (1H, dd); 8,36 (1H, s). 

 

 

 

 

 

D. Obtenção do 7-(1-(4-methoxifenil)-1H-1,2,3-triazol-4-il)-5H 

dibenzo[b,h]xanteno-5,6,8,13(7H)-tetrona (30h). 

 

 

Esse composto foi obtido com 91 % de rendimento sob a forma de um sólido alaranjado, 

p.f. 189-190 ºC. A substância foi analisada por espectroscopia de RMN de 1H e 

infravermelho. 

IV νmax (cm-1, filme): 1662 (C=O), 1519, 1454 (C=C), 1361, 1266 (C-N), 834, 771 

(anel aromático p-substituído). 

RMN de 1H (500,00 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 2,43 (3H, s); 5,64 (1H, s); 7,26-7,29 

(1H, t); 7,38-7,42 (1H, t); 7,49-7,51 (1H, d); 7,53 (1H, s); 7,66-7,73 (1H, m); 7,79-7,88 

(3H, m); 8,06-8,08 (1H, dd); 8,16-8,17 (1H, dd); 8,23-8,25 (1H, dd); 8,27-8,29 (1H, d); 

8,35 (1H, s). 
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