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Resumo
As  quinolonas  são  uma  importante  classe  de  compostos  que  possuem  atividades

biológicas  diversas  descritas  na  literatura,  entre  elas  antibiótica,  anticâncer  antiviral,  entre

outras. 

O presente trabalho relata a síntese e caracterização de ribonucleosídeos diversos com

potencial  aplicação biológica.  Obteve-se  17 (dezessete)  substâncias,  sendo 13 (treze)  destas

inéditas.

Para  a  obtenção  dessa  nova  série  de  substâncias  quinolônicas,  foram  inicialmente

sintetizadas  as  3-carbetoxi-4-oxoquinolinas  necessárias  à  preparação  dos  ribonucleosídeos

correspondentes  reagindo-se  as  anilinas  adequadas  com  etoximetilenomalonato  de  etila,

seguindo-se de ciclização térmica em difeniléter. Essas quinolonas foram previamente sililadas

e  então  reagidas  com  o  carboidrato  1-O-acetil-2,3,5-tri-O-benzoil--D-ribofuranose.  Os

ribonucleosídeos  obtidos,  3-carbetoxi-1-(2’,3’,5’-tri-O-benzoil-β-D-ribofuranose)-4-

oxoquinolínicos,  foram reagidos com solução aquosa de hidrazina 80% utilizando-se etanol

como solvente. Nestas condições reacionais, não se obteve as 3-carboidrazida-1-(2’,3’,5’-tri-O-

benzoil-β-D-ribofuranose)-4-oxoquinolinas almejadas, ocorrendo sim a formação do derivado

parcialmente  desprotegido  3-carbetoxi-1-(5’-O-benzoil-β-D-ribofuranose)-6-cloro-4-

oxoquinolínico, inédito, em rendimento satisfatório. 

Os  derivados  alvo,  3-carboidrazida-1-β-D-ribofuranose-4-oxoquinolínicos,  foram

obtidos em bons rendimentos através de metodologia que consistiu da reação das 3-carbetoxi-1-

(2’,3’,5’-tri-O-benzoil-β-D-ribofuranose)-4-oxoquinolinas com largo excesso de solução aquosa

de hidrazina 80%, utilizando-se etanol como solvente, à 80ºC.

Para  a  obtenção  dos  ribonucleosídeos  3-carboidrazida-(E)-1-β-D-ribofuranose-N’-

benzilideno-4-oxoquinolínicos inéditos foi explorada a metodologia que envolveu a reação entre

as 3-carboidrazida-1-β-D-ribofuranose-4-oxoquinolinas e diferentes aldeídos aromáticos. Estas

reações levaram em todos os casos à obtenção dos ribonucleosídeos acil-hidrazônicos, todos

com configuração  E.  Esses  derivados foram avaliados biologicamente  frente  a sua possível

atividade antifúngica. Nenhum deles exibiu qualquer atividade contra as cepas testadas. Quanto

à citotoxicidade para células sadias,  foi  demonstrado que todos eles não apresentam caráter

citotóxico. 

As substâncias inéditas obtidas também encontram-se sob avaliação biologica quanto as

suas atividades anti-HIV-1 e anti-leishmania. 
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Abstract
The  quinolones  are  an  important   class  of  compounds  having  diverse  biological

activities described in the literature, such as, antibiotic, antiviral, anticancer, among others.

Our  research  group  aims  to  obtain   new  quinolone  derivatives,  with  two  main

objectives: to seek substances that have the enhanced biological activity with changing groups

or different radicals connected to this type of core; evaluate the effect of these changes on the

biological activities "non-classical" of quinolone derivatives.

Through these researches, for example, we have obtained a promising quinolone ribonucleoside

with good in vitro inhibition against  virus HSV-1 and HIV-1. Thus, from this substance, it was

proposed in this work; structural modifications to obtain a new series of derivatives containing

hydrazide and carbohydrazone groups at the C-3 position of quinolone nucleus.

The  present  work  describes  the  synthesis  and  characterization  of  various

ribonucleosides with potential biological applications. Seventeen compounds were synthesized

and among these thirteen are new ribonucleosides.

The treatment of appropriate substituted anilines with diethyl ethoxymethylenemalonate

led to the enamine-type derivatives which were then cyclized in refluxing Dowtherm A. The

corresponding  1,4-dihydro-4-oxo-quinolines  were  isolated  in  good  yields.  The  protected

ribonucleosides were prepared by previous silylation of these oxoquinolines and subsequent

condensation reaction with 1-O-acetyl-2,3,5-tri-O-benzoyl-β-D-ribofuranose , under Lewis acid

catalysis.

The reaction of the ribonucleosides with 80 % aqueous hydrazine in  ethanol as solvent

did  not  led  to  the    3-carbohydrazide-1-  (2  ',  3',  5'-tri-O-benzoyl-β-D-ribofuranose)  -4-

oxoquinolines as desired. It occurred the formation of  partially deprotected ribonucleosides

such  as  3  carbethoxy-1-  (5'-O-benzoyl-β-D-ribofuranose)  -6-chloro-4-oxoquinoline,  in

satisfactory yield.

Only employing  a  large  excess  of  80 % aqueous  hydrazine solution,  the  hydrazide

ribonucleosides  were  successfully obtained. The reaction of these hydrazides  with different

aromatic aldehydes gave the corresponding acylhydrazone ribonucleosides , in good yields , all

of them with E configurantion.

The structures of  all new compounds were confirmed also by spectral data.

These new ribonucleosides were biologically evaluated as antifungal substances. None

of them showed any activity against the strains tested. They did not present cytotoxicity related

to healthy cells.

Their  anti-HIV-1 and anti-Leishmania activities are also under investigation.
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1. Introdução  

A descoberta de novos medicamentos tem suas raízes profundamente ligadas às 

inovações científicas e tecnológicas.
1
 Os avanços expressivos da química, da biologia e 

a melhor compreensão de vias bioquímicas fisiológicas, alvos moleculares e de 

mecanismos que levam ao aparecimento e desenvolvimento de doenças tornaram 

possível a descoberta de formulações terapêuticas notáveis. Os fármacos normalmente 

atuam no organismo através de alterações das propriedades físicas, físico-químicas e ou 

bioquímicas da estrutura celular. Na maioria das vezes os medicamentos agem em 

quantidades tão mínimas e de forma tão seletiva que facilmente pode-se traçar uma 

correlação entre as estruturas químicas dos mesmos e os seus alvos de ação ou de 

ligação.  

Atualmente, os novos fármacos capazes de atuar em qualquer alvo terapêutico 

podem ser descobertos por planejamento racional de novas substâncias que possuam 

propriedades farmacoterapêuticas desejadas. 

Uma importante classe de compostos amplamente descritos na literatura são as 

quinolonas 1. Apresentam uma grande versatilidade sintética e biológica. A sua 

importância farmacológica teve origem em 1962, com a descoberta do ácido nalidíxico 

(2) (Figura 1), a primeira pseudo-quinolona com atividade antibiótica.
2,3 

A partir de 

então, foram desenvolvidas pesquisas promovendo modificações nesse tipo de estrutura 

tais como alterações de substituintes nas posições 1, 6, 7 e 8 e no tipo de substituição do 

nitrogênio da posição 8. Como exemplo da importância desta classe de compostos, 

pode-se destacar a ciprofloxacina (3), a levofloxacina (4), a moxifloxacina (5) e a 

gatifloxacina (6) (Figura 1), largamente empregadas na clínica médica, sendo que os 

derivados 4 e 5 se encontram entre os 200 medicamentos mais frequentemente 

prescritos no mundo.
4
 Estas são do tipo fluorquinolonas e são indicadas na terapêutica 

                                            
1
 Nasciutti, P. R. DESENVOLVIMENTO DE NOVOS FÁRMACOS. Seminário apresentado junto à 

Disciplina Seminários Aplicados do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da Escola de 

Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Goiás. Goiânia, 2012. Disponível em: 

<http://ppgca.vet.ufg.br/uploads/67/original_1%C2%B0_Semin%C3%A1rio_PRISCILLA_NASCIUTTI.

pdf?1350665635>. Acessado em 06/05/16. 
2
 Mitcher, L.A.; Zavod, R.M.; Devasthale, P.V; Chu, D.T.W.; Shen, L.L.; Sharma, P.N.; Pernet, A.G. 

Chemtech 1991, 21, 50. 
3
 Strahilevitz, J.; Jacoby, G. A.; Hooper, D. C.; Robicsek, A. Clinical Microbiology Reviews. 2009, 

22,664. 
4
 Mitscher, L. A. Chemical Reviews. 2005, 105, 559. 
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de infecções do trato urinário (ITU), de doenças sexualmente transmissíveis, 

gastrintestinais e abdominais, do trato respiratório, ósseas e articulares, entre outras. 
5, 6 

 

Figura 1. Estrutura de derivados quinolônicos  
 

Alguns derivados quinolônicos, que apresentam atividade antibacteriana, tem 

como seus principais alvos biológicos duas enzimas responsáveis e essenciais à 

replicação e transcrição do DNA bacteriano: a DNA girase e a topoisomerase IV, 

enzimas pertencentes à família das topoisomerases do tipo II.
7,8 

Estas quinolonas inibem 

as enzimas de forma irreversível e uma vez que ambas as enzimas são essenciais ao 

crescimento e divisão das células bacterianas, sua inibição leva à apoptose celular.
9
 

 Nos últimos anos, os derivados quinolônicos dotados de atividades biológicas 

ditas “não-clássicas" tem sido alvo de estudo de diversos grupos de pesquisa.
10,11

 De 

acordo com o mecanismo de inibição de algumas enzimas responsáveis pela replicação 

do DNA de bactérias, causada por alguns derivados quinolônicos, levantou-se a 

hipótese de que elas também poderiam se ligar aos ácidos nucleicos virais, e por isso 

vários derivados quinilônicos vêm sendo desenvolvidos e submetidos à avaliação 

biológica quanto a sua atividade antiviral. 

Embora sejam substâncias amplamente conhecidas por seu perfil antibiótico, 

muitas quinolonas possuem diversas outras atividades biológicas descritas na literatura, 

                                            
5
 Hooper, D.C. Hospital Practice; Minneapolis; 2000, 44. 

6
 Hans, H. Liu. Drug Safety 2010, 33(5), 353. 

7
 Scholar, E. M. America. Journal Pharmaceutical.Education 2002, 66, 164. 

8
 Richter, S.; Parolin, C.; Palumbo, M.; Oalu, G. Curr. Drug Targets: Infectious Disorders 2004, 4, 111. 

9
 Lemke, T. L; Williams, D. A.; Roche, V. F.; Zito, S. W. Foye’s Principles of Medicinal Chemistry, 

Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 2008, 6th ed. 
10

 Ahmed, A.; Daneshtalab, M. Journal Pharmaceultical Science 2012, 15, 52. 
11

 Mugnaini, C.; Pasquini, S.; Corelli, F. Current Medical Chemistry 2009, 16, 1746. 
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não só como antivirais, como também agentes ansiolíticos, anti-isquêmicos, 

antitumorais, entre outros (Figura 2).
12,13,14 

Sendo assim esse núcleo é muito atrativo 

para o “design” de novas moléculas promissoras com potenciais atividades biológicas.
11 

Figura 2. Alguns derivados quinolônicos e suas respectivas atividades biológicas 

O interesse crescente na busca por novos derivados com potencial aplicação 

biológica está intimamente relacionado ao aumento da resistência a fármacos em uso 

clínico, fato que leva também diferentes grupos de pesquisas a estudar e descobrir cada 

vez mais aplicações biológicas para substâncias contendo este núcleo quinolônico tão 

promissor. 

 Por exemplo, nos últimos anos, foram realizados extensivos estudos de síntese, 

avaliação biológica e de relações entre a estrutura e a atividade antiviral de compostos 

quinolônicos, com o objetivo de projetar a síntese de novas substâncias com melhor 

espectro de ação antiviral, buscando obter compostos em que se tenha melhor 

farmacocinética, menor toxicidade, diminuição de interações medicamentosas, e aos 

quais os vírus não desenvolvam resistência. Essas pesquisas vêm permitindo uma 

melhor definição de grupamentos importantes nas estruturas destes tipos de compostos, 

que poderiam oferecer a melhor combinação entre eficácia clínica, seletividade e 

segurança destes potenciais agentes antivirais. Modificações estruturais preconizadas 

para o desenvolvimento de novos derivados quinolônicos antivirais, realizadas em nosso 

grupo de pesquisas, estão representadas na Figura 3. 

                                            
12

 De Clark, E. Bioorganic & Medicinal Chemistry 2000, 8, 1407. 
13

 Souza, T. M. L.; Rodrigues, D. Q.; Ferreira, V. F.; Marques, I. P.; Santos, F. C.; Cunha, A. C.; Souza, 

M. C. B. V.; Frugulhetti, I. C. P. P.; Bou-Habib, D. C.; Fontes, C. F. L. Current HIV Research 2009, 7, 

327. 
14

 Mcguigan, C.; Cahard, D.; Sheeka, H. M.; De Clercq, E. J. Bioorganic Medicinal Chemistry  Letters 

1996, 19, 2359. 
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Figura 3. Modificações estruturais, em derivados quinolônicos realizadas por nosso 

grupo de pesquisas visando obter substâncias com melhor atividade antiviral 

 

Em nossas pesquisas nessa área vimos estudando nos últimos anos diversas 

modificações estruturais no núcleo quinolônico que em geral passam por alterações de 

substituintes em diferentes posições do núcleo visando à síntese de novas substâncias 

com atividades biológicas diversas.  

De acordo com alguns estudos, os melhores substituintes para a posição N-1, do 

núcleo quinolônico seriam os grupamentos 2-hidroxietoximetil (unidade acíclica do 

antiviral aciclovir),
15

 fosfonato de isopropila
16,17

 e ribofuranosila.
18

 Na porção C-3, 

demonstraram importância farmacofórica os grupamentos etil éster,
15,16,19 

carboxila,
15,16,19

 acil-hidrazidas e carboxamidas.
20

 Quanto aos substituintes dos carbonos 

C-6 e C-7, foi verificado que os átomos de flúor e cloro conferiram atividade antiviral 

consideravelmente superior  em diversos derivados por nós estudados.
17,18

 

                                            
15

 de Souza, M. C. B. V.; Faro, L. V.; Paixão, I. C. P.; Cirne-Santos, C. C.; Gionco, V. A.; Cunha, A. C.; 

Ferreira, V. F.; de Souza, M. C. “Síntese De Novos Derivados Quinolônicos Aciclonucleosídeos 

Fosfonatos Potenciais Compostos Anti-HIV-1”; Simpósio Iberoamericano de Química Orgânica; 2010. 
16

 David de Oliveira Silva; “Síntese de Derivados Quinolônicos Aciclonucleosídeos Fosforados”; 2009; 

Dissertação de Mestrado; Instituto de Química, Centro de Estudos Gerais, Universidade Federal 

Fluminense. 
17

 Faro, L. V.; Almeida, J. M.; Cirne-Santos, C. C.; Giongo, V. A.; Castello-Branco, L. R.; Oliveira, I. B.; 

Barbosa, J. E. F.; Cunha, A. C.; Ferreira, V. F.; Souza, M. C.; Paixão, I. C. N. P.; Souza, M. C. 

B.V.Bioorg. Med. Chem. Lett.2012, 22, 5055. 
18

 Souza, T. M. L.; Cirne-Santos, C. C.; Rodrigues, D. Q.; Abreu, C. M.; Tanuri, A.; Ferreira, V. 

F.; Marques, I. P.; de Souza, M. C. B. V.;  Fontes, C. F. L.; Frugulhetti, I. C. P. P.; Bou-Habib, D. C. 

Current HIV Research 2008, 6, 209. 
19

 Torres, T.S.; Macedo, W.P.; Pedrosa, L.F.; Souza, M.C.B.V.; Ferreira, V.F.; Cunha, A.C.; Fogel, T.; 

Santos, F.C.; Marques, I.P.; Frugulhetti, I.C.P.P.; Souza, M.C.; Letters in Organic Chemistry 2008, 5, 

644. 
20

 Santos, F.C.; Castro, H.C.; Lourenço, M.C.S.; Batalha, P.N.; Cunha, A.C.; Carvalho,G.S. L.; 

Rodrigues, C.R.; Mediros, C.A.; Souza, S.D.; Ferreira, V.F.; Souza, M.C.B.V. Current Microbiology 

2012, 65, 455. 
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A modificação que se faz a inserção da unidade ribofuranosídica na posição N-1 

origina derivados nucleosídicos. Nucleosídeos não naturais são descritos na literatura
21

 

como possuidores de atividades biológicas significativas.  

A química dos nucleosídeos, visando principalmente o desenvolvimento de 

novas substâncias de aplicação terapêutica, é uma área sintética extensamente 

desenvolvida. As principais modificações estruturais geralmente utilizadas para 

obtenção de novos nucleosídeos são as apresentadas na Figura 4 a seguir. Em nosso 

grupo, se tem obtido ribonucleosídeos quinolônicos com variações na estrutura da 

unidade carboidrato (cíclica ou acíclica) e nos tipos de substituintes do núcleo 

quinolônico, principalmente nas posições 3, 6 e 7.
21

 

 
Figura 4. Principais modificações estruturais promovidas em nosso grupo de pesquisas 

para o planejamento de novos nucleosídeos 

 

Dentre estas substâncias planejadas estrategicamente como potenciais agentes 

antivirais, uma série de ribonucleosídeos quinolônicos exibiu expressiva atividade 

antierpética, destacando-se dentre estes os discriminados na Figura 5.  
 

                                            
21

 Luana da S. Magalhães Forezi; ” Síntese de Novos Derivados Oxoquinolínicos e Ditioporfirínicos com 

Potencial Aplicação Biológica”; 2014; Tese de Doutorado; Instituto de Química, Universidade Federal 

Fluminense. 
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Figura 5. Ribonucleosídeos com atividade anti-HSV-1 (% de inibição da replicação 

viral na concentração 50 µM) 

 

O ribonucleosídeo 7, além de apresentar atividade anti-HSV-1, inibe 

significativamente  a replicação do vírus HIV-1 em células humanas primárias,
13

 

atuando sobre a transcriptase reversa do vírus, tendo se mostrado menos citotóxico do 

que o AZT (Figura 6), medicamento padrão utilizado no tratamento desta enfermidade. 

 
Figura 6. Estruturas do ribonucleosídeo 7 e do AZT, inibidores da transcriptase reversa 

do HIV 

Este ribonucleosídeo 7, em estudos realizados em que foi combinado com a 

nevirapina (10) ou com o atazanavir (11) (Figura 7), compostos em uso clínico para 

tratamento da AIDS, apresentou efeito inibidor aditivo. Assim, esta substância pode ser 

considerada promissora como futuro fármaco para uso em conquetéis anti-HIV-1.
13
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Figura 7. Estrutura da nevirapina e do atazanavir 

Com base na atividade antiviral deste ribonucleosídeo 7 promoveu-se algumas 

variações na estrutura desse composto, como a sua simplificação molecular que levou à 

obtenção da série análoga de aciclonucleosídeos quinolônicos mostrada na Figura 8. 

Figura 8. Estruturas de aciclonucleosídeos quinolônicos preparados com base na 

simplificação molecular do ribonucleosídeo 7 

 

Alguns destes compostos, como os do tipo 12, apresentaram atividade in vitro 

frente ao vírus HSV-1, com excelente grau de inibição da replicação viral (77-99% - 
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concentração 50µM).
22,23,24 

Testes de citotoxicidade realizados com as substâncias mais 

ativas (R2 ou R3= Cl) mostraram que as mesmas não são tóxicas para as células sadias, 

indicando significativa seletividade destas substâncias. 

Explorando-se a estratégia de hibridação molecular entre a 

quinolonocarboxamida PNU-183792 que, conforme já descrito anteriormente, apresenta 

atividade antierpética e os aciclonucleosídeos quinolônicos supracitados, obteve-se a 

série de aciclonucleosídeos do tipo 13 em que o substituinte no carbono C-3 se constitui 

em grupamento carboxamida (Figura 8), e alguns destes compostos se destacaram com 

atividade anti HIV-1 in vitro.
20

 

Também o grupamento acil-hidrazida nesta mesma posição C-3 conferiu aos 

compostos do tipo 14 atividade anti-HIV-1 promissora (Figura 8).
20

  

Além da linha de pesquisa envolvendo ribonucleosídeos quinolônicos, nosso 

grupo de pesquisa trabalha com diferentes modificações estruturais em sistemas 

quinolônicos. Por exemplo, rotas sintéticas eficientes para obtenção de 

quinolonocaboxamidas como as do tipo 15 foram estudadas (Figura 9).
25

 

 
Figura 9. Estrutura das quinolonocarboxamidas do tipo 15 

 

As substâncias 15 foram avaliadas frente a três linhagens de células tumorais: 

cólon (HCT-116), estômago (ACP03) e da mama (MDAMB-231).  

Os derivados 15w e 15z (Figura 10) foram citotóxicos frente a linhagem celular 

ACP-03 (adenocarcinoma gástrico tipo intestinal), com valores de IC50 1,92 e 5,18 μM, 

respectivamente. Frente aos fibroblastos normais estes compostos não exibiram 

                                            
22

 Canuto, C. V. B. S.; Gomes, C. R. B.; Marques, I. P.; Faro, L. V.; Santos, F. C.; Frugulhetti, I. C. P. 

P.; Souza, T. M. L.; Cunha, A. C.; Romeiro, G. A.; Ferreira, V. F.; Souza, M. C. B. V. Letters in Drug 

Desing Discovery 2007, 4(6), 404. 
23

 Souza, T. M. L.; Rodrigues, D. Q.; Ferreira, V. F.; Marques, I. P.; Santos, F. C.; Cunha, A. C.; Souza, 

M. C. B. V.; Frugulhetti, I. C. P. P.; Bou-Habib, D. C.; Fontes, C. F. L. Currient HIV Research 2009, 7, 

327. 
24

 Lutero, B.; Gomes, C.R. B.; Frugulhetti, I. C. P. P.; Faro, L. V.; Alvarenga, L.; Souza, M. C. V. B.; 

Souza, T. M. L.; Ferreira, V. F. Bioorgacnic Medicinal Chemistry Letter 2006, 16, 1010. 
25

  Forezi, L. S. M.; Tolentino, N. M. C; Souza, A. M. T; Castro, H. C.; Montenegro, R. F.; Dantas, R. F; 

Oliveira, M. E. I. M.; Silva Jr, F. P.; Barreto, L. H.; Burbano, R. M. R.; Vieira, B. A.; Oliveira, R.; 

Ferreira,V. F.; Cunha, A. C.; Boechat, F. C. S.; Souza, M. C. B. V. Molecules 2014, 19, 6651. 
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citotoxicidade a 20 μM. Embora o IC50 da doxorrubicina seja menor do que os destas 

substâncias, elas se apresentaram dez vezes mais seletivas contra as células 

cancerígenas. Convém destacar que a doxorrubicina não apresenta seletividade entre 

células cancerígenas e células normais.
25

 

 

Figura 10. Estrutura dos derivados 15w e 15z 

Com as substâncias 15w e 15z também foi realizado teste in vitro quanto a 

inibição a topoisomerase II, e o resultado obtido  foi o de que esses novos derivados têm 

como principal alvo de ação esta enzima.
25

 

Como pode ser visto, nossos avanços na química de novos compostos 

quinolônicos, em especial com as modificações estruturais propostas, são bastante 

promissores, vislumbrando a busca por novos derivados com melhor perfil antiviral, 

baixa citotoxicidade e maior seletividade. 

 

2. Objetivo 

O presente trabalho tem como objetivo a síntese de uma nova série de 

ribonucleosídeos quinolônicos do tipo 18 que contém o grupamento acil-hidrazônico na 

posição C-3 do núcleo quinolônico, e a realização do estudo de sua atividade antiviral, à 

princípio e posteriormente realização de testes para atividades biológicas diversas como 

antifúngica e antiparasitária.(Figura 11).  
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Figura 11. Ilustração das modificações na estrutura do núcleo quinolônico, para a 

obtenção da substância 18 

As substâncias do tipo 18 foram desenhadas racionalmente explorando essa 

estratégia de hibridação molecular entre o protótipo 17,
20

 que apresentou atividade anti-

HIV e o derivado quinolônico 16, possuidor de atividade anti-HSV-1 e anti-HIV-1,
20

 

ambos compostos desenvolvidos em trabalhos anteriores do nosso grupo de pesquisa. 

Como já mencionado pretende-se posteriormente avaliar qual o grupamento 

farmacofórico de importância para a atividade antiviral nesta nova série de derivados. 

 

3. Justificativa 

A síntese de novos análogos nucleosídicos tem sido alvo de extensivos estudos, 

pelo nosso grupo pesquisa, na busca de compostos que possuam atividade antiviral 

superior àquela de drogas em uso clínico, e com menor citotoxicidade. Na síntese destes 

tipos de derivados se busca realizar modificações que passam por alterações no 

carboidrato, na unidade heterocíclica ou no tipo de ligação glicosídica. 

Além disto, sabe-se que vários derivados quinolônicos possuem propriedades 

bastante atrativas, combinando características extremamente importantes, como elevada 

potência e baixa toxicidade. O equilíbrio entre atividade biológica, farmacocinética, 

farmacologia e toxicidade vem sendo pesquisado através de modificações estruturais 

destes tipos de derivados. 

Com isto uma forma de potencializar os efeitos terapêuticos de uma dada 

substância é realizar o planejamento sintético empregando-se a estratégia de hibridação 
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molecular. Este procedimento tem como propósito reunir em uma única substância 

características estruturais de duas substâncias bioativas distintas. Esta nova substância 

poderá apresentar aumento de atividade em relação aquela de uma das substâncias 

originais ou conjugar ambas as atividades.
23

 

 

4. Metodologia 

Conforme esquema retrossintético ilustrado no Esquema 1, a desconexão da 

ligação C=N do ribonucleosídeo 18 levará à identificação do derivado 3-acil-hidrazida-

4-(1H)quinolona 23, como intermediário chave para obter dos ribonucleosídeos acil-

hidrazônicos 18, onde será  explorada a condensação com aldeídos aromáticos 

funcionalizados sob catálise ácida. Por sua vez a desconexão da ligação C-N em 23, 

permitirá identificar o éster etílico 16 como seu precursor pela reação de substituição 

nucleofílica à carbonila com hidrazina.  

Os derivados 16 resultaram da N-glicosilação do 1-O-acetil-2,3,5-tribenzoil-β-

D-ribofuranose com as quinolonas 22. Estas por sua vez, deverão ser obtidas via 

ciclização térmica dos anilinoacrilatos 21, os quais resultarão da condensação das 

anilinas 19 adequadas com etoximetilenomalonato de dietila 20 (EMME). 

 

Esquema 1. Metodologia sintética empregada para a obtenção dos ribonucleosídeos 

quinolônicos acil-hidrazônicos do tipo 18 

 

 

 

5. Resultados e Discussões 
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 5.1.Obtenção das 3-carbetoxi-4-oxoquinolinas 22 

Os β-anilinoacrilatos de etila 21, matérias-primas necessárias para a síntese dos 

ésteres quinolônicos do tipo 22 foram obtidos seguindo-se a metodologia descrita por 

Roberts e colaboradores
2622 e utilizada pelo nosso grupo de pesquisas, que envolve a 

condensação entre as anilinas devidamente substituídas 19 e etoximetilenomalonato de 

dietila (20), sob refluxo de etanol. Em seguida estes derivados foram submetidos à 

reação de ciclização térmica utilizando difeniléter como solvente, a 250ºC, o que levou 

aos respectivos ésteres 22 (Esquema 2) em bons rendimentos (Tabela 1).
26 

 
Esquema 2. Obtenção das 3-carbetoxi-4-oxoquinolinas 22a-d 

Todas as 3-carbetoxi-4-oxoquinolinas 22a-d foram obtidas como sólidos e foram 

purificadas por lavagem à quente com N,N-dimetilformamida (DMF) seguindo-se de 

secagem sob alto vácuo. A obtenção desses compostos foi confirmada por 

cromatografia em camada fina (CCF) comparativa, utilizando-se o sistema de eluição 

diclorometano:etanol 20:1, e ainda pela determinação de seus pontos de fusão (Tabela 

1) estando todos os valores de acordo com os descritos pela literatura.
27  

 

Tabela 1. Pontos de fusão e os rendimentos das reações das 3-carbetoxi-4-

oxoquinolinas 22a-d 

                                            
26

 Roberts, R. B. Journal of the American Chemical Society 1948, 70, 277. 
27

 a) Gould, R.G.; Jacobs, W.A. Journal of the  American Chemical Society 1939, 61, 2890. b) Snyder, 

H.R.; Freier, H.E.; Kovacic, P.; Heyningen, E.M.V. Journal of the American Chemical Society 1947, 69, 

371. c) Stern, E.; Muccioli, G.G.; Millet, R.; Goossens, J.-F.; Farce, A.; Chavatte, P.; Poupaert, 

J.H.;Lambert, D.M.; Depreux, P.; Hénichart, J.-P. Journal of Medinal Chemistry 2006, 49, 70. d) Riegel, 

B.; Lappin, G.R.; Adelson, B.H.; Jackson, R.I.; Albisetti C.J., Jr.; Dodson, R.M.; Baker, R.H. Journal of 

the  American Chemical Society 1946, 68, 1264.  
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Suas estruturas foram também confirmadas por análise espectroscópica na região 

do infravermelho, destacando-se nestes espectros uma banda na região entre 3152 e 

3100 cm
-1

, referente à deformação de ligação N-H e duas bandas, uma na região entre 

1694cm
-1

 e 1688cm
-1

 relativa à deformação da ligação C=O do grupamento éster e outra 

entre 1615 e 1606 cm
-1

, atribuída à deformação da ligação C=O de cetona. Os valores 

das principais absorções nos espectros de cada uma das substâncias encontram-se na 

Tabela 2 . 

Tabela 2. Principais absorções nos espectros na região do infravermelho das 3-

carboxamida-4-oxoquinolinas 22a-d (pastilha de KBr 1%) 

Tipo de 

ligação 

ν (cm
-1

) 

22a 22b 22c 22d 

C=O 

(cetona) 
1608 1606 1607 1614 

C=O (éster) 1690 1693 1693 1689 

N-H 3088 3100 3101 3103 

 

 Obtidos os ésteres quinolônicos 22a-d estes foram empregados nas reações de 

síntese dos ribonucleosídeos 16. 

5.2. Síntese das 3-carbetoxi-1-(2’,3’,5’-tri-O-benzoil-β-D-ribofuranose)-4-

oxoquinolinas 16 

 Os ribonucleosídeos 16 foram preparados empregando-se a metodologia de 

Vorbruggen
28Erro! Indicador não definido.

 adaptada que consiste na prévia sililação das bases 

nitrogenadas (quinolonas), utilizando-se N,O-bis(trimetilsilil)trifluoracetamida 

(BSTFA) em acetonitrila seca como solvente, a 60ºC, durante 40 minutos, sob 

atmosfera de nitrogênio. Após este tempo, o acoplamento da quinolona sililada com o 

carboidrato 24 foi efetuado na presença de trimetilsililtrifluormetanossulfonato (TMSO-

                                            
28

 Vorbruggen, H.; Niedballa, U. Journal Organic Chemistry 1976, 41(12), 2084. 

Substância R Rend (%) PF (ºC) 

22a 6-Cl 85 293-294 

22b 7-Cl 80 295-296 

22c 6-Br 87 297-298 

22d 7-Br 83 284-286 
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Tf) como catalisador, obtendo-se os ribonucleosídeos protegidos 16 em rendimentos 

satisfatórios (Esquema 3). Esta é uma metodologia sintética desenvolvida em nosso 

grupo de pesquisas para obtenção de β-ribonucleosídeos de quinolonas. 

 
Esquema 3. Esquema sintético para obtenção dos ribonucleosídeos 16a-d 

 

 A Tabela 3 apresenta os rendimentos das reações bem como os pontos de 

fusão dos produtos 16a-d, estando os mesmos de acordo com os descritos na 

literatura.
22 

Tabela 3. Pontos de fusão dos produtos e rendimentos das reações de obtenção das 3-

carbetoxi-1-(2’,3’,5’-tri-O-benzoil-β-D-ribofuranose)-4-oxoquinolinas 16 

. 

 

 

 

 

Nestas reações de N-glicosilação, o acoplamento entre o carboidrato 24 e a 

quinolona 22 ocorre através do ataque nucleofílico do nitrogênio do heterociclo sililado 

ao carbono anomérico do carboidrato.  

Inicialmente ocorre a sililação, descrita por Vorbrüggen,
28

 que tem como 

objetivo aumentar a nucleofilicidade do átomo de nitrogênio: 

 

Substância R Rend (%) PF (ºC) PF (ºC) Lit.
22

 

16a 6-Cl 86 163-164 161-163 

16b 7-Cl 81 161-163 160-162 

16c 6-Br 88 161-162 159-160 

16d 7-Br 83 166-168 165-167 
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Esquema 4. Sililação do derivado quinolônico
21

 

 

A utilização de ácido de Lewis como catalisador na reação de acoplamento tem 

por finalidade aumentar a eletrofilicidade do carbono anomérico, através da reação entre 

o catalisador e o oxigênio do grupo acetil ligado ao carbono anomérico: 

Esquema 5. Participação do ácido de Lewis na formação do intermediário catiônico 25
22

 

 

A formação do intermediário catiônico 25 garante a estereosseletividade na 

formação da ligação glicosídica (Esquema 5). Uma vez tendo sido formado este 

intermediário, que é estabilizado pela fenila, o ataque nucleofílico pelo heterociclo 

sililado é feito pela face menos impedida estericamente, levando à obtenção 

exclusivamente dos β-nucleosídeos, conforme ilustra o Esquema 6. 
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Esquema 6. Mecanismo proposto para a reação de N-glicosilação utilizando o método 

de Vorbrüggen
28

 

5.3. Síntese das 3-carboidrazida-1-β-D-ribofuranose-4-oxo-1,4-diidroquinolina 

23 

Foi proposto inicialmente que a formação das hidrazidas 23a-d ocorreria 

mediante reação dos ribonucleosídeos 16a-d com hidrazina (solução aquosa 80%) 

utilizando-se etanol como solvente, a 60ºC, seguindo-se de desproteção das hidroxilas 

utilizando-se solução metanólica de carbonato de sódio (Esquema 7).
29

 

Esquema 7. Esquema reacional de síntese das carboidrazidas 23 

                                            
29

 Cunha, A. C.; Tributino, J. L. M.; Miranda, A. L. P.; Fraga, C. A. M.; Barreiro, E. J. Farmaco 2002, 57, 

999. 
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 Fez-se a reação que foi acompanhada por CCF, utilizando-se como sistema de 

eluição diclorometano:etanol na proporção 20:1. Após 30 minutos de reação constatou-

se o consumo total do material de partida e a presença de apenas uma mancha na placa 

cromatográfica (CCF). Após tratamento adequado da mistura reacional, isolou-se 

produto sólido que foi purificado por recristalização em mistura de 

tetraidrofurano:hexano na proporção 1:5. O produto isolado foi caracterizado por 

métodos físicos de análise. Pelos métodos empregados observou-se que o produto 

obtidos não era a hidrazida 23 e sim o ribonucleosídeo 28 (Figura 12). 

 
Figura 12. Estrutura da 3-carbetoxi-1-(5’-O-benzoil-β-D-ribofuranose)-4-oxoquinolinas 

28 

 

A formação deste derivado 5’-O-benzoilados 28 pode ser explicada pela 

desproteção seletiva do ribonucleosídeo peracilado 16 correspondente. Essa substância 

inédita foi obtida com 97 % de rendimento e seu ponto de fusão foi de 160-163°C. 

A seletividade na reação de desproteção foi possível devido à maior reatividade 

do grupo benzoíla ligado à posição 2’. Uma vez desprotegida nesta posição  a hidroxila 

presente no carbono C2’ favorece a desproteção da hidroxila da posição 3’ por auxílio 

anquimérico, conforme estudos descritos por Ishido e colaboradores.
30  

Esta substância parcialmente desprotegida teve sua estrutura confirmada por 

análises espectroscópicas, tais como espectroscopia na região do infravermelho e 

Ressonância Magnética Nuclear de 
1
H.  

No espectro na região do infravermelho desta substância destaca-se a banda em 

3334 cm
-1

 atribuída a deformação da ligação O-H, evidenciando a reação de 

desproteção parcial das hidroxilas. Também pode-se observar em 1720 cm
-1 

uma banda 

intensa correspondente à deformação da ligação C=O do grupamento éster da benzoíla 

presente em C-5’. A Figura 13 ilustra o enunciado. 

                                            
30

 Ishido, Y.; Nishino, S.; Rahman, MD.A.; Takamura, H. Journal of the Chemical Societ, Perkin 

Transctions 11979, 2088. 
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Figura 13. Espectro na região do Infravermelho da substancia 28 (pastilha de KBr) 

 

A Figura 14 ilustra o espectro de RMN de 
1
H da substância 28 e observa-se: o 

sinpleto entre 8,98 e 8,84 ppm para cada um dos derivados nucleosídicos é relativo ao 

hidrogênio H-2 do heterociclo sendo este o sinal mais desblindado do espectro. Os 

sinais dos hidrogênios do anel ribosídico encontram-se na região entre 6,15 e 4,18 ppm. 

Destes, o hidrogênio anomérico (H-1’) o mais desblindado, corresponde ao dupleto 

entre 6,15 e 6,12 ppm. Os hidrogênios H-2’, H-3’ e H-4’ foram observados na região 

compreendida entre 4,50 e 4,18 ppm. Já os hidrogênios H-5’ foram assinalados como 

dois duplos dubletos entre 4,70 e 4,56 ppm, deslocamentos químicos estes decorrentes 

da desblindagem provocada pelo grupo benzoíla ainda ligado ao oxigênio do carbono 

C-5’.  

Os hidrogênios do grupo benzoíla tem seus sinais entre 7,97 e 7,42 ppm. 

Destacam-se ainda na região entre 4,07 e 3,81 ppm dois sinais, atribuídos aos 

hidrogênios metilênicos do porção éster.
31

 Aos hidrogênios do grupo metil desse mesmo 

grupo atribui-se o tripleto entre 1,12 e 1,08 ppm.  

                                            
31

 Goya, P.; Cruz, A.; Elgueiro, J.; Martinez, A.; de Clercq, E. Journal of the Chemical Society Perkin 

Transactions 1993, 845. 

OH 

C=O 
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Figura 14. Espectro de RMN de H
1
 (300MHz, DMSO) da substancia 28  

 

Ainda em busca das hidrazidas 23 resolveu-se aumentar o número de 

equivalentes de hidrazina utilizados nesta reação. Na Tabela 4 estão destacadas as 

condições reacionais então testadas: 

Tabela 4. Condições reacionais empregadas nas tentativas de obtenção das 3- 

carboidrazida-1-(2’,3’,5’-tri-O-benzoil-β-D-ribofuranose)-4-oxoquinolinas 23 

  

 

 

 

 

 

Utilizando-se as condições reacionais empregadas nas entradas 1-6, o produto 

isolado ainda foi o derivado parcialmente desprotegido 28, já relatado. Somente com a 

Condições reacionais testadas 

Entrada Equivalentes 

NH2NH2 

Tempo (min) Temperatura (ºC) Solvente 

1 10 30 60ºC etanol 

2 20 60 60ºC etanol 

3 40 60 70ºC etanol 

4 100 60 70ºC etanol 

5 150 60 80ºC etanol 

6 200 60 80ºC etanol 

7 250 30 80ºC etanol 

H-1’ 

H-2 
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utilização de um grande excesso de hidrazina (entrada 7) conseguiu-se promover a 

reação desejada. Destaca-se que o emprego destas condições levou não apenas à 

formação das hidrazidas desejadas como também à ocorrência simultânea da 

desproteção de todas as hidroxilas, obtendo-se assim os nucleosídeos já desprotegidos. 

Este fato levou diretamente aos produtos desejados 23 economizando-se assim uma 

etapa reacional, que seria, de após se obter a hidrazina, realizar a desproteção dos 

ribonucleosídeos 27, antes planejada (Esquema 8). 

Esquema 8. Esquema reacional da obtenção das 3-carboidrazidas-1-β-D-ribofuranose-

4-oxoquinolinas 23a-d 

 

As hidrazidas inéditas 23a-d foram isoladas como sólidos de coloração branca 

após recristalização feitas em mistura de tetraidrofurano:hexano 1:5. 

Os pontos de fusão dos produtos e os rendimentos das reações encontram-se 

listados na Tabela 5. 

Tabela 5. Pontos de fusão das hidrazidas 23a-d e rendimentos das reações 

Hidrazida R Rend (%) PF (
0
C) 

23a 6-Cl 73 160-161 

23b 7-Cl 59 215-218 

23c 6-Br 86 123-125 

23d 7-Br 55 141-143 

 

Conforme proposto para as substâncias 28 e de acordo com os resultados 

experimentais obtidos, pode-se propor que ocorre inicialmente a reação de desproteção 

das hidroxilas presentes na unidade ribofuranosídica, possivelmente na ordem C2’-OH, 

C3’-OH e por fim C5’-OH, seguindo-se da substituição nucleofílica à carbonila do grupo 

éster ligado ao carbono C-3. O mecanismo está proposto no Esquema 9 a seguir. 
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Esquema 9. Mecanismo proposto para formação das hidrazidas 23
21 

 

As hidrazidas 23a-d, inéditas, tiveram suas estruturas confirmadas através de 

análises espectroscópicas tais como espectroscopia na região do infravermelho e 

também por RMN.  

Nos espectros na região do infravermelho das hidrazidas podem ser destacadas 

as absorções: entre 3410 e 3290 cm
-1

 referente à deformação axial da ligação O-H; 

deformação na região entre 1666 e 1650 cm
-1

 relacionada à ligação C=O de cetona 

conjugada e entre 1530 e 1540 cm
-1

correspondente à ligação C=O de amida conjugada. 

A Figura 15 apresenta o espectro na região do infravermelho da substância 23a. 

 

C=O-cetona 

C=O-amida 
OH 
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Figura 15. Espectro de IV da substância 23a (pastilhas de KBr 1%) 

 

Os valores das principais absorções encontradas nos espectros das substâncias 

encontram-se na Tabela 6 a seguir: 

Tabela 6. Principais bandas de absorção nos espectros da região do infravermelho dos 

compostos 23a-d (Pastilha de KBr 1%) 

Tipos de 

ligação 

ν (cm
-1

) 

23a                        23b                      23c                  23d 

N-H 3309 3290 3400 3410 

C=O (cetona) 1662 1650 1659 1666 

C=O (hidrazida) 1540 1530 1537 1531 

 

Nos espectros de RMN de 
1
H destas substâncias destacam-se: o sinal referente 

ao hidrogênio H-2, como um singleto entre 9,24 e 9,19 ppm; o sinal do hidrogênio do 

grupo N-H diretamente ligado à carbonila (C=ONHNH2), como um singleto na região 

entre 10,46 e 10,45 ppm; um singleto largo relativo aos hidrogênios do grupo NH2 

(C=ONHNH2)  na região entre 4,58 e 4,57 ppm. Destacam-se ainda os sinais dos 

hidrogênios do anel ribosídico na região entre 6,14 e 3,66 ppm. A Figura 16 apresenta 

o espectro da substância 23a a fim de ilustrar o enunciado. 



 

23 
 

 
Figura 16. Espectro de RMN de 

1
H (300 MHz, DMSO) da substância 23a 

 
 

5.4. Síntese da 3-carboidrazida-(E)-1-β-D-ribofuranose-N’-(4-clorobenzilideno)-

4-oxo-1,4-diidroquinolina 18a-h 

Com a finalidade já destacada anteriormente de avaliar a atividade 

farmacológica dos ribonucleosídeos acil-hidrazonas, as 3-carboidrazidas-1-β-D-

ribofuranose-4-oxoquinolinas 23a-d foram convertidas nas acil-hidrazonas 18a-h 

através da reação de condensação catalisada por ácido utilizando diferentes aldeídos 

(Esquema 10). 

 

Esquema 10. Obtenção dos ribonucleosídeos acil-hidrazônicos 18a-h 

 As hidrazidas 23a-d foram submetidas à reação com diversos aldeídos 

aromáticos, em etanol como solvente, usando-se ácido p-toluenosulfônico como 

 

H-2 

H-1’ 

OH 

NH2 

NH 
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catalisador, em ultrassom por 30 minutos, obtendo-se as acil-hidrazonas inéditas 18a-h, 

como substâncias sólidas em rendimentos que variaram de 72-93%. A Tabela 7 

apresenta os pontos de fusão dos novos compostos obtidos e os rendimentos das 

reações. 

Tabela 7. Rendimentos das reações e pontos de fusão das acil-hidrazonas 18a-h 

Hidrazida R R1 Rend (%) PF (
0
C) 

18a 6-Cl 

 

78 155-157 

18b 7-Cl 74 173-175 

18c 6-Br 93 201-204 

18d 6-Cl 

 

72 163-165 

18e 7-Cl 84 173-175 

18f 6-Br 73 227-229 

18g 7-Br 80 220-225 

18h 7-Cl 

 

72 257-259 

    

    

 

Um provável mecanismo para a formação das hidrazonas está ilustrado no 

Esquema 11. Em um primeira etapa concertada envolvendo as três espécies reagentes 

há transferência de próton e adição nucleofílica simultaneamente. Em seguida ocorre 

prototropismo com eliminação de água levando à formação do íon imínio 

correspondente. A última etapa consiste na remoção do hidrogênio acído ligado ao 

nitrogênio, com a consequente formação da hidrazona . A ocorrência do isomero mais 

estavel E foi confirmada através do espectro de RMN de 
1
H.

32,33
 

                                            
32

Raitz, I. “Síntese de derivados N-acil-hidrazônicos com potencial atividade antiparasitária”, Dissertação 

de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Química, Universidade Federal de Santa Catarina, 2012. 
33

 Jordão, A. K. “Planejamento e síntese de novos N-amino-triazóis e prospecção de atividade 

farmacológica”; 2007; Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Química Orgânica, 

Universidade Federal Fluminense. 
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Esquema 11. Mecanismo proposto para a formação de acil-hidrazonas, sob catálise 

ácida
31

 

 

A incorporação da subunidade hidrazônica nos compostos pôde ser confirmada 

através de análises espectroscópicas tais como, espectroscopia na região do 

infravermelho e RMN de 
1
H e de 

13
C-APT.  

A existência da absorção relativa à deformação axial na região entre 3420 e 3316 

cm
-1

, evidenciou a presença da ligação O-H. Outro tipo de absorção referente à 

deformação axial entre 1596 e 1601 cm
-1

 caracteriza a ligação C=N presente nas N-acil-

hidrazonas. Também se observa a deformação de ligação C=O de cetona conjugada e 

C=O de amida conjugada na região compreendida entre 1677 e 1650 cm
-1 

e entre 1538 e 

1531 cm
-1

, respectivamente (Figura 17). 

 

Figura 17. Espectro da região do infravermelho da substancia 18a (Pastilha de KBr 

1%) 

N=C 

C=O OH 
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Os valores das principais absorções encontradas nos espectros das substâncias 

encontram-se discriminados na Tabela 8. 

Tabela 8. Principais bandas de absorção nos espectros da região do infravermelho das 

acil-hidrazonas 18a-h (Pastilha de KBr 1%) 

Tipos de ligação O-H C=O cetona C=ONH C=N 

ν (cm
-1

) 

 

18a 3316 1650 1537 1593 

18b 3344 1662 1535 1596 

18c 3392 1669 1538 1596 

18d 3399 1667 1537 1600 

18e 3369 1670 1534 1600 

18f 3400 1660 1536 1600 

18g 3420 1659 1535 1598 

18h 3356 1661 1531 1601 

 

Quanto á configuração da dupla ligação imínica, o sinal do hidrogênio N=CH no 

espectro de RMN 
1
H, em todas as hidrazonas, apresenta-se próximo a 8,45 ppm. Este 

fato sugere que foi formado o isômero E, em todos os casos, uma vez que os valores de 

δ dos hidrogênios imínicos  hidrazonas Z são próximos de 7,35 ppm.
34,35

 

Os espectros de RMN 
13

C-APT apresentou sinal para apenas em tipo de 

hidrogênio imínico (N=CH), na região de 145 ppm, correlacionando os dados de RMN 

1
H que são coerentes com a formação de um único isômero, a saber, o E. 

Nos espectros de RMN de 
1
H destas hidrazonas pôde-se observar sinais 

característicos que comprovam as suas estruturas. A Figura 18 apresenta, para ilustrar, 

o espectro de RMN de 
1
H da substancia 18d.  

 

                                            
34

Barreiro, E. J.; Fraga, C. A. M.; Miranda, A. L. P.; Rodrigues, C. R. Quím. Nova 2002, 25(1), 129.  
35

Cunha, A. C.; Figueiredo, J. M.; Tributino, J. L. M.; Miranda, A. L. P.; Castro, H. C.; Zingali, R. B.; 

Fraga, C. A. M.; Souza, M. C. B. V.; Ferreira, V. F.; Barreiro, E. J. Bioorganic Medicinal Chemistry 

2003, 11, 2051. 
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Figura 18. Espectros de RMN de 
1
H (300MHz, DMSO) da substancia 18d  

 

5.5. Avaliação Biológica 

 Após a caracterização estrutural dos derivados propostos, iniciaram-se os 

estudos de avaliação de suas possíveis atividades farmacológicas. 

5.5.1.  Atividade antifúngica 

As substâncias 18a-h foram avaliadas frente a cinco cepas de fungos (Tabela 9) 

pelo grupo de pesquisas da Fundação Oswaldo Cruz/FIOCRUZ, Instituto Nacional de 

Controle de Qualidade em Saúde - INCQS.  

Tabela 9. Cepas de fungos utilizadas para os testes de difusão em disco 

Cepas utilizadas 

Candida parapsilosis – ATCC 90018 

Candida tropicalis – ATCC 750 

Candida glabrata – ATCC 90030 

Candida krusci – ATCC 34135 

Candida albicans – ATCC 24433 

 

 
 

8,48 ppm  
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Nenhum dos derivados analisados apresentou atividade antifúngica frente às 

cepas testadas, de acordo com os resultados mostrados na Tabela 10. A concentração 

utilizada para o teste de difusão em disco foi de 5mg/mL. 

 

Tabela 10. Resultados do teste de difusão em disco para as substâncias 24a-h 

Microorganismos Inibição do crescimento (Halo = mm)* Controle 

(+) 

Controle 

(-) 
18a 18b 18c 18d 

Cândida parapsilosis 

ATCC 90018 

--- --- --- --- 12 mm --- 

Cândida tropicalis 

ATCC 750 

--- --- --- --- 14 mm --- 

Cândida glabrata 

ATCC 90030 

--- --- --- --- 12 mm --- 

Cândida krusci 

ATCC 34135 

--- --- --- --- 14 mm --- 

Cândida albicans 

ATCC 24433 

--- --- --- --- 13 mm --- 

Microrganismos Inibição do crescimento (Halo = mm)* Controle 

(+) 

Controle 

(-) 18e 18f 18g 18h 

Cândida parapsilosis 

ATCC 90018 

--- --- --- --- 12 mm --- 

Cândida tropicalis 

ATCC 750 

--- --- --- --- 14 mm --- 

Cândida glabrata 

ATCC 90030 

--- --- --- --- 12 mm --- 

Cândida krusci 

ATCC 34135 

--- --- --- --- 14 mm --- 

Cândida albicans 

ATCC 24433 

--- --- --- --- 13 mm --- 

*O Teste de Difusão em Disco seguiu as normas estipuladas pelo NCCLS / CLSI (Clinical and 

Laboratory Standards Institute) 

*controle (+): cetoconazol 

*controle (-): DMSO 

 

 

 5.5.2. Avaliação toxicológica in silico 

Mediante a crescente busca pelo desenvolvimento de novos fármacos que 

possuam melhor relação custo – efetividade e eficácia no tratamento de doenças e sejam 

dotados de menores efeitos tóxicos, a toxicologia in silico é considerada atualmente 

uma ferramenta adicional que permite o direcionamento dos testes in vivo e in vitro. O 

programa usado para os estudos foi o OSIRIS, uma ferramenta computacional que 

avalia o risco toxicológico de um composto em comparação a um banco de dados de 

fragmentos estruturais. O modelo fornece predições para alguns parâmetros físico-

químicos e de toxicidade. Quanto à toxicidade ele oferece alertas descritos por cores, 
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onde o verde significa baixo risco, o amarelo um risco médio e vermelho um alto risco 

de apresentar o referido efeito. 

Os resultados toxicológicos in silico (Figura 19) indicam a baixa toxicidade dos 

compostos em estudo. Desse modo, apesar das substâncias não terem apresentado 

atividade antifúngica, deve-se investir em modificações estruturais nesse núcleo para 

que se possa chegar à expressão da atividade antifúngica desejada. 

 

Figura 19. Análise toxicológica in silico das substâncias 18 

Os ensaios in silico foram realizados no Laboratório de Antibióticos, 

Bioquímica, Educação e Modelagem Molecular (LABiEmol), no Departamento de 
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Biologia Celular e molecular da UFF sob a coordenação da Professora Dra. Helena 

Carla Castro. 

6. Conclusão 

Neste trabalho foram sintetizados 13 substâncias inéditas sendo 4 acil-

hidrazidas, 8 acil-hidrazonas e 1 ribonucleosídeo parcialmente desprotegido. Todos os 

derivados foram devidamente caracterizados por métodos físicos de análise tais como 

RMN de ¹H, RMN de 
13

C/APT, e por espectroscopia na região do infravermelho. O 

método para a obtenção das carboidrazinas 23 trata-se de uma síntese inovadora, uma 

vez em que na mesma reação em que ocorre a substituição à carbonila pela hidrazina há 

a desproteção da unidade ribofuranosídica, em um único pote reacional. Essa síntese é 

considerada menos agressiva ao meio ambiente, pois grande parte dos processos são 

realizados em água e álcool. Além disto, a utilização de ultrassom também pode ser 

vista como uma  fonte de energia alternativa. 

As acil-hidrazonas sintetizadas são inéditas e serão enviadas para realização de 

testes biológicos como antivirais e também antiparasitários face a analogia com 

derivados ativos descritos na literatura. 

Foram realizados teste de atividade antifúngica. Porém não se obteve resultado 

satisfatório quanto à inibição com as estruturas propostas. 

 

 

7. Parte experimental 

7.1. Procedimento geral para a obtenção das 3-carbetoxi-4-(1H) quinolonas 22a-d 

 

Uma mistura de 100 mmol da anilina devidamente substituída, 20,4 mL (100 

mmol) de etoximetilenomalonato de dietila, em 10,0 mL de etanol, foi mantida sob 

agitação e refluxo por 2 horas. O final da reação foi indicado por acompanhamento 
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cromatográfico (CCF) usando-se mistura clorofórmio:hexano (2:1) como eluente. Ao 

término da reação, a mistura foi vertida sobre gelo picado, mantendo-se agitação 

mecânica, ocorrendo assim a precipitação dos produtos que foram isolados por filtração 

sobre vácuo. A recristalização de todos as substâncias 21 foi realizada em hexano. Suas 

estruturas foram confirmadas por seus pontos de fusão coincidentes como os da 

literatura. 

 Em seguida, em um balão tritubulado, adaptado com condensador de refluxo, 

aqueceu-se a 250 C 30,0 mL de difeniléter quando então foram adicionados 3,0 g do 

acrilato 21 em questão. A mistura reacional foi mantida sob agitação em refluxo por 20 

minutos. O término da reação foi verificado por acompanhamento cromatográfico 

(CCF) utilizando-se como sistema de eluição a mistura diclorometano: etanol (9:1). 

Após resfriamento até a temperatura ambiente, a mistura reacional foi vertida sobre 30,0 

mL de éter de petróleo, o precipitado foi isolado por filtração a vácuo. Em seguida foi 

lavado com éter de petróleo e diclorometano, nesta ordem. Após secagem sob vácuo os 

produtos foram lavados com N, N-dimetilformamida (DMF) à quente, sendo secos em 

dessecador sob vácuo, resultando nas 3-carbetoxi-4-(1H) quinolonas 22 a-d puras e em 

bons rendimentos. Suas estruturas foram confirmadas através de seus pontos de fusão, 

coincidentes com a literatura. 

 

7.2. Procedimento geral para a obtenção dos ribonucleosídeos quinolônicos 16a-d 

 

A um balão tritubulado adaptado com torneira de vácuo, foram adicionados 1,0 

mmol da 3-carbetoxi-4-(1H) quinolonas 22. Em seguida, a aparelhagem foi flambada e 

submetida a vácuo. Foram então adicionados sob atmosfera de nitrogênio, 2,0 mL de 

acetonitrila e, em seguida, 1,0 mL da mistura BSTFA/1%CTMS. O meio reacional foi 

mantido sob agitação à temperatura de 60-70 C durante 2 horas quando se completou a 

solubilização. Deixou-se então atingir a temperatura ambiente e, ainda sob atmosfera de 
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nitrogênio, foram adicionados 1,0 mmol do carboidrato peracilado 36 dissolvidos em 

3,0 mL de acetonitrila, seguindo-se da adição de 0,1 mL (0,5 mmol) de TMSO-Tf.  

Manteve-se a agitação durante 4h sendo o término da reação indicado por CCF, eluíndo-

se em mistura diclorometano: etanol na proporção 20:1. 

Ao final da reação a mistura reacional foi diluída com 10,0 mL de diclorometano 

e a solução resultante foi vertida em 10 mL de água gelada. A fase orgânica foi lavada 

com solução aquosa de bicarbonato de sódio 10% (3 x 30,0 mL) e em seguida com água 

gelada (3 x 30,0 mL). Tratou-se a seguir com sulfato de magnésio anidro, filtrou-se e 

evaporou-se sob pressão reduzida. Os produtos obtidos foram recristalizados em etanol 

e secos em dessecador sob vácuo, obtendo-se todos produtos como cristais brancos. 

Seus pontos de fusão foram coincidentes com a literatura.  

 

 

7.3. Procedimento geral para a obtenção dos 3-carboidrazida-1-β-D-ribofuranose-6-

cloro-4-oxo-1,4-diidroquinolina 23a-d 

 

Em um balão de fundo redondo foram adicionados 0,32 mmol do 

ribonucleosídeos quinolônicos 16, 0,08 mol de solução aquosa de hidrazina 80% e 4,0 

mL de etanol absoluto. Aqueceu-se a mistura reacional a 80ºC e manteve-se o 

aquecimento e agitação magnética por 30 minutos. O andamento da reação foi 

monitorado por cromatografia (CCF) utilizando-se como eluente mistura 

diclorometano: etanol  na proporção de 20:1. Ao término da reação, a mistura reacional 

foi vertida sobre gelo quando ocorreu a precipitação do produto. O sólido obtido foi 

filtrado sob vácuo e recristalizado em mistura de tetraidrofurano:hexano (1:5). Em 

seguida foi lavado com éter de petróleo, sendo então seco em dessecador sob vácuo, 
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obtendo-se as hidrazidas 23a-d em bons rendimentos. Estas substâncias foram 

caracterizadas por seus pontos de fusão e por espectroscopia de RMN de 
1
H e de 

13
C/APT. 

 

7.3.1. Obtenção do 3-carboidrazida-1-β-D-ribofuranose-6-cloro-4-oxo-1,4-

diidroquinolina (23a) 

rendimento de 80%; sólido branco; p.f.: 160-162°C. 

RMN de 
1
H (500,00 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 10,45 (1H, 

sl,  C=ONH), 9,30 (1H, s, H-2), 8,26 (1H, d, J = 2,6 Hz, H-5), 

8,00 (1H, d, J= 9,3 Hz, H-8), 7,89 (1H, dd, J= 9,2 e 2,6 Hz, 

H-7), 6,14 (1H, d, J= 4,0 Hz, H-1’), 5,76 (1H, d, J= 4,7 Hz, 

C2-OH), 5,30 (1H, d, J= 4,5 Hz, C3-OH), 5,11 (1H, sl, C5-OH), 4,57 (2H, sl, NH2), 4,22 

(1H, d, J= 3,9 Hz, H-2’), 4,12 (1H, dd, J= 8,3 e 3,9 Hz, H-4’), 4,01 (1H, d, J= 4,4 Hz, 

H-3’), 3,79-3,76 (1H, m, H-5’a ou 5’b), 3,71-3,68 (1H, m, H-5’a ou 5’b). 

RMN de 
13

C (125,00 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 174,2 (C=O), 163,2 (C=ONH), 142,4 

(C-2), 137,4 (C-8a), 132,9 (C-7), 130,2 (C-6 ou C-4a), 127,9 (C-6 ou C-4a), 125,0 (C-

5), 119,7 (C-8), 111,0 (C-3), 92,6 (C-1’), 85,7 (C-4’), 74,8 (C-2’), 69,8 (C-3’), 60,8 (C-

5’). 

IV (KBr) ν (cm
-1

): 3309 (OH), 1662 (C=Ocetona), 1540 (C=Oamida). 

7.3.2. Obtenção do 3-carboidrazida-1-β-D-ribofuranose-7-cloro-4-oxo-1,4-

diidroquinolina (23b)  

rendimento de 72%; sólido branco; p.f.: 127-129°C. 

RMN de 
1
H (500,00 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 

10,46 (1H, s,  C=ONH), 9,21 (1H, s, H-2), 8,33 (1H, 

d, J= 8,7 Hz, H-5), 8,06 (1H, d, J= 1,7 Hz, H-8), 7,58 

(1H, dd, J= 8,7 e 1,8 Hz, H-6), 6,13 (1H, d, J= 4,4 

Hz, H-1’), 5,77 (1H, d, J= 5,7 Hz, C2-OH), 5,30 (1H, 

d, J= 5,5 Hz, C3-OH), 5,11 (1H, t, J = 4,5 Hz, C5-

OH), 4,57 (1H, sl, NH), 4,23 (1H, dd, J= 9,7 e 5,0 Hz, H-2’), 4,13 (1H, dd, J= 8,2 e 3,9 
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Hz, H-4’), 4,01 (1H, dd, J= 9,9 e 4,9 Hz, H-3’), 3, 80-3,76 (1H, m, H-5’a ou 5’b), 3,71-

3,68 (1H, m, H-5’a ou 5’b). 

RMN de 
13

C/APT (125,00 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 174,8 (C=O), 163,2 (C=ONH), 

142,7 (C-2), 139,5 (C-8a), 138,0 (C-7), 128,3 (C-5), 125,5 (C-6), 125,3 (C-4a), 116,8 

(C-8), 111,2 (C-3), 92,5 (C-1’), 85,8 (C-4’), 74,8 (C-2’), 69,9 (C-3’), 60,8 (C-5’). 

IV (KBr) ν (cm
-1

):3209 (OH), 1650 (C=Ocetona), 1568 (C=Oamida). 

7.3.3. Obtenção do 3-carboidrazida-1-β-D-ribofuranose-6-bromo-4-oxo-1,4-

diidroquinolina (23c)  

rendimento de 64%; sólido amarelo claro; p.f.: 179-

180°C. 

RMN de 
1
H (500,00 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 10,45 

(1H, sl,  C=ONH), 9,24 (1H, s, H-2), 8,41 (1H, sl, H-5), 

8,00 (1H, d, J= 9,1 Hz, H-8), 7,93 (1H, d, J= 9,2 Hz, H-

7), 6,13 (1H, d, J= 3,7 Hz, H-1’), 5,76 (1H, d, J= 5,4 Hz, C2-OH), 5,30 (1H, d, J= 5,5 

Hz, C3-OH), 5,11 (1H, sl, C5-OH), 4,21 (1H, d, J= 4,3 Hz, H-2’), 4,12 (1H, sl, H-4’), 

4,01 (1H, dd, J= 10,1 e 5,0 Hz, H-3’), 3,79-3,76 (1H, m, H-5’a ou 5’b), 3,71-3,67 (1H, 

m, H-5’a ou 5’b). 

RMN de 
13

C (125,00 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 174,0 (C=O), 163,2 (C=ONH), 142,4 

(C-2), 137,7 (C-8a), 135,5 (C-7), 128,2 (C-6 e C-4a), 119,7 (C-8), 118,2 (C-5), 111,0 

(C-3), 92,5 (C-1’), 85,7 (C-4’), 74,7 (C-2’), 69,8 (C-3’), 60,8 (C-5’). 

IV (KBr) ν (cm
-1

):3400 (OH), 1659 (C=Ocetona), 1537 (C=Oamida). 

7.3.4. Obtenção do 3-carboidrazida-1-β-D-ribofuranose-7-bromo-4-oxo-1,4-

diidroquinolina (23d) 

rendimento de 62%; sólido branco; p.f.: 225-227°C. 

RMN de 
1
H (500,00 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 10,45 

(1H, sl,  C=ONH), 9,20 (1H, s, H-2), 8,26 (1H, d, J = 8,7 

Hz, H-5), 8,19 (1H, d, J= 1,4 Hz, H-8), 7,71 (1H, dd, J= 8,7 

e 1,5 Hz, H-6), 6,13 (1H, d, J= 4,4 Hz, H-1’), 5,75 (1H, d, 
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J= 5,9 Hz, C2-OH), 5,29 (1H, d, J= 5,7 Hz, C3-OH), 5,08 (1H, t, J = 4,8 Hz, C5-OH), 

4,24 (1H, dd, J= 10,3 e 5,2 Hz, H-2’), 4,13 (1H, dd, J= 7,9 e 3,7 Hz, H-4’), 4,01 (1H, 

dd, J= 10,5 e 5,2 Hz, H-3’), 3,80-3,66 (2H, m, H-5’a e 5’b). 

RMN de 
13

C (125,00 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 174,8 (C=O), 163,1 (C=ONH), 142,6 

(C-2), 139,5 (C-8a), 128,2 (C-7), 126,8 (C-6 ou C-4a), 125,6 (C-5), 121,8 (C-6 ou C-

4a), 119,6 (C-8), 111,2 (C-3), 92,3 (C-1’), 85,8 (C-4’), 74,7 (C-2’), 69,9 (C-3’), 60,8 

(C-5’). 

IV (KBr) ν (cm
-1

):3410 (OH), 1666 (C=Ocetona), 1569 (C=Oamida). 

7.4. Procedimento geral para a obtenção das acil-hidrazonas do tipo 18a-h 

 

Em um balão de fundo redondo foram adicionados 0,21 mmol da hidrazida 23 e 

0,32 mmol do aldeído em questão dissolvidos em 6,0 mL de etanol. Adicionou-se 

também quantidade catalítica de ácido p-toluenosulfônico (PTSA). Manteve-se a 

mistura reacional durante 30 minutos no ultrassom. Ao término da reação, 

acompanhada por CCF, a mistura reacional foi vertida sobre gelo picado ocorrendo 

precipitação de um sólido que foi isolado por filtração. A purificação foi feita por 

recristalizado em misturade tetraidrofurano:hexano (1:5). Os compostos 24a-h puros 

foram secos em dessecadorsob vácuo. Seus pontos de fusão foram determinados e suas 

estruturas foram confirmadas por análises espectroscópicasna região do infravermelho 

e por RMN de 
1
H e de 

13
C/APT. 
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7.4.1. Obtenção da 3-carboidrazida-(E)-6-cloro-1-β-D-ribofuranose-N’-(4-

clorobenzilideno)-4-oxo-1,4-diidroquinolina(18a) 

rendimento de 78%; sólido branco; p.f.: 155-157°C. 

RMN de 
1
H (300,00 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 

12,94 (1H, s,  C=ONH), 9,39 (1H, s, H-2), 8,45 

(1H, s, CH=N), 8,29 (1H, d, J= 2,5 Hz, H-5), 8,03 

(1H, d, J= 9,3 Hz, H-8), 7,91 (1H, dd, J= 9,3 e 2,5 

Hz, H-7), 7,76 (2H, d, J = 8,5 Hz, H-2’’ e H-6’’), 

7,51 (2H, d, J = 8,5 Hz, H-3’’ e H-5’’), 6,18 (1H, d, J= 3,7 Hz, H-1’), 4,24 (1H, t, J= 

3,2 Hz, H-2’), 4,17-4,13 (1H, m, H-4’), 4,04 (1H, t, J= 4,8 Hz, H-3’), 3, 83 (1H, dd, J= 

12,0 e 2,9 Hz, H-5’a ou 5’b), 3,71 (1H, dd, J= 11,9 e 3,8 Hz, H-5’a ou 5’b). 

RMN de 
13

C/APT (75,0 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 174,4 (C=O), 160,5 (C=ONH), 

146,6 (CH=N), 143,5 (C-2), 137,3 (C-8a), 134,4 (C-4’’), 133,3 (C-1’’), 133,0 (C-7), 

130,4 (C-6 ou C-4a), 128,8 (C-3’’ e C-5’’), 128,7 (C-2’’ e C-6’’), 127,8 (C-6 ou C-4a),  

125,0 (C-5), 119,8 (C-8), 110,5 (C-3), 92,8 (C-1’), 85,6 (C-4’), 74,9 (C-2’), 69,6 (C-3’), 

60,6 (C-5’). 

IV (KBr) ν (cm
-1

): 3316 (OH), 1650 (C=Ocetona), 1593 (C=N); 1537(C=Oamida). 

7.4.2. Obtenção da 3-carboidrazida-(E)-7-cloro-1-β-D-ribofuranose-N’-(4-cloro-

benzilideno)-4-oxo-1,4-diidroquinolina (18b) 

rendimento de 74%; sólido branco; p.f.: 173-175°C. 

RMN de 
1
H (300,00 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 

12,96 (1H, s,  C=ONH), 9,35 (1H, s, H-2), 8,42 (1H, 

s, CH=N), 8,37 (1H, d, J= 8,7 Hz, H-5), 8,06 (1H, d, 

J= 1,8 Hz, H-8), 7,75 (2H, d, J = 8,4 Hz, H-2’’ e H-

6’’), 7,62 (1H, dd, J= 8,7 e 1,8 Hz, H-6), 7,50 (2H, d, J = 8,4 Hz, H-3’’ e H-5’’), 6,16 

(1H, d, J= 4,2 Hz, H-1’), 4,24 (1H, t, J= 4,5 Hz, H-2’), 4,15 (1H, dd, J= 8,4 e 3,6 Hz, H-

4’), 4,04 (1H, t, J= 5,1 Hz, H-3’), 3, 81 (1H, dd, J= 12,3 e 3,0 Hz, H-5’a ou 5’b), 3,72 

(1H, dd, J= 12,3 e 3,0 Hz, H-5’a ou 5’b). 

RMN de 
13

C/APT (75,0 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 175,1 (C=O), 160,8 (C=ONH), 

146,9 (CH=N), 143,9 (C-2), 139,5 (C-8a), 138,3 (C-7), 134,6 (C-4’’), 133,3 (C-1’’), 
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128,9 (C-3’’ e C-5’’), 128,8 (C-2’’ e C-6’’), 128,4 (C-5), 126,0 (C-6), 125,3 (C-4a), 

117,1 (C-8), 110,8 (C-3), 92,8 (C-1’), 85,9 (C-4’), 75,0 (C-2’), 69,8 (C-3’), 60,8 (C-5’). 

IV (KBr) ν (cm
-1

): 3344 (OH), 1662 (C=Ocetona), 1596 (C=N), 1535 (C=Oamida). 

 

7.4.3. Obtenção da 3-carboidrazida-(E)-6-bromo-1-β-D-ribofuranose-N’-(4-

clorobenzilideno)-4-oxo-1,4-diidroquinolinas (18c) 

rendimento de 93%; sólido branco; p.f.: 201-204°C. 

RMN de 
1
H (300,00 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 12,93 

(1H, s,  C=ONH), 9,39 (1H, s, H-2), 8,45 (1H, s, 

CH=N), 8,44 (1H, d, J= 2,3 Hz, H-5), 8,03 (1H, dd, J= 

9,1 e 2,4 Hz, H-7), 7,96 (1H, d, J= 9,3 Hz, H-8), 7,76 

(2H, d, J = 6,7 Hz, H-2’’ e H-6’’), 7,51 (2H, d, J = 6,7 Hz, H-3’’ e H-5’’), 6,17 (1H, d, 

J= 3,7 Hz, H-1’), 4,24 (1H, t, J= 4,0 Hz, H-2’), 4,16-4,13 (1H, m, H-4’), 4,04 (1H, t, J= 

5,3 Hz, H-3’), 3, 83 (1H, dd, J= 12,0 e 2,9 Hz, H-5’a ou 5’b), 3,72 (1H, dd, J= 12,0 e 

4,0 Hz, H-5’a ou 5’b). 

RMN de 
13

C/APT (125,00 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 174,3 (C=O), 160,5 (C=ONH), 

146,7 (CH=N), 143,5 (C-2), 137,7 (C-8a), 135,7 (C-5), 133,3 (C-4’’), 129,9 (C-1’’), 

129,0 (C-3’’ e C-5’’), 128,9 (C-2’’ e C-6’’), 128,1 (C-6 ou C-4a), 128,0 (C-7), 125,4 

(C-8), 118,6 (C-6 ou C-4a), 110,7 (C-3), 92,8 (C-1’), 85,7 (C-4’), 74,9 (C-2’), 69,6 (C-

3’), 60,6 (C-5’). 

IV (KBr) ν (cm
-1

): 3392 (OH), 1669 (C=Ocetona), 1596 (C=N), 1538 (C=Oamida). 

7.4.4. Obtenção da 3-carboidrazida-(E)-6-cloro-1-β-D-ribofuranose-N’-benzilideno-4-

oxo-1,4-diidroquinolinas (18d) 

rendimento de 72%; sólido branco; p.f.: 163-

165°C. 

RMN de 
1
H (300,00 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 

12,88 (1H, s,  C=ONH), 9,39 (1H, s, H-2), 8,48 

(1H, s, CH=N), 8,33 (1H, d, J= 2,6 Hz, H-5), 8,06 

(1H, d, J= 9,3 Hz, H-8), 7,93 (1H, dd, J= 9,2 e 2,6 Hz, H-7), 7,76 (2H, dd, J = 7,4 e 2,0 
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Hz, H-2’’ e H-6’’), 7,50-7,43 (3H, m, H-3’’, H-4’’ e H-5’’), 6,19 (1H, d, J= 3,9 Hz, H-

1’), 4,25 (1H, t, J= 4,3 Hz, H-2’), 4,16 (1H, dd, J= 8,6 e 3,6 Hz, H-4’), 4,05 (1H, t, J= 

5,2 Hz, H-3’), 3, 83 (1H, dd, J= 12,0 e 3,0 Hz, H-5’a ou 5’b), 3,73 (1H, dd, J= 12,0 e 

3,9 Hz, H-5’a ou 5’b). 

RMN de 
13

C/APT (125,00 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 174,5 (C=O), 160,6 (C=ONH), 

148,0 (CH=N), 143,5 (C-2), 137,4 (C-8a), 134,4 (C-1’’), 133,1 (C-7), 130,5 (C-6 ou C-

4a), 130,1 (C-4’’), 128,8 (C-3’’ e C-5’’), 127,9 (C-6 ou C-4a), 127,2 (C-2’’ e C-6’’), 

125,1 (C-5), 119,8 (C-8), 110,7 (C-3), 92,9 (C-1’), 85,7 (C-4’), 75,0 (C-2’), 69,7 (C-3’), 

60,7 (C-5’). 

IV (KBr) ν (cm
-1

): 3399 (OH), 1677 (C=Ocetona), 1600 (C=N), 1537(C=Oamida). 

 

7.4.5. Obtenção da 3-carboidrazida-(E)-7-cloro-1-β-D-ribofuranose-N’-benzilideno-4-

oxo-1,4-diidroquinolinas (18e) 

rendimento de 84%; sólido branco; p.f.: 173-175°C. 

RMN de 
1
H (500,00 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 

12,95 (1H, s,  C=ONH), 9,38 (1H, s, H-2), 8,46 (1H, 

s, CH=N), 8,39 (1H, d, J= 8,7 Hz, H-5), 8,09 (1H, d, 

J= 1,6 Hz, H-8), 7,76 (2H, dd, J = 7,9 e 1,4 Hz, H-2’’ 

e H-6’’), 7,65 (1H, dd, J= 8,7 e 1,7 Hz, H-6), 7,48-

7,42 (3H, m, H-3’’, H-4’’ e H-5’’), 6,19 (1H, d, J= 4,0 Hz, H-1’), 4,25 (1H, t, J= 4,1 

Hz, H-2’), 4,16 (1H, dd, J= 8,5 e 3,6 Hz, H-4’), 4,04 (1H, t, J= 5,1 Hz, H-3’), 3, 82 (1H, 

dd, J= 11,9 e 2,9 Hz, H-5’a ou 5’b), 3,72 (1H, dd, J= 11,9 e 3,9 Hz, H-5’a ou 5’b). 

RMN de 
13

C (75,0 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 175,1 (C=O), 160,6 (C=ONH), 148,0 

(CH=N), 143,8 (C-2), 139,5 (C-8a), 138,3 (C-7), 134,4 (C-1’’), 130,1 (C-4’’), 128,8 (C-

3’’ e C-5’’), 128,3 (C-5), 127,2 (C-2’’ e C-6’’), 125,9 (C-6), 125,3 (C-4a), 117,0 (C-8), 

110,9 (C-3), 92,8 (C-1’), 85,9 (C-4’), 75,0 (C-2’), 69,8 (C-3’), 60,7 (C-5’). 

IV (KBr) ν (cm
-1

): 3369 (OH), 1670 (C=Ocetona), 1600 (C=N), 1534(C=Oamida). 
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7.4.6. Obtenção da 3-carboidrazida-(E)-6-bromo-1-β-D-ribofuranose-N’-benzilideno-4-

oxo-1,4-diidroquinolinas (18f) 

rendimento de 73%; sólido branco; p.f.: 227-229°C. 

RMN de 
1
H (300,00 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 

12,90 (1H, s,  C=ONH), 9,38 (1H, s, H-2), 8,45 (1H, 

s, CH=N), 8,38 (1H, d, J= 8,7 Hz, H-8), 8,08 (1H, d, 

J= 1,5 Hz, H-5), 7,76-7,74 (2H, m, H-2’’ e H-6’’), 

7,64 (1H, dd, J= 8,7 e 1,5 Hz, H-7), 7,48-7,43 (3H, m, H-3’’, H-4’’ e H-5’’), 6,18 (1H, 

d, J= 4,0 Hz, H-1’), 4,25 (1H, t, J= 4,5 Hz, H-2’), 4,16 (1H, dd, J= 8,4 e 3,6 Hz, H-4’), 

4,05 (1H, t, J= 5,2 Hz, H-3’), 3, 83 (1H, dd, J= 11,9 e 3,0 Hz, H-5’a ou 5’b), 3,73 (1H, 

dd, J= 12,0 e 3,9 Hz, H-5’a ou 5’b). 

RMN de 
13

C/APT (125,00 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 175,0 (C=O), 160,4 (C=ONH), 

147,9 (CH=N), 143,8 (C-2), 139,4 (C-8a), 138,1 (C-6 ou C-4a), 134,4 (C-1’’), 130,0 (C-

4’’), 128,7 (C-3’’ e C-5’’), 128,2 (C-8), 127,1 (C-2’’ e C-6’’), 125,8 (C-7), 125,3 (C-6 

ou C-4a), 117,0 (C-5), 110,9 (C-3), 92,7 (C-1’), 85,8 (C-4’), 74,9 (C-2’), 69,8 (C-3’), 

60,7 (C-5’). 

IV (KBr) ν (cm
-1

): 3400 (OH), 1660 (C=Ocetona), 1600 (C=N), 1536 (C=Oamida). 

 7.4.7. Obtenção da 3-carboidrazida-(E)-7-bromo-1-β-D-ribofuranose-N’-benzilideno-4-

oxo-1,4-diidroquinolinas (18g) 

rendimento de 80%; sólido branco; p.f.: 220-225°C. 

RMN de 
1
H (500,00 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 12,94 

(1H, s,  C=ONH), 9,37 (1H, s, H-2), 8,46 (1H, s, 

CH=N), 8,29 (1H, d, J= 8,6 Hz, H-5), 8,22 (1H, sl, H-8), 

), 7,76 (1H, dd, J= 8,6 e 1,5 Hz, H-6), 7,75 (2H, d, J = 

7,8 Hz, H-2’’ e H-6’’), 7,48-7,42 (3H, m, H-3’’, H-4’’ e H-5’’), 6,19 (1H, d, J= 4,0 Hz, 

H-1’), 4,25 (1H, t, J= 4,5 Hz, H-2’), 4,15 (1H, dd, J= 8,3 e 3,6 Hz, H-4’), 4,04 (1H, t, 

J= 5,1 Hz, H-3’), 3, 82 (1H, dd, J= 12,0 e 3,9 Hz, H-5’a ou 5’b), 3,72 (1H, dd, J= 11,9 e 

3,0 Hz, H-5’a ou 5’b). 

RMN de 
13

C/APT (125,00 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 175,1 (C=O), 160,5 (C=ONH), 

147,8 (CH=N), 143,7 (C-2), 139,5 (C-8a), 134,3 (C-1’’), 128,9 (C-4’’), 128,7 (C-3’’ e 
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C-5’’), 128,6 (C-6), 128,9 (C-5), 127,2 (C-7), 127,1 (C-2’’ e C-6’’), 125,5 (C-4a), 119,8 

(C-8), 110,9 (C-3), 92,6 (C-1’), 85,8 (C-4’), 74,9 (C-2’), 69,8 (C-3’), 60,7 (C-5’). 

IV (KBr) ν (cm
-1

): 3420 (OH); 1659 (C=Ocetona); 1598 (C=N); 1535 (C=Oamida). 

 

7.4.8. Obtenção da 3-carboidrazida-(E)-7-cloro-1-β-D-ribofuranose-N’-(4-nitro-

benzilideno)-4-oxo-1,4-diidroquinolinas (18h) 

rendimento de 72%; sólido amarelo; p.f.: 257-259°C. 

RMN de 
1
H (500,00 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 

13,11 (1H, s,  C=ONH), 9,38 (1H, s, H-2), 8,54 (1H, 

s, CH=N), 8,34 (1H, d, J= 8,6 Hz, H-5), 8,27 (2H, d, J 

= 8,7 Hz, H-2’’ e H-6’’), 8,05 (1H, sl, H-8), 7,95 (2H, 

d, J = 8,6 Hz,, H-3’’ e H-5’’), 7,61 (1H, dd, J= 8,6 e 1,4 Hz, H-6), 6,17 (1H, d, J= 3,8 

Hz, H-1’), 4,25 (1H, t, J= 4,2 Hz, H-2’), 4,17 (1H, dd, J= 8,3 e 3,6 Hz, H-4’), 4,06 (1H, 

t, J= 5,2 Hz, H-3’), 3,84 (1H, dd, J= 11,9 e 2,9 Hz, H-5’a ou 5’b), 3,73 (1H, dd, J= 12,0 

e 3,8 Hz, H-5’a ou 5’b). 

RMN de 
13

C/APT (125,00 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 175,0 (C=O), 160,8 (C=ONH), 

147,7 (C-4’’), 145,5 (CH=N), 144,0 (C-2), 140,7 (C-1’’), 139,3 (C-8a), 138,2 (C-7), 

128,2 (C-5), 127,9 (C-2’’ e C-6’’), 125,9 (C-6), 125,2 (C-4a), 123,9 (C-3’’ e C-5’’), 

117,0 (C-8), 110,5 (C-3), 92,8 (C-1’), 85,8 (C-4’), 75,0 (C-2’), 69,7 (C-3’), 60,6 (C-5’). 

IV (KBr) ν (cm
-1

): 3356 (OH), 1661 (C=Ocetona), 1601 (C=N), 1531 (C=Oamida). 

8. Produção Científica 

 Apresentação de trabalho na 37° RAdaSBQ (maio/2014-Natal): “Síntese de 

novos derivados quinolônicos ribonucleosídeos contendo grupamentos acil-

hidrazona no carbono C-3” 

 Apresentação trabalho no seminário de iniciação científica Vasconcelos Torres 

(Out/2014-UFF- Niterói): “Síntese de novos derivados quinolônicos 

ribonucleosídeos contendo grupamentos acil-hidrazona no carbono C-3” 

 


