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RESUMO

A doença de Chagas é uma infecção grave causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi,

através do contato direto com as fezes dos insetos vetores (triatomíneos ou barbeiros). Essa

doença acomete cerca de 9,8 a 11 milhões de pessoas em 21 países da América Latina. A

principal forma de tratamento dessa doença ainda se baseia no uso de dois fármacos, o

benzonidazol e o nifurtimox, que, muitas vezes, apresentam efeitos colaterais graves, e

algumas vezes, enfrentam resistência por parte dos protozoários. Com isso, existe uma

necessidade de novos estudos objetivando a produção de moléculas com atividade tripanocida

para o tratamento da doença de Chagas. A utilização de produtos naturais como fontes de

novas estruturas, para a produção de novos fármacos a serem utilizados no tratamento de

diversas doenças, tem despertado grande interesse nos últimos anos. Uma classe de moléculas

que tem chamado bastante atenção nos últimos anos são as cumarinas, família de compostos

heterocíclicos oxigenados, presentes em plantas ou de origem sintética. O grande interesse

sobre estes compostos é devido à sua atividade biológica contra diferentes patologias, tais

como, leishmaniose, malária, doença de Chagas, dentre outras. Neste trabalho foram

sintetizados dezoito cumarinas através de organocatálise carbeno N-heterocíclica (NHC),

sendo quinze inéditas. Foram realizados estudos de ancoramento molecular dos compostos

com a enzima triosefosfato isomerase (TIM) humana e tripanossomal, além, de estudo in

sílico dos parâmetros físico-químicos. As cumarinas obtidas foram submetidas a ensaio

biológico in vitro frente às formas intracelulares do Trypanossoma cruzi, com o objetivo de

serem futuros precursores no tratamento da doença de Chagas. Dentre os dezessete compostos

testados, dez se mostraram mais ativos que o fármaco de referência benzonidazol, sendo que o

composto (76) foi o mais ativo contra T. cruzi, condizente com o estudo de ancoramento

molecular, no qual o mesmo composto apresentou forte interação com a enzima TIM de T.

cruzi (-144,45 kcal.mol-1). O composto (64) foi o mais seletivo da série, com índice de

seletividade superior a 262,3. Considerando o conjunto de resultados obtidos, a maior parte

dos compostos se mostraram promissores candidatos a ensaios in vivo. Novos estudos devem

ser realizados para estabelecer relações de estrutura/atividade e determinar o mecanismo de ação

dos compostos mais ativos.

Palavras chave: cumarinas, organocatálise, carbeno N-heterocíclico, in sílico, in vitro, T.

cruzi.
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SYNTHESIS, MOLECULAR MODELING AND IN VITRO EVALUATION

OF TRICYCLIC COUMARINS AGAINST TRYPANOSOMA CRUZI

ABSTRACT

Chagas disease is a serious disease caused by infection with the protozoan Trypanosoma cruzi

through direct contact with the feces of the insect vectors (triatomines or barbers). This

disease affects about 9.8-11 million people in 21 countries in Latin America. The main form

of treatment of this disease are still based on the use of two drugs, benzonidazole and

nifurtimox, which often have serious side effects and sometimes face resistance by protozoa.

Therefore, there is a need for new studies aimed at the discovery of molecules with

trypanocidal activity for the treatment of Chagas disease. The use of natural products as

sources of new structures for the design of new drugs is common practice amongst medicinal

chemists. One class of molecules that has attracted considerable attention in recent years are

the coumarin family of oxygenated heterocyclic compounds, present in plants or of synthetic

origin. The great interest in these compounds is due to their biological activity against

different pathologies such as leishmaniasis, malaria, Chagas disease, among others. In this

work, 18 coumarins were synthesized through NHC organocatalysis, of which 15 are novel.

Molecular anchoring studies of the compounds with triosephosphate isomerase enzyme (TIM)

and trypanosomal enzyme were carried out, as well as a theoretical study of the

physicochemical parameters. The coumarins were submitted to in vitro biological assay

against the intracellular forms of Trypanosoma cruzi. Amongst the 17 compounds tested, 10

were more active than the reference drug benzonidazole, compound (76) bearing a styrene

group attached to the pentene ring was the most potent against T. cruzi (CI50 = 0.46 µM),

consistent with the molecular anchorage study in which the same compound showed strong

interaction with the enzyme TIM by cruzi (-144,45 kcal.mol-1). Compound (64) was the most

selective in the series with selectivity index greater than 262.3.Considering the set of results

obtained, most of the compounds proved tobe promising candidates for in vivo assays.

Further studies are ongoing to select a lead compound for in vivo tests and to validate the

mechanism of action of the most active compounds.

Keywords: coumarins, organocatalysis, N-heterocyclic carbene, in silico, in vitro, T. cruzi.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Doença de Chagas: aspectos sociais

Doenças tropicais negligenciadas são um grupo de 17 infecções parasitárias que

afetam as pessoas que vivem com baixa renda, principalmente nos países em desenvolvimento,

causando grandes problemas físicos, econômicos e de saúde nos pacientes e suas

comunidades. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), estas infecções

incluem dengue, raiva, tracoma, tripanossomíase africana, leishmaniose, lepra, doença de

Chagas, úlcera de Buruli, equinococose, filariose linfática, oncocercose, esquistossomose,

dracunculíase, trematodíase, teníase/cisticercose, infecção por helmintos transmitidos pelo

solo e bouba.[1]

A doença de Chagas, descoberta em 1909 pelo médico sanitarista brasileiro Carlos

Ribeiro Justiniano Chagas, também conhecida por Tripanossomíase americana, é uma doença

grave caracterizada pela infecção humana com o protozoário flagelado Trypanosoma cruzi (T.

cruzi) (família Trypanosomatidae, ordem Kinetoplastida), através do contato direto com as

fezes e/ou urina contaminadas de insetos conhecidos como barbeiros (família Reduviidae,

subfamília Triatominae). [2, 3]

No século XX, a doença de Chagas era originalmente encontrada nas Américas,

mudando seu padrão epidemiológico e disseminação para outros continentes. Estima-se que 6

a 7 milhões de pessoas estejam infectadas com T. cruzi em todo o mundo, principalmente em

20 países continentais da América Latina (Figura 1, p. 22). [4]

Até 2010, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, estimou-se que nos

21 países que formam a América Latina haviam 5.742.167 pessoas infectadas por

Trypanossoma cruzi, das quais 3.581.423 residem nos países da América do Sul, sendo os

maiores índices na Argentina (1.505.235), Brasil (1.156.821), México (876.458) e Bolívia

(607.186). Os dados de estimativa divergem de acordo com os diferentes centros de pesquisa,

o que dificulta uma contagem exata do número de infectados pela doença.[1]
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Figura 1 - Distribuição dos casos de doença de Chagas notificados à OMS 2010-2013.

No Brasil, o órgão responsável pela coleta de dados da doença de Chagas é o

Ministério da Saúde, por meio do Instituto Oswaldo Cruz, sendo o estudo mais recente

referente ao número de casos confirmados de infecção por T. cruzi no período de 2000 a 2013,

somando 1.570 casos. A região de maior incidência de novos casos é a região norte do país,

com 91% dos casos, sendo os estados do Pará e Amapá, com o maior número de casos

registrados. Em Minas Gerais, foram registrados seis novos casos, e apesar de representar

uma porção pequena do número nacional, este estado se destaca com o maior número de

casos na região sudeste.[2]

A transmissão humana geralmente ocorre através das fezes e/ou urina de insetos

vetores infectados (Triatomíneos hematófagos) depositados na pele, entrando no corpo

quando a pessoa esfrega as fezes dos insetos por meio de coceira. A ingestão de alimentos

contaminados por fezes de insetos infectados é outra importante via de contaminação,

podendo ocorrer ainda por transfusão de sangue infectado, transmissão congênita e, com

menos frequência, transplante de órgãos ou acidentes laboratoriais.[5]

O Trypanossoma cruzi apresenta um complexo ciclo de vida, envolvendo

mamíferos hospedeiros e insetos vetores (Figura 2, p. 23). O ciclo inicia-se com a picada do

inseto barbeiro, que ao se alimentar do sangue do hospedeiro vertebrado elimina na pele suas

fezes contendo tripomastigotas metacíclicos. Ao coçar, através do atrito, o hospedeiro

introduz as formas tripomastigotas na corrente sanguínea, onde se transformam em
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tripomastigotas sanguíneos, iniciando assim a infecção das células do sistema fagocitário da

pele e da mucosa. No interior das células, adquirem as formas amastigotas arredondada, e se

multiplicam dentro da célula por divisão binária simples. Ao lesar a célula, as formas

amastigotas arredondadas disseminam-se na corrente sanguínea em duas formas:

tripomastigotas que irão invadir novas células, e amastigotas alojando em órgãos e outras

regiões do organismo do mamífero hospedeiro.[3]

Figura 2 - Ciclo de vida do Trypanossoma cruzi em hospedeiros vetores e mamíferos.

O ciclo de vida do T. cruzi envolvendo o inseto vetor apresenta três estágios:

tripomastigotas sanguíneos, epimastigotas e tripomastigotas metacíclicos. O ciclo inicia-se

quando o vetor ingere tripomastigotas sanguíneos de um hospedeiro mamífero,

transformando-se em epimastigotas, que se dividem por divisão binária no intestino. No

intestino posterior, as formas epimastigotas convertem-se em tripomastigotas metacíclicos,

ocorrendo a transmissão quando as fezes contaminadas entram nas células do novo

hospedeiro, vetor ou mamífero (Figura 2, p. 23).[3]

A doença é composta basicamente por duas fases, fase aguda e fase crônica. A

fase aguda inicial dura em média 2 meses após a infecção, e, apesar de conter um grande

número de parasitas circulando no sangue, esta fase apresenta-se assintomática. Os primeiros



25

sinais visíveis da doença são lesão da pele no local da picada e inchaço das pálpebras de um

olho (sinal de Romaña).[3] A pessoa infectada pode apresentar febre, mal-estar, falta de apetite,

enfartamento dos gânglios, aumento do baço e fígado e distúrbios cardíacos. Nesta fase, o

tratamento ainda é possível, mas, como muitas vezes passam despercebidos os sintomas, a

doença progride para a fase crônica. Na fase crônica, a doença pode permanecer assintomática

por anos até décadas, devido ao alojamento dos parasitas nos músculos cardíacos e digestivos.

Alguns dos sintomas apresentados durante esta fase são alterações digestivas, cardíacas ou

neurológicas. A infecção pode levar a morte devido a arritmias cardíacas ou insuficiência

cardíaca progressiva, causada pela destruição do músculo cardíaco e seu sistema nervoso. [3, 6]

Atualmente há apenas dois medicamentos autorizados para o tratamento da

doença de Chagas em humanos, o Benzonidazol (1) e o Nifurtimox (2), ambos lançados no

início da década de 1970 (Figura 3, p. 24). O Nifurtimox (3-metil-4-(5-

nitrofurfurilidenoamino)tetra-hidro-4H-1,4-tiazina-1,1-dióxido), produzido pelo Laboratório

Bayer, foi lançado em 1967 com o nome comercial de Lampit®, sendo a primeira droga

utilizada no tratamento da fase aguda da doença de Chagas. A comercialização do nifurtimox

foi interrompida no Brasil, na década de 1980, devido ao baixo efeito tripanocida em algumas

regiões endêmicas, sendo aceito somente em casos de intolerância ao benzonidazol.[7]

Figura 3 - Medicamentos utilizados no tratamento da doença de Chagas.

O benzonidazol (N-benzil-2-nitroimidazol-1-acetamida) (1) foi sintetizado e

produzido pelo Laboratório Hoffman – La Roche em 1972, com o nome de Rochagan®. Em

abril de 2003 foram repassados os direitos e a tecnologia de fabricação ao Brasil, sendo

produzido pelo Laboratório Farmacêutico do Estado de Pernambuco (LAFEPE).

O mecanismo de ação para ambos os medicamentos se dá através da formação de

intermediários radicalares e/ou metabólitos eletrofílicos. O grupo nitro (NO2), presente nas

moléculas, é reduzido ao grupo amino (NH2), através da ação de enzimas do tipo

nitroredutases. O processo se inicia pela reação catalisada pela NaDPH citocromo P450

redutase, levando à formação do intermediário nitro radicalar (R-NO2*-), e, na sequência a
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formação de hidroxilamina (R-NHOH). No caso do nifurtimox (2), o intermediário nitro

radicalar (R-NO2*-) reduz o oxigênio molecular (O2) a íons superóxidos (O2*-). Esses íons

superóxidos são captados pela enzima superóxido dismutase (SOD) gerando peróxido de

hidrogênio (H2O2), que, através da reação de Haber-Weiss na presença de íons Fe3+, geram

radicais hidroxila (*OH). Aos radicais hidroxila (*OH) tem sido atribuído o efeito tripanocida

por mecanismos complexos que envolvem ligação a lipídeos, proteínas e ao DNA do T. cruzi.

Já para o fármaco benzonidazol (BNZ) (1), o intermediário nitro radical formado

na primeira etapa do processo estaria atuando no efeito tripanocida do BNZ através de

ligações covalentes com macromoléculas do parasita: DNA nuclear e mitocondrial, lipídeos e

proteínas.[8, 9] Outro mecanismo de ação do BNZ seria através do aumento da fagocitose

atuando na elevação da produção da citocina interferon gama (INF-γ), causando lise celular.

Ainda, há evidência de que o fármaco atue na inibição enzima NADH-fumarase redutase,

bloqueando o crescimento do T. cruzi. [10, 11]

Estudos apontam que a eficácia de cura do benzonidazol é de até 80% na fase

aguda e de menos de 20% na fase crônica, apresentando ainda eficácia de aproximadamente

99% em recém-nascidos.[5, 7] O tratamento da doença com o benzonidazol dura

aproximadamente 60 dias, apresentando efeitos secundários adversos, tais como, dermatopatia

alérgica generalizada, neuropatia periférica e depressão da medula óssea, que levam à

interrupção do tratamento. Em casos extremos, o paciente ainda pode apresentar fenômenos

como erupções cutâneas, edema generalizado, febre, lifonodos enfartados, dor muscular e dor

nas articulações. Além disso, o BNZ é genotóxico, o que impede o tratamento durante a

gravidez.[4, 7]

A doença de Chagas ainda apresenta impacto econômico e social elevado, uma

vez que não há vacinas e tratamentos seguros e acessíveis. A situação se agrava, uma vez que,

a maioria das pessoas infectadas vivem em países endêmicos de baixa renda (países em

desenvolvimento ou países emergentes), tornando pouco atraente financeiramente a pesquisa

de novos fármacos pelo setor de pesquisa privada.

Assim, faz-se cada vez mais necessária a busca por novas moléculas que possam

auxiliar na prevenção e/ou no tratamento da doença. Fontes naturais, como plantas e vegetais,

vem sendo utilizadas nos últimos anos para a descoberta de novas moléculas que possam ser

empregadas no tratamento de doenças negligenciadas, tais como a doença de Chagas. [12-14]
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2 LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO

2.1 Cumarinas com Atividade Antichagásica: Naturais e Sintéticas

As cumarinas (1,2-benzopirona ou benzopiran-2-ona), são compostos

heterocíclicos oxigenados presentes em plantas (Angiospermas, Apiaceae, Rutaceae,

Asteraceae)[15], fungos (Agaricus sp, Armillariella tabescens, Penicillium,)[16] e bactérias

(Streptomyces spheroides, Streptomyces niveus)[17]. O nome cumarina tem origem tupi

“kumaru” nome popular dado à árvore Dipteryx odorata, popular no norte do Brasil, de onde

foram isoladas de suas sementes as primeiras cumarinas por Vogel em 1820.

As isocumarinas são estruturalmente semelhantes às cumarinas, se diferenciando

pela posição do carbono carbonílico e do oxigênio. Nas isocumarinas o oxigênio ocupa a

posição 2 no anel da lactona, enquanto que nas cumarinas ocupa a posição 1 no anel (Figura

4b, p. 26).

(a)
(b)

Figura 4 - (a) Estrutura da cumarina; (b) Estrutura da isocumarina.

A estrutura das cumarinas tem chamado a atenção nos últimos anos, pois

apresentam a capacidade de exercer interações não-covalentes com vários sítios ativos nos

organismos vivos, apresentando assim uma vasta gama de atividade biológica, tais como

anticancerígena, anticoagulantes, antituberculose, antimicrobiana, anti-inflamatória, anti-HIV,

antitripanossomal, dentre outros.[18] Além de conter em sua estrutura vários sítios de ligação

que podem ser explorados para a síntese de derivados com potencial biológico.[19, 20]

Reyes-Chilpa e colaboradores isolaram cumarinas de folhas e cascas de frutas das

árvores Calophyllum brasiliense e Mammea americana (Clusiaceae), duas árvores das

florestas tropicais do continente americano. As cumarinas foram testadas in vitro contra as

formas epimastigotas e tripomastigotas de Trypanossoma cruzi (Tabela 1, p. 27). Os autores

relataram que os compostos (5)-(8) isolados de Mammea americana se mostraram mais ativos

com valores de CM100 na faixa de 15 a 90 μg.mL-1. [21]
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Tabela 1 - Valores de atividade e citotoxicidade apresentados pelos compostos isolados de Mammea americana.

Composto CM100 (epi.) CM100 (trip.) CL100 IS (epi.) IS (trip.)

(5) 15 30 126,45 8,43 4,21

(6) 25 25 ND

(7) 15 25 223,78 14,91 8,95

(8) 35 50 120,50 3,44 2,41

Cloreto de
berberina 300 7 284,4 0,94 40,62

CM100 = concentração mínima para reduzir 100% das formas presentes.
CL100 = concentração letal para reduzir 100% das células.
Cloreto de berberina = controle positivo

Em 2013, Lago e colaboradores isolaram pela primeira vez e elucidaram a

cumarina soulamarin (9) a partir da casca do caule de Calophyllum brasiliense (Clusiaceae)

(Figura 5, p. 27). Ao avaliar a atividade antichagásica de soulamarin, os autores observaram

que a ação letal em relação ao T. cruzi envolve danos à membrana plasmática e disfunção

mitocondrial, o que pode ter contribuído para a morte do parasita.[22]

CI50 (amastigotas) = 210 µM.

CI50 (tripomastigotas) = 219 µM.

CI50 (citotoxicidade) = 278,3 µM.

Figura 5 - Estrutura proposta de soulamarin e os valores de CI50 encontrados.

As cumarinas vem sendo utilizadas ainda como inibidores das vias glicolíticas de

T. cruzi, uma vez que esse protozoário é altamente dependente da glicólise para a produção de

ATP. A glicólise ocorre em uma organela chamada glicossomo, onde estão presentes sete das
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dez enzimas que participam da conversão de glicose em piruvato: hexoquinase (HK), glicose

6-fosfato-isomerase, 6-fosfofrutoquinase (PYK), 1,6-difosfato aldolase (ALD), triosefosfato

isomoerase (TIM), gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase (GAPDH) e fosfoglicerato quinase

(PGK). Modificações na estrutura das enzimas através do direcionamento de moléculas

pequenas em suas interfaces ocasionam a inativação da enzima, interrompendo o ciclo

glicosídico.

Pavão et al. isolaram a cumarina chalepina (10) de Pilocarpus spicatus e

elucidaram o modo de ligação da molécula com a enzima GAPDH de T. cruzi, inativando a

enzima e interrompendo a via glicolítica (Figura 6, p. 28).[23] A partir dessa descoberta, Freitas

e colaboradores, avaliaram o perfil de derivados cumarínicos que possam apresentar o mesmo

perfil de inativação da enzima GAPDH. Dentre os compostos avaliados se encontram o

derivado 7-hidroxi-cunarina (11), composto natural isolado da Hydrangea arborescens, que

apresenta um valor de concentração inibitória mínima (CI50) de 616,18 µM.[24]

CI50 = 64,0 µM CI50 = 616, 18 µM.

Figura 6 - Estruturas de chalepina e do derivado 7-hidroxicumarina.

Gayosso-de-Lucio et al. descreveram a inativação da enzima triosefosfato

isomerase (TIM) de uma cepa específica de Tripanossoma cruzi por derivados de

isocumarinas obtidos de brevifolina carboxilato isolado do gerânio bellum Rose. Estes

compostos apresentaram boa seletividade em relação à enzima do parasita, não apresentando

qualquer efeito na atividade da enzima humana com concentrações de até 1mM. Estes

compostos se diferenciam pelo substituinte do grupo éster (metil, etil, e butil) para os

compostos (12), (13), (14), sendo o composto (15) obtido pela alquilação do composto (12)

(Figura 7, p. 29).[25]

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Hydrangea_arborescens&action=edit&redlink=1
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CI50 (TcTIM) = 6,5 µM
CI50 (hTIM) = >1 Mm

CI50 (TcTIM) = 8 µM
CI50 (hTIM) = >1 mM

CI50 (TcTIM) = 14 µM
CI50 (hTIM) = >1 mM

CI50 (TcTIM) = >14 mM
CI50 (hTIM) = >1 mM

TcTIM = Enzima Triosefosfato Isomerase Trypanossoma cruzi
hTIM = Enzima Triosefosfato Isomerase humana

Figura 7 - Estrutura de derivados de carboxilato de brevifolina.

Diante do espectro de atividade biológica apresentado pelas cumarinas de origem

natural (isoladas de plantas, fungos e animais), diversos grupos de pesquisas têm buscado por

novas cumarinas semi-sintéticas ou sintéticas, que contenham espectro de atividade biológica

similar ao seu análogo natural.

No trabalho publicado por Munoz et al., os autores descrevem a síntese de 3-

carboxamidocumarinas e a avaliação in vitro da atividade antitripanossomal dos compostos

obtidos frente às formas epimastigotas e tripomastigotas do T. cruzi. Todos os compostos

sintetizados mostraram baixa atividade contra a forma tripomastigota do parasito. No entanto,

os compostos (16) e (17) apresentaram boa atividade em epimastigotas, com valores de CI50

semelhantes ao nifurtimox (CI50 = 17,40 ± 1,30 µM), composto usado como referência

(Figura 8, p. 29).[26]

CI50 = 22,25 ± 0,25 µM
IS = 8,12

CI50 = 20,90 ± 0,10 µM
IS >4,78

Figura 8 - Estrutura dos compostos (16) e (17) e seus respectivos valores de atividade antitripanossomal.
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No mesmo ano, Vazquez-Rodriguez e colaboradores, descreveram a síntese de

novos híbridos cumarina-chalcona (18a-d) e a avaliação da atividade antitripanossomal frente

às formas epimastigotas, tripomastigotas e amastigotas de T. cruzi (Tabela 2, p. 30). Todos os

compostos apresentaram atividade contra a forma tripomastigota do parasita, tendo o

composto (18d) o melhor resultado de CI50 (2,6 ± 0,2 µM). Contudo, em estudos posteriores

de citoxicidade em células de mamíferos, o mesmo composto (18d) mostrou-se altamente

tóxico (CI50 = 61 ± 5 µM) quando comparado com o nifurtimox (CI50 = 263,4 ± 25,4 µM).[27]

Tabela 2 - Atividade antitripanossomal dos híbridos cumarina-chalcona.

Epimastigotas Tripomastigotas Amastigotas
Composto 10 µM 100 µM 10 µM 100 µM 10 µM 100 µM

18a NA 10 ± 1 12 ± 1 34 ± 1 NA 27 ± 1
18b NA 11 ± 1 27 ± 1 37 ± 2 15 ± 1 29 ± 2
18c 12 ± 1 29 ± 2 11 ± 1 53 ± 4 NA 38 ± 3
18d 15 ± 1 78 ± 6 71 ± 6 96 ± 6 73 ± 7 100 ± 4

Nifurtimox 52 ± 2 100 ± 3 36 ± 3 100 ± 2 45 ± 3 100 ± 3

Ryan et. al recentemente descreveram a síntese de 3-hidroxi-arilcumarinas e

avaliaram o perfil antichagásico desses compostos. Os valores de CI50 e índice de seletividade

(IS) foram calculados para a forma epimastigota do T. cruzi. Os compostos (19), (20) e (21)

apresentaram os melhores índices de seletividade variando de 13,93 a 52,56, sendo o

composto (20) o mais seletivo da série (3,5 vezes mais seletivo do que o Nifurtimox, CI50 =

17,4 µM e IS = 15,14), conforme pode-se observar na (Figura 9, p. 30).[28]

IS > 16,26
CI50 = 6,15 µM

IS = 52,56
CI50 = 1,31 µM

IS = 13,93
CIIC50 = 28,55 µM

Figura 9 - Atividade tripanocida em epimastigotas dos compostos (19), (20) e (21).
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2.2 Métodos sintéticos de obtenção de cumarinas tricíclicas vias organocatálise

A organocatálise por definição consiste em um processo no qual moléculas

orgânicas catalisam reações orgânicas, sem necessitar da presença de metais. Em síntese

assimétrica, tem se apresentado como uma ferramenta poderosa na preparação de substâncias

complexas de forma seletiva. Isto se deve ao fato das moléculas utilizadas apresentarem

vantagens, como, baixa toxicidade, baixa sensibilidade à oxigênio, baixo custo dos

catalisadores de origem sintética ou natural. Além disso, não apresentam qualquer

contaminação por metal, o que possibilita a síntese de produtos quirais onde a presença de

metais é indesejada, ainda que em pequenos traços como é o caso de produtos farmacêuticos.

Uma classe de organocatalisadores que tem chamado bastante atenção são os

carbenos N-heterocíclicos (NHC–N-heterocyclic carbenes), definidos como espécies

heterocíclicas contendo um carbono carbeno e pelo menos um átomo de nitrogênio dentro da

estrutura cíclica. Os carbenos são espécies contendo um átomo de carbono divalente com seis

elétrons de valência: dois em cada ligação sigma carbono-nitrogênio e um par de elétrons não-

ligantes presente em um orbital sp2, além de um orbital ρ vazio, como pode ser observado na

Figura 10a, p. 31. O par de elétrons presente no orbital sp2 atuam como doadores de elétrons e

associado ao efeito indutivo retirador de elétrons dos átomos de nitrogênio ajudam a

estabilizar o carbeno. Ainda, os pares de elétrons dos nitrogênios adjacentes, ou outro

heteroátomo (S ou O), interagem com o orbital ρ desocupado do carbono, que somado à

aromaticidade parcial presente no anel heterocíclico, aumentam a estabilidade da estrutura do

carbeno. Na Figura 10b, p. 31 estão as estruturas dos NHCs comumente utilizados em síntese

orgânica.[29]

Efeito retirador de elétrons σ
Efeito doador de elétrons π

(a) (b)

Figura 10 - (a) Estrutura eletrônica do NHC (b) Principais organocatalisadores utilizados em síntese orgânica.

Ao contrário da típica eletrofilicidade apresentada pela maioria dos carbenos, o

par de elétrons presente na estrutura dos NHCs conferem a esse composto nucleofilicidade.
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Assim esses catalisadores NHC são capazes de promover a inversão da polaridade (umpolung)

em aldeídos, o que representa uma importante classe de organocatálisadores, sendo aplicada

em uma ampla gama de sínteses orgânicas.[29, 30] Nos últimos anos, um dos modos de ação

mais importantes dos NHCs é a geração de homoenolatos equivalentes em aldeídos α,β-

insaturados.[31-34] O par de elétrons do carbeno (23) ataca o carbono eletrofílico da carbonila

(28). A transferência de prótons leva ao intermediário de Breslow tipo enamina (28b), que

apresenta um carbono nucleofílico, como resultado da π-doação dos heteroátomos do anel

(Esquema 1, p. 32).[30]

Esquema 1 - Geração de homoenolatos promovida por NHC.

Em 2013, Biju e colaboradores investigaram a anelação N-heterocíclica catalisada

com carbeno de enals (28) com 2-hidroxichalconas (29), proporcionando derivados de

cumarinas fundidas com ciclopentano (30) (Esquema 2, p. 32).[35] A estereoquímica relativa

trans (diastereoisômero trans) como único diastereoisômero formado, foi confirmado pelos

autores através da técnica de difração de raios-X.

Esquema 2 - Reação de anelação NHC catalisada de enals e 2-hidroxichalconas.

A proposta mecanística para a reação de anelação via homoenolato para a

formação de cumarina pode ser visualizada no (Esquema 3, p. 33). A reação inicia-se através

da geração de homoenolato A pelo acoplamento do NHC (31) ao enal (28). A adição

conjugada à 2-hidroxichalcona (29), seguida da transferência de prótons gera o enolato B.
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Este sofre uma reação aldol intramolecular dando origem ao intermediário C, que pela

transferência de prótons fornece o íon fenóxido D. Por fim ocorre a lactonização e

desidratação formando o derivado de cumarina (30).

.
Esquema 3 - Proposta de mecanismo de reação para a formação de cumarina via catálise NHC.

Diante da possiblidade de síntese de cumarinas via catálise NHC, optou-se nesse

trabalho por este método de síntese uma vez que não há contaminação por quaisquer traços de

metal, o que favorece a formação do produto que tem como objetivo principal a atividade anti

T. cruzi, para futura aplicação como fármaco a ser utilizado no tratamento da doença de

Chagas.
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3 OBJETIVOS

3.1 Objetivo geral

Síntese de novas moléculas da classe das cumarinas com perfil bioativo, para

avaliação da ação tripanocida contra parasita Trypanossoma cruzi.

3.2 Objetivos específicos

 Síntese de chalconas e aldeídos α,β-insaturados substituídos: substratos para a reação

chave.

 Síntese de cumarinas substituídas e otimização da reação catalisada via NHC.

Esquema 4 - Esquema reacional dos compostos sintetizados neste trabalho.

 Em colaboração com químicos teóricos, estudar por meio de ancoramento molecular

as interações entre as cumarinas e a enzimas TIM humana e tripanossomal.

 Início da triagem da atividade biológica in vitro contra Trypanossoma cruzi (Doença

de Chagas).
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Síntese de aldeídos α,β-insaturados

Os intermediários aldeídos α,β-insaturados foram obtidos por meio da reação de

Wittig, mecanismo clássico para a formação de alcenos através da reação entre aldeídos (ou

cetonas) e ilídeo de fósforo (Esquema 5, p. 35).

Esquema 5 - Estratégia sintética para a obtenção de aldeídos α,β-insaturados.

Uma proposta simplificada do mecanismo de formação do aldeído α,β-insaturado

está representada na (Figura 11, p. 35). O carbono do ilídeo de fósforo carregado

negativamente ataca o carbono da carbonila, conduzindo ao intermediário betaína. Devido à

grande afinidade entre o oxigênio e o fósforo, dá-se origem ao intermediário oxafosfetano,

onde por meio de rearranjo se forma o alceno e o óxido de trifenilfosfina.

Figura 11 - Mecanismo para obtenção de aldeídos α,β-insaturados (Reação de Wittig).

Todos os produtos foram purificados por coluna de sílica gel (acetato de etila/hexano)

e apresentaram rendimentos satisfatórios conforme pode se observar na Tabela 3, p. 36.
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Tabela 3 - Rendimentos obtidos na formação dos aldeídos α,β-insaturados.

Composto Aldeído Produto
Rendimento

(%)

(36) 80

(37) 37

(38) 73

(39) 38

(40) 57

(41) 30

(42) 46

(43) 64

A presença de grupos eletro doadores na posição 2 do anel foi bem tolerada (36),

sendo observado maior rendimento na formação do produto. Grupos eletro retiradores

favorecem a formação do produto quando na posição 3 do anel aromático (38), não sendo

observado o mesmo comportamento quando esses grupos ocupam a posição 4 do anel (37) e

(42). A presença de substituintes contendo heteroátomo na posição β à carbonila não alterou o

decurso da reação, sendo o produto obtido com rendimento moderado (43).

Todos os produtos são conhecidos e foram confirmados por comparação de seus

dados físicos e espectroscópicos com dados relatados na literatura.

4.2 Síntese de chalconas

As chalconas foram obtidas através da condensação aldólica cruzada entre cetonas

aromáticas e aldeídos aromáticos, conforme pode se observar no Esquema 6, p. 37. A

metodologia utilizada foi adaptada de Zhang et al.[36]
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Esquema 6 - Estratégia sintética para a obtenção de chalconas.

A proposta mecanística para a formação das chalconas está detalhada na Figura 12,

p. 37. Inicialmente o catalisador básico abstrai um dos hidrogênios ácidos α à carbonila,

gerando o íon enolato que pode ser estabilizado por ressonância. O íon enolato promove o

ataque ao carbono da carbonila do aldeído, formando o intermediário tetraédrico (íon

alcóxido). Ao ser protonado pelo hidrogênio da água, o íon alcóxido é convertido no produto

de condensação aldólica regenerando o meio básico. O produto de condensação sofre

desidratação básica quando a base abstrai um dos hidrogênios ácido na posição α, formando o

composto carbonílico α, β-insaturado, a chalcona.

Figura 12 - Mecanismo proposto para a obtenção de chalconas.

Os resultados obtidos das reações podem ser observados na

Tabela 4, p. 38 e 39.
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Tabela 4 - Rendimento das reações de obtenção de cetonas α,β-insaturadas

Composto
Entrada

Estrutura
Rendimento

(%)Acetofenona Aldeído

(47) 86

(48) 56

(49) 26

(50) 44

(51) 65

(52) 67

(53) 62

(54) 86

(55) 68

(56) 52

(57) 35



41

(58) 65

(59) 91

Todos os produtos são conhecidos e foram confirmados por comparação de seus

dados físicos e espectroscópicos com dados relatados na literatura.

4.3 Síntese de cumarinas tricíclicas

As cumarinas foram obtidas pela anelação catalisada com carbeno N-heterocíclico,

a partir de aldeídos α,β-insaturados e chalconas, seguindo a metodologia descrita por Biju et

al.[35]

Esquema 7 - Esquema de geração de cumarinas via organocatálise NHC.

Examinou-se o escopo da reação reagindo vários aldeídos α,β-insaturados e 2-

hidroxichalconas. Os resultados estão resumidos na Tabela 5 (páginas 40, 41 e 42). Foram

avaliadas a presença de grupos doadores e retiradores de elétrons, bem como a presença de

heteroátomos nos anéis aromáticos ligados ao anel ciclopenteno.
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Tabela 5 - Rendimentos obtidos na síntese de cumarinas

Comp
.

Entrada

Produto Rend.
(%)

Chalcona Cinamaldeído

(60)

R3 = R1 = H

R2 = Ph 49

(61) R2 = 2-Cl-Ph 74

(62) R2 = 3-OCH3-Ph 76

(63) R2 = 3-Br-Ph 80

(64) R2 = Ph 65

(65) R2 = Ph 43
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(66) R2 = Ph 49

(67) R2 = 4-Cl-Ph 68

(68) R2 = 4-OCH3-Ph 85

(69) R2 = Ph 67

(70) R2 = Ph 36

(71) R2 = 4-OCH3-Ph 89

(72) R2 = Ph 90
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(73) R2 = Ph 59

(74) R2 = piridinil 91

(75) R2 = Ph 48

(76) R2 = Ph 59,4

(77) R2 = Ph 49

(78) 26

Foram obtidas 18 cumarinas em bons rendimentos 17-91%, sendo 15 substancias

inéditas (destacadas pela numeração em azul). A presença de grupo piridinil como substituinte

em (R3) e (R2) favoreceu a formação do produto (72) e (74), o mesmo não ocorreu na

presença dos substituintes pirrol (70) e furano (73) onde se obteve rendimentos moderados.

Todas as cumarinas foram caracterizadas por Espectroscopia no Infravermelho,

Espectrometria de Massas e Ressonância Magnética Nuclear de 1H e 13C. A similaridade
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estrutural das cumarinas resultou em um padrão de multiplicidade e deslocamento dos sinais de
1H e de 13C nos espectros de RMN. Dessa forma, aqui são discutidas apenas as atribuições dos

sinais de RMN de 1H e de 13C para o composto (63), como um exemplo para a discussão das

principais características espectroscópicas. As atribuições de sinais para as demais cumarinas

(60) a (78) estão descritas na parte experimental desse trabalho.

No espectro de infravermelho do composto (63) (

Figura 13, p. 43) a banda localizada em 1716 cm-1 foi atribuída à presença de

ligação C=O, sendo confirmada a porção lactona da molécula com bandas em 12164 e 1043

cm-1 indicativo da ligação C-O de ésteres aromáticos. A banda em 1608 cm-1 foi atribuída a

presença de ligações C=C de anéis aromáticos. Em 1452 e 925 cm-1 observou-se a banda

relativa a deformações angulares de ligações CH2 e CH respectivamente, indicando a presença

do anel ciclopenteno.

Figura 13 - Espectro de absorção na região do IV do composto (63)

A cromatografia gasosa acoplada ao espectrômetro de massas foi uma importante

ferramenta utilizada na identificação dos produtos formados. No espectro do composto (63)

(Figura 14, p. 44) foi possível identificar o pico do íon molecular [m/z = 417] com intensidade
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de 50%. O pico em [m/z = 260] refere-se a perda de um dos anéis aromáticos ligados ao anel

ciclopenteno. O pico base em [m/z = 337] refere-se à perda do anel aromático contendo o

bromo como substituinte na posição meta (Figura 15, p. 44).

50 100 150 200 250 300 350 400
0

50

100

%
91

337

417

246202 338
231189 418101 12977 14451 289 307 388373

Figura 14 - Espectro de massas do composto (63).

Figura 15 - Fragmentação proposta para o composto (63).

Na elucidação por RMN de 1H do composto (63) (Figura 16, p. 45) pode-se

destacar o duplo dupleto referente a um dos hidrogênios metilênicos H1’ (δ 3,3 ppm) e um

dupleto referente ao hidrogênio metínico H3’ (δ 4,4 ppm). O multipleto entre δ 3,8-3,5 ppm

refere-se ao acoplamento entre os hidrogênios H1’ e H2’. Os sinais referentes aos hidrogênios

aromáticos aparecerem como multipleto entre δ 7,1-7,6 ppm.

Na caracterização por RMN do composto (63) a atribuição dos sinais de 13C foi

realizada com auxílio do sub-espectro DEPT-135 (Figura 18, p. 47). A atribuição dos sinais

presentes no espectro de 13C mostraram a presença de carbonos quartenários em δ 158,6,

155,9 e 154,8 ppm referentes aos carbonos C2, C8a e C4, respectivamente. Os sinais

referentes aos carbonos metínicos C2’ e C3’ aparecem em δ 53,4 e 59,1 ppm e o sinal do

carbono metilênico C1’ em δ 39,5 ppm (Figura 17, p. 46).
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Figura 16 - Espectro de RMN de 1H do composto (63) (300 MHz, CDCl3).
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Figura 17 - Espectro de RMN de 13C do composto (63) (75 MHz, CDCl3).
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Figura 18 - Espectro de DEPT 135 do composto (63).
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Foi realizada a correlação entre alguns dos sinais de 13C e de 1H por meio do espectro

bidimensional HSQC. A correlação entre os sinais de 1H no espectro bidimensional COSY

permitiu a atribuição do acoplamento entre os prótons.

O acoplamento entre os prótons H3’ (δ 4,45 ppm) e H2 (δ 3,64 ppm) foi observado

por meio da correlação H-H no espectro COSY, onde também foi observada a correlação

entre os hidrogênios H2’ e H1’ (δ 3,72 ppm) e os prótons H1’ e H1’ (δ 3,32 ppm) (Figura 19,

p. 48). A análise do espectro bidimensional HSQC (Figura 20, p. 49) demonstrou a correlação

entre os prótons H1’ (δ 3,64 ppm) com os respectivos carbonos C1’ (δ 53,43 ppm) e C2’ (δ

39,55 ppm).

As atribuições de sinais para as demais cumarinas estão descritas na parte

experimental e os espectros encontram-se no Anexo II ao final dessa dissertação.

Figura 19 - Mapa de contornos homonuclear COSY de (63).
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Figura 20 - Mapa de contornos heteronuclear HSQC de (63).

4.3.1 Síntese de trans-2-(5-nitro-2-furanil)-3-fenil-2,3-dihidrociclopenta[c]croman-4(1H)-

ona (80)

O composto (73) foi submetido ao processo de nitração por substituição eletrofílica

aromática na presença de ácido nítrico e ácido acético, com o intuito de obter o composto (79),

com o grupo nitro na posição 5 do anel furano, A metodologia utilizada foi adaptada de

Staubitz et al (Esquema 8, p. 49).[37]

Esquema 8 - Reação de nitração

Esta etapa foi realizada com o intuito de avaliar a influência do grupo nitro na

atividade biológica do composto (79). O grupo nitro presente no benzonidazol (1) e

nifurtimox (2) está relacionado ao mecanismo de ação de ambos os fármacos, através da
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formação de intermediários radicalares e/ou metabólitos eletrofílicos.[8] Assim, almeja-se com

essa etapa que o composto (79) possa atuar por mecanismos de ação semelhante aos fármacos

referência (Figura 21, p. 50).

Figura 21 - Estruturas químicas do composto (80), benzonidazol (1) e nifurtimox (2).

No entanto, o composto (79) após purificação por cromatografia em sílica gel, foi

analisado por RMN de 1H, onde não foi confirmada a formação dos produto.

4.3.2 Síntese de trans-2-(4-hidroxifenil)-3-fenil-2,3-dihidrociclopenta[c]croman-4(1H)-

ona (79)

Foram utilizados formato de amônio e paládio (Pd/C (5%) e acetato de paládio) para

hidrogenólise seletiva da molécula, ocasionando a clivagem da ligação simples carbono-

oxigênio, dando origem ao composto (78), conforme pode se observar no Esquema 9, p. 50. A

metodologia utilizada foi adaptada de Piersant et al.[38]

Esquema 9 - Reação de hidrogenólise para obtenção do composto (78).

Esse produto foi sintetizado com o objetivo de avaliar a influência do grupo hidroxila

presente na posição para do anel aromático sobre a atividade anti T. cruzi. Na caracterização

por RMN de 1H do composto (78) (Figura 87, p. 135) pode ser destacado a ausência do

singleto em δ 5,07 ppm que foi atribuído aos hidrogênios metilênicos do grupo benzila (H6’’)
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presente no composto (77) (Figura 84, p. 133). A atribuição dos sinais presentes no espectro

de 13C mostraram a presença de carbonos quartenários em δ 159,08 ppm, δ 155,79 ppm e δ

154,73 ppm referentes aos carbonos C2, C4’’ e C8a respectivamente (Figura 88, p.135).

4.3.3 Síntese assimétrica de cumarinas tricíclicas

Durante muito tempo, considerou-se que em uma mistura racêmica biologicamente

ativa, um dos enantiômeros seria responsável pela ação (eutômero) e o outro inativo

(distômero). Após a tragédia da Talidomida em 1961, onde o uso da mistura racêmica por

gestantes resultou no nascimento de crianças deformadas ou natimortos, fez-se necessário

isolar e caracterizar cada um dos enantiômeros separadamente. Isso ocorre, pois os seres vivos

normalmente apresentam respostas biológicas diferentes a cada um dos enantiômeros, como

no caso da Talidomida citada acima, onde o isômero (R) tem propriedades sedativas e

hipnóticas e o isômero (S) possui adicionalmente propriedades teratogênicas (Figura 22, p.

51).

Figura 22 - Isômeros óticos da Talidomida.

A primeira descrição da utilização de catalisadores triazolidenos ocorreu em 1995

por Enders e Teles, que aplicaram o sal de triazólio quiral na Reação Benzoin.[30] Desde então,

esses catalisadores foram investigados em outras reações catalíticas clássicas e conhecidas,

além de aplicações em conversão de polaridade (umpolung) de aldeídos, o que justifica a

escolha desse catalisador triazolideno (83) na síntese do composto (60).

Rovis et al. desenvolveram a metodologia de síntese de ciclopentanonas

funcionalizadas pela reação em cascata Adição de Michael/Catálise NHC (

Esquema 10, p. 52). Ao utilizar o catalisador triazol (83), obteve-se o produto com

59% de rendimento e 93% ee.[30, 39]
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Esquema 10 - Síntese de ciclopentanonas funcionalizadas por reação em cascata Adição de Michael/Catálise
NHC.

Outra aplicação deste catalisador foi utilizada pelo mesmo grupo de pesquisa, Rovis

et al., na reação intramolecular de Stetter para a síntese de cromanonas biologicamente ativas

(

Esquema 11, p. 52). A reação de Stetter é uma adição conjugada do tipo 1,4 entre um

aldeído e um composto α, β-insaturado, catalisada por sal de tiazólio ou cianeto. Utilizando o

catalisador triazólio (83) em substituição ao cianeto, os autores obtiveram produtos com

excelentes rendimentos de até 90% ee. [30, 40, 41]

Esquema 11 - Reação intramolecular de Stetter para a síntese de cromanonas.

A síntese do composto (60), realizada na presença do catalisador (31) resultou na
obtenção de uma mistura racêmica dos enantiômeros trans (60a e 60b), conforme pode se
observar no Esquema 12, p. 52.

Esquema 12 - Mistura racêmica obtida na síntese do composto (60).
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Com o intuito de separar os enantiômeros e avaliar o excesso enantiomérico, a mistura

racêmica do composto (60) foi analisado por cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE,

em inglês: High performance liquid chromatography, HPLC) para desenvolvimento de

método adequado de caracterização (Figura 23, p. 53).

Condições cromatográficas: AD-H chiral column, composição da fase móvel hexano:isopropanol
(90:10); vazão da fase móvel: 1,0 mL/min; tempo de análise: 60 minutos; sistema de detecção:
254 nm; volume de injeção: 10 µL

Figura 23 - Cromatograma da mistura racêmica do composto (60).

O método utilizado foi satisfatório, uma vez que é possível observar a presença de dois

picos em tempos de retenção diferentes no cromatograma (31,8 e 43,5 minutos), com excesso

enantiomérico de 2,85%, calculado através da Equação (1).

� �� h �赀执ע赀滈払
�赀执ע赀滈払

� 执tt ( 1)

� �� h
�执6��6ۇ ע 执���66払
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� 执tt

� �� h 滈���

Após desenvolvimento do método CLAE adequado para a avaliação do excesso

enantiomérico, foi realizado a síntese da cumarina (60) utilizando o catalisador quiral

tetrafluoroborato de 5a(R),10b(S)-5a,10b-dihidro-2-(pentafluorofenil)-4H,6H-indeno[2,1-

b][1,2,4]triazol[4,3-d][1,4]oxazinio (83), com o objetivo de sintetizar exclusiva ou

preferencialmente somente um esterioisômero. As condições de reações foram adaptadas de

Biju et al.[42] conforme pode ser observado no (Esquema 13, p. 53). O catalisador (83) foi

gentilmente cedido pelo Prof. Ramom (Universidade de Southampton, Inglaterra).

Esquema 13 - Tentativa de síntese assimétrica do composto (60).



56

A síntese proposta do composto (60) utilizando o catalisador triazólio (83) não foi

confirmado quando acompanhada por placa cromatográfica (CCD), no decorrer da reação.

5 ESTUDO TEÓRICO

5.1 Ancoramento molecular nas enzimas Triosefosfato isomerase humana (4POC) e

Triosefosfato isomerase do Trypanossoma cruzi (1TOC).

A simulação computacional do ancoramento molecular (docking) é uma importante

técnica de investigação das interações moleculares entre a proteína e o ligante, uma vez que a

estrutura 3D da proteína já tenha sido elucidada. Através do ancoramento molecular é

possível predizer a estrutura mais estável do complexo proteína-ligante e também o valor

dessa energia de interação.[43]

A técnica de ancoramento molecular encontra uma média de estruturas estáveis do

ligante na proteína e calcula essa estabilidade relativa. Para que se encontre a estrutura de

menor energia é necessário avaliar todos os modos de interação, considerando a flexibilidade

conformacional do ligante a ser introduzido no sítio ativo da proteína. Esses dois problemas

estão interligados e podem ser resolvidos ao mesmo tempo, porém o número de combinações

é elevado.[43, 44]

Baseado no estudo preliminar de Gayosso-De-Lucio et. al.,[25] que descreveram a

inativação da enzima triosefosfato isomerase (TIM) de uma cepa específica de Trypanossoma

cruzi por isocumarinas, previamente isoladas de gerânio bellum rose, foi realizado neste

estudo de ancoramento molecular in silico de novos compostos cumarínicos. O objetivo é

investigar a interação enzima-composto e assim predizer quais os grupos responsáveis pela

interação com a enzima e também quais os resíduos de aminoácidos que participam desta

interação.

Neste trabalho, as estruturas tridimensionais das enzimas triosefosfato isomerase

(TIM) humana e tripanossomal foram obtidas do “Protein Data Bank” (PDB), com os códigos

4POC e 1TCD, respectivamente .[43]

Com o software Molegro Virtual Docker (MVD) foram feitos os cálculos de

ancoramento molecular dos compostos (60-78) nas enzimas TIM. O mais importante nessa

etapa é identificar os modos de interação do ligante através da estimativa do número de

soluções e da energia associada às suas interações com a proteína.
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Os estudos de modelagem molecular foram realizados no Laboratório de Modelagem

Molecular da Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP, em colaboração com o Prof. Dra.

Melissa Soares Caetano e a Mestre Bárbara Caroline Rodrigues Araújo.

Os sítios de ligação dos compostos nas enzimas triosefosfato isomerase TIM foram

determinados por um algoritmo de predição da cavidade baseado em uma caixa 3D, através

do software MVD. O volume das cavidades é de 35,33 Å3 (humana) e 37,38 A3 (T. cruzi)

(Figura 24, p. 55).

Figura 24 - Cavidade (verde) entre os monômeros da enzima TIM (coloridos): (a) humana 4POC (b)
tripanossomal 1TCD

(a)

(b)
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Foram calculados os valores de energia de interação e de ligações de hidrogênio para

o complexo enzima-composto e a verificação de quais grupos são responsáveis pela atividade.

A Tabela 6, p. 56-58 contém os aminoácidos que participam da interação enzima – composto

e os valores de energia de interação.

Tabela 6 - Valores de energia de interação para complexo enzima-ligante (Kcal.mol-1) e principais resíduos de
aminoácidos que realizam ligações hidrogênio.

Molécula

Enzima 4POC Enzima 1TCD
Energia de
interação
(kcal.mol-1)

Resíduos de
aminoácidos

Energia de
interação
(kcal.mol-1)

Resíduos de
aminoácidos

(60)

-141,09 Asn65
Arg98 -133,62 -

(61)

-56,11 Arg98 -113,15 -

(62)

-45,53 Arg98 -126,41 -

(63)

-109,44 Asn65 -135,63 -

(64)

-109,80 Asn65
Arg98 -139,35 Arg99
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(65)

-86,92 Arg98 -116,38 -

(66)

-144,60 Asn65
Arg98 -118,70 -

(67)

-150,79 Asn65
Arg98 -129,77 -

(68)

-121,06
Asn65
Arg98
Ile78

-129,77 -

(69)

-74,83 Asn65
Arg98 -132,24 Arg99

(70)

-74,83
Asn65
Gly76
Gly112

-76,47 Arg99

(71)

-78,72 Asn65
Thr45 -63,65 -

(72)

-129,01 Arg98 -112,63 -
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(73)

-80,33 Asn65 -83,68 Lys113

(74)

-30,75 Asn65
Arg98 -121,22 -

(76)

-110,14 Asn65 -143,12 -

(77)

-47,49 Arg98
Thr45 -92,47 -

(78)

-134,31

Asn65
Arg98
Ile78
Tyr67

-137,75 Glu78
Arg99

Verifica-se que o composto (76), contendo o grupo benzil em R1, interage mais

fortemente com a enzima TIM de T. cruzi possuindo menor valor de energia de interação

comparado as demais cumarinas estudadas (-143,12 kcal.mol-1) (Figura 25, p. 58).
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Figura 25 - Interação entre o composto (76) (roxo) e a enzima TIM de T. cruzi (colorido).

O segundo melhor resultado foi dado ao composto (64), contendo o grupo p-

metoxifenil em R1, com valor de energia de interação de -139,35 kcal.mol-1, sendo observado

a existência da ligação de hidrogênio entre o oxigênio do grupo p-metoxifenil e o resíduo de

aminoácido Arg99 (Figura 26, p. 59).

Figura 26 - Interações entre o composto (64) (vermelho) e a enzima TIM de T. cruzi (colorido).

Interessante notar que os compostos (69), (70), (73) e (74) contendo grupo

heterocíclico em R1 e/ou R2 não apresentaram tão boa interação com a enzima TIM humana,
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indicando que a presença do grupo heterocíclico não favoreceu as interações com este sítio

ativo. Nota-se ainda que os compostos (70) e (73) contendo os anéis pirrol e imidazol

respectivamente em R1 não apresentaram boa interação com enzima TIM de T. cruzi.

Pode ser destacado que o composto (74) contendo dois anéis piridino em R1 e R2

mostrou pior interação no sítio ativo da enzima TIM humana (-30,75 kcal.mol-1) dentre os

compostos avaliados (Figura 27a, p. 60). Em relação à enzima TIM de T. cruzi, o mesmo

composto exibiu valor de energia de interação de -121,22 kcal.mol-1, mostrando-se promissor

inibidor da enzima tripanossomal (Figura 27b, p. 60). Diante desta grande diferença de

valores de energia de interação apresentada pelo composto (74) em relação às enzimas

humana e tripanossomal, destaca-se esse composto como potencial fármaco dentre os

compostos analisados, uma vez que se espera que os compostos sejam ativos contra o parasita

T. cruzi e não sejam tóxicos a células humanas.

(a)
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Figura 27 - (a) Interações entre o composto (74) e a enzima TIM humana. (b) Interações entre o composto (74)
e a enzima TIM de T. cruzi.

O composto (78) interage com a enzima TIM de T. cruzi através de ligações de

hidrogênio entre o oxigênio do grupo p-hidroxifenil e os resíduos de aminoácidos Glu78 e

Arg99, indicando que a presença da hidroxila ajuda na estabilização do composto no sítio

ativo da enzima (Figura 28a, p. 61). Esse mesmo composto (78) também apresentou boa

interação com a enzima TIM humana, diferença de 3,44 kcal.mol-1 em que é possível observar

ligações de hidrogênio com os resíduos de aminoácidos Ans65, Arg98, Ile78 e Tyr67 (Figura

28b, p. 61).

(a)

(b)
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Figura 28 - (a) Interações entre o composto (78) (amarelo) e a enzima T. cruzi (colorido). (b) Interações entre o
composto (78) (roxo) e a enzima TIM humana (colorido).

(b)
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5.2 Estudos in silico dos parâmetros físico-químicos.

Investigou-se a potencialidade teórica dos compostos (60-78) como possíveis

candidatos a novos fármacos in sílico dos parâmetros da regra de Linpinski, área de superfície

polar topológica (TPSA), volume molecular, número de ligações rotarionáveis (NLR) e riscos

de toxicidade (relacionado aos efeitos irritantes, mutagênico, tumorigênico e feito sobre o

sistema reprodutivo). As avaliações foram realizadas por meio de programas on-line

“Molinspiration” (http://www.molinspiration.com/) e “OSIRIS property explorer”

(http://www.organic-chemistry.org/prog/peo/).

Os resultados expressos na Tabela 7, p. 63 mostram que os compostos (69-70) e (72-

75) satisfazem a regra dos cinco de Linpinski com nenhuma violação. [45, 46] Os demais

compostos violam a regra por apresentarem lipofilicidade (Log P) maior que 5,0, o que

poderia ocasionar problemas com a biodisponibilidade oral. Todos os compostos

apresentaram valores de TPSA menores que 90 Å2, os valores obtidos variam entre 30-60 Å2,

indicando que estes compostos teriam uma boa permeabilidade na membrana celular

plasmática e na barreira hematoencefálica. [45]

Calculou-se através do programa OSIRIS os riscos de toxicidade teórica, que atenta

para fragmentos que possam causar efeitos mutagênico, tumorigênico, irritante e sobre o

sistema reprodutivo. O programa OSIRIS classifica os riscos de toxicidade em alto risco (AR),

médio risco (MR), baixo risco (BR) ou nenhum risco (NR).

A avaliação da toxicidade dos compostos (60-78) revelou que nenhum dos

compostos apresentou riscos em relação ao efeito irritante. O composto (75) contendo o grupo

ferroceno ligado ao anel ciclopenteno, foi o único composto a apresentar alto risco para efeito

mutagênico e baixo risco para efeito tumorigênico, os demais compostos não apresentam

riscos para tais efeitos. Os compostos (69), (70), (72), (73), (74) e (76) não apresentaram

nenhum risco nos quatros efeitos mutagênicos analisados.

http://www.molinspiration.com/
http://www.organic-chemistry.org/prog/peo/
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Tabela 7 - Parâmetros da Regra dos cinco de Lipinski e Risco de toxicidade para os compostos (60-78).

Parâmetros da Regra dos cinco de Lipinski Risco de toxicidade

Composto ALH DLH MM
(g.mol-1)

log P Violações TPSA
(A2)

Volume
A3 NLR M T I ER

(60) 2 0 338,13 5,54 1 30,21 311,02 2 NR NR NR BR
(61) 2 0 372,09 6,17 1 30,21 324,56 2 NR NR NR BR
(62) 3 0 368,14 5,58 1 39,45 336,56 3 NR NR NR BR
(63) 2 0 416,04 6,33 1 30,21 328,90 2 NR NR NR BR
(64) 3 0 368,14 5,60 1 39,45 336,56 3 NR NR NR BR
(65) 2 0 356,12 5,71 1 30,21 315,95 2 NR NR NR BR
(66) 2 0 372,09 6,20 1 30,21 324,56 2 NR NR NR BR
(67) 2 0 406,05 6,87 1 30,21 338,09 2 NR NR NR BR
(68) 3 0 402,10 6,25 1 39,45 350,10 3 NR NR NR BR
(69) 4 0 358,12 4,36 0 52,59 318,13 3 NR NR NR NR
(70) 3 0 341,14 4,29 0 35,15 312,95 2 NR NR NR NR
(71) 3 0 402,10 5,76 1 39,45 350,10 3 NR NR NR BR
(72) 3 0 339,13 3,90 0 43,10 306,86 2 NR NR NR NR
(73) 3 0 328,11 4,33 0 43,35 292,59 2 NR NR NR NR
(74) 4 0 340,12 2,73 0 55,99 302,71 2 NR NR NR NR
(75) 2 0 446,09 4,02 0 30,21 394,80 4 AR BR NR BR
(76) 2 0 364,14 6,20 1 30,21 338,44 3 NR NR NR NR
(77) 3 0 444,17 7,19 1 39,45 408,21 5 NR NR NR BR
(78) 3 1 354,12 5,06 1 50,44 319,04 2 NR NR NR BR

ALH = aceptores de ligações de hidrogênio, DLH = doadores de ligações de hidrogênio, MM = massa molecular, TPSA = área e
superfície polar topológica, logP = coeficiente de partição água/octanol. NR = nenhum risco, BR = baixo risco, MR = médio risco, AR = alto
risco.
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6 TESTES BIOLÓGICOS

6.1 Teste de atividade anti T. cruzi

As cumarinas obtidas nesse trabalho foram avaliados quanto à atividade anti

tripanossômica, frente as formas intracelulares do parasita. Os ensaios foram realizados no Centro

de Pesquisas René Rachou (Fiocruz), localizado em Belo Horizonte.

6.1.1 Resultados

Os resultados referentes à avaliação da atividade anti T.cruzi dos compostos (60) a (78)

estão apresentados na Tabela 8, p. 64-67. As seguintes informações podem ser encontradas nessa

tabela: concentração inibitória (CI50) sobre o parasito; concentração inibitória (CI50) sobre células

do hospedeiro vertebrado e índice de seletividade (IS). O valor de CI50 sobre o parasito indica a

concentração do composto que reduz o crescimento parasitário em 50%; os valores de CI50 sobre

células do hospedeiro indicam a concentração do composto que induz a morte de 50% dessas

células. O índice de seletividade (IS) determina a ausência (ou não) de efeitos citotóxicos nas

células do hospedeiro vertebrado.
Tabela 8 - Resultado dos testes in vitro anti T. cruzi.

Composto Estrutura C
μM

Atividade1 CI50
parasita2

μM

CI50
células3
μM

IS4

(60)

80
40
20
10
5

2,5

92/84
89/83
90/80
90/84
87/81
55/51

2,5  0 320 > 128

(61)

80
40
20
10
5

2,5
1,25

67
74/94
99/78
95/98
97/77
95/53

0

2,4 > 160 > 66,7

(62)

80
40
20
10
5

2,5
1,25

92
89/68
88/63
88/63
56/38
0/23
16

6 ± 1,9 > 160 > 26,7

Ref. Benzonidazol 3,81 M - 3,81 M 2.381 M 625
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(63) 80 0/0 Inativo > 320 -

(64)

80
40
20
10
5

2,5
1,25
0,62
0,31

95
95/98

96
97

94/92
91/86

71
52
9

0,61 > 160 > 262,3

(65)

40
20
10
5

2,5
1,25
0,62

92/99
98/85
99/88
96/95
89/91

42
15

1,4 > 40 > 28,6

(66)

80
40
20
10
5

2,5
1,25

80
75/86
87/62
91/76
85/73
66/37

16

3,4 > 80 > 23,5

(67) 80 23 Inativo - -

(68)

80
40
20
10
5

2,5

90
87/91

88
88
77
41

3,1 > 160 > 51,6

(69)

40
20
10
5

2,5
1,25
0,62

98
93/28
91/35

90/65/52
66/43/66

40/26
11/20

2,6 ±
0,9

294 ±
27,9 113,1

Ref. Benzonidazol 3,81 M - 3,81 M 2.381 M 625



69

(70)

80
40
20
10
5

2,5

Morte¥

100/99
95
54
23
14

9,3 < 80 < 8,6

(71)

20
10
5

2,5
1,25
0,62

100/100
100/100
92/98

97
85
53

 0,62 40 64,5

(73) 80
40

34
34 > 80 - -

(74)

80
40
20
10

65/51
39/37

38
11

67 ±
14,3 > 80 > 1,2

(75)

40
20
10
5

2,5
1,25

90
91/82
90/86
91/83
75/52

1

2,4 > 320 > 133,3

(76)

80
40
20
10
5

2,5
1,25
0,62
0,31
0,15

100
99
98
97

86/96
83/91
75/89
65/79
0/42
30

0,46 ±
0,12 38,5 83,7

(77)

80
40
20
10
5

45
34
27
28
19

> 80 - -

Ref. Benzonidazol 3,81 M - 3,81 M 2.381 M 625



70

(78)

80
40
20
10
5

2,5

Morte¥

Morte¥/Mor
te¥

Morte¥

96
73
0

4,2 < 20 < 4,8

Ref. Benzonidazol 3,81 M - 3,81 M 2.381 M 625

1Porcentagem de redução das formas amastigotas e tripomastigotas sob ação do composto.
2 Concentração do composto que reduz o crescimento parasitário em 50%.
3 Concentração do composto que induz a morte celular de 50% das células viáveis.
4 IS = CI50 do composto sobre as células, dividido pelo CI50 do composto sobre o parasita.

Os valores de CI50 foram calculados através de interpolação linear.

A maioria dos compostos sintetizados foram submetidos a ensaio in vitro para

atividade anti T. cruzi. Dentre os dezessete compostos testados, dez compostos se mostraram

mais ativos que o fármaco de referência benzonidazol e oito apresentaram índices de

seletividade superiores a 50.

O composto (76) foi o mais potente contra T. cruzi, composto contendo o grupo

estireno em R1, com valor de CI50 de 0,46 ± 0,12 µM e índice de seletividade IS = 83,7.

Estando de acordo com o estudo de ancoramento molecular (Item 5.1) onde o composto

apresentou o melhor valor de energia interação molecular com a enzima T. cruzi (-143,12

kcal.mol-1).

Os demais compostos (60), (61), (64), (65), (66), (68), (69), (71) e (75) também

exibiram atividade contra T. cruzi com concentrações menores que o fármaco de referência

benzonidazol (CI50 = 3,81 µM).

De acordo com Romanha et al.[11] compostos que apresentam um índice de

seletividade igual ou superior a 50 são altamente seletivos, sendo recomendados para testes in

vivo. Assim, os compostos (60), (61), (64), (68), (69), (71), (75) e (76) estariam aptos para

testes iniciais in vivo.

O melhor resultado foi conferido ao composto (64) contendo o grupo metóxi na

posição para no anel aromático (R1) com IS >262,3. Esse valor é coerente com o demonstrado

no estudo de ancoramento molecular na enzima TIM (Item 5.2), onde o mesmo composto (64)

apresentou valor de energia de interação com a enzima T. cruzi de -139,35 kcal.mol-1,

indicando forte interação com a enzima tripanossomal.
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O composto (78) se mostrou ativo contra o T. cruzi, exibindo valor de CI50 de 4,2 µM.

Inicialmente esse composto apresentou baixo índice de seletividade (IS < 4,8), o que

corrobora com o resultado obtido no estudo de ancoramento molecular, onde o mesmo

composto apresentou forte interação com ambas as enzimas (tripanossomal e humana).

É interessante notar, que os compostos (68), (69) e (71) que também contém em sua

estrutura substituintes p-metoxifenil em sua estrutura também se mostraram ativos contra T.

cruzi, com valores de CI50 melhores que o fármaco de referência benzonidazol. Isto sugere a

influência do grupo metóxi na atividade desses compostos contra o T. cruzi.

Os compostos (60) e (71) também apresentaram excelentes índices de seletividade. O

composto (71) contendo a porção ferroceno em R1 apresentou IS>133,3. Interessantemente, o

composto (71) satisfez a regra de Lipinski no estudo dos parâmetros físico-quimicos com

nenhuma violação.

Ao analisarmos os resultados apresentados pelos compostos (67) e (68), verifica-se

que ambos possuem o mesmo substituinte cloro em R3, sendo diferenciados pelo grupo

substituinte na posição para do anel aromático em R2. O composto (67) contendo o

substituinte 4-cloro se mostrou inativo contra o T. cruzi, enquanto o composto (68) contendo

o grupo 4-metóxi apresentou CI50 = 3,1 µM. Este resultado pode ser explicado pelo fato do

grupo 4-metóxi ser passível de realizar ligação de hidrogênios com o sítio ativo de T. cruzi

através do átomo de oxigênio, além de possuir caráter mais eletronegativo quando comparado

ao cloro.
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

De um modo geral, os objetivos propostos deste projeto de pesquisa foram

alcançados. Por meio de metodologias adaptadas da literatura foram obtidos 8 aldeídos αβ-

insaturados e 13 chalconas.

No âmbito da estratégia sintética de organocatálise NHC que visava a produção de

cumarinas tricíclicas, a metodologia adaptada de Biju et al.[35] se mostrou satisfatória sendo

obtidas 18 cumarinas dentre as quais 15 são inéditas.

Todos os compostos sintetizados foram caracterizados por Espectroscopia no

Infravermelho, Espectrometria de Massas de Alta Resolução e Ressonância Magnética

Nuclear de 1H e 13C.

Os resultados in sílico mostraram que todos os compostos satisfazem os parâmetros

da regra de Lipinski, tendo teoricamente boa disponibilidade oral. As análises quanto ao risco

de toxicidade, a maioria dos compostos tem potencial para fármacos.

Os resultados do ancoramento molecular mostraram que os compostos são

estabilizados no sítio ativo das enzima triosefosfato isomerase (TIM) humana e T. cruzi, por

interações intermoleculares. O composto (76) contendo um substituinte do tipo estireno

apresentou o melhor valor de energia de interação com a enzima tripanossomal. Em relação à

enzima humana o composto (74) apresentou baixa interação representado pelo alto valor de

energia de interação, quando comparado com os demais compostos.

O perfil antichagásico das cumarinas foi avaliado por meio do teste de atividade anti

T. cruzi. A maioria das cumarinas avaliadas apresentaram atividade promissora nos testes in

vitro contra as formas intracelulares de T. cruzi, tendo dez compostos valores de CI50 menores

que o fármaco de referência benzonidazol. Quanto ao índice de seletividade, critério analisado

para triagem das possíveis drogas para testes posteriores in vivo, oito compostos estariam

aptos para continuação dos ensaios in vivo.

Por se tratar de um estudo pioneiro de aplicação dessas moléculas em testes de

atividade anti T. cruzi os resultados obtidos foram muito relevantes. Os compostos com alta

atividade e seletividade in vitro serão direcionados para avaliação in vivo destes compostos.

Serão ainda necessários estudos mais aprofundados relativo ao mecanismo de ação

dos compostos cumarínicos, com a finalidade de avaliar se o mecanismo ocorre pela

inativação efetiva da enzima triosefosfato isomerase presente no parasita Trypanossoma cruzi.
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8 METODOLOGIA

Todas as reações foram monitoradas por cromatografia de camada delgada (CDD),

utilizando placas de alumínio pré-revestidas de sílica gel 60 F254 da Merck. Como revelador,

foi utilizado luz ultravioleta (UV) na faixa de comprimento de onda de 254 nm.

Os procedimentos de purificação foram os usuais, por recristalização com

solventes adequados, ou cromatografia em coluna utilizando sílica gel 60 (70-230 mesh, E.

Merck). Os pontos de fusão foram determinados em aparelho Buchi e não foram corrigidos

(Departamento de Química, UFOP).

Os espectros de massas foram obtidos em cromatógrafo a gás acoplado ao

espectrômetro de massas CG/MS, modelo Shimadzu QP 2010-Plus, com ionização por

elétrons (EI) (Departamento de Química, UFOP). As amostras foram solubilizadas em acetato

de etila ou diclorometano.

Os espectros na região do Infravermelho (IV) foram registrados em aparelho ABB

Bomen MB 3000 (FTIR), região de alta frequência (4000 a 400 cm-1), com resolução de 4 cm-

1 e 32 varreduras por amostra. As amostras líquidas foram realizadas por Refletância Total

Atenuada (ATR), em cristal de ZnSe. As amostras sólidas foram prensadas em prensa

hidráulica na forma de pastilha de KBr na proporção 100:2 KBr/amostra (Departamento de

Química, UFOP).

Os espectros de Ressonância Magnética Nuclear de hidrogênio e carbono foram

registrados em espectrômetros Varian 300 MHz (Departamento de Química, UFV), Bruker

Avance 400 MHz (Universidade de Southampton) e Bruker Avance 300 MHz (Departamento

de Química, UFVJM). As amostras foram analisadas em solução, à temperatura ambiente,

tendo como referência o clorofórmio deuterado (CDCl3).

Os deslocamentos químicos (δ) foram expressos em partes por milhão (ppm) e as

constantes de acoplamento (J), em Hertz (Hz). As multiplicidades estão abreviadas da

seguinte forma: singleto (s), dupleto (d), duplo dupleto (dd), tripleto (t) e multipleto (m).

Como referência interna foi utilizado o tetrametilsilano (TMS) presente no clorofórmio

deuterado (δHe δC 0,00 ppm).

A numeração adotada para os átomos de todos os compostos não corresponde à

numeração da nomenclatura IUPAC. Isso foi feito para que compostos com estruturas

análogas pudessem ter os seus dados de RMN comparados, quando necessário. As atribuições

dos sinais foi realizada com auxílio do Programa ChemDraw, sendo sugerido os sinais

correspondentes aos hidrogênios e carbonos das estruturas analisadas.
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8.1 Síntese de aldeídos α,β-insaturados

Procedimento geral: Em um balão adicionou-se o (trifenilfosforanilideno)acetaldeído (1,0

equiv.), aldeído α,β-insaturado (2,0 equiv.) e tolueno (10-20 mL). A reação foi mantida sob

agitação magnética a 40ºC por 24 horas, sob atmosfera inerte (N2). A solução resultante foi

concentrada sob pressão reduzida e o produto foi purificado em coluna de sílica gel (eluente:

acetato de etila/hexano).

8.1.1 Síntese do (E)-3-(2-hidroxifenil)acrilaldeído (36)

Reagente: 2-hidroxibenzaldeído (0,731 g; 6 mmol) Fórmula molecular: C9H8O2 Massa

molar: 148,05 g.mol-1 Rendimento: 64% Aspecto físico: sólido branco PF: 131-132ºC (PF

lit.: 128-130ºC)[47] Rf: 0,64 (AcOEt/Hex – 50/50) Revelador: Luz UV (254 nm)

IV (cm-1): 3184 (O-H), 2825 (C-H), 1654 (C=O), 1612 (C=C), 1255 (C-O), 754-690 (anel

aromático).

RMN de 1H (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) = 9,67 (d, J = 9,0 Hz, 1H, H9,); 7,86 (d, J = 15,0

Hz, 1H, H7); 7,71-7,48 (m, 6H, Har).

RMN de 13C (75 MHz, CDCl3): δ (ppm) = 181,1 (C9); 142,2 (C2); 136,1 (C7), 118,9 (C4);

115,7 (C8), 114,8 (C6); 107,4 (C1); 106,6 (C5); 102,8 (C3).

EM m/z (M+) (%): 148 (60%), 147 (80%), 131 (70%), 103 (80%), 91 (100%).

8.1.2 Síntese do (E)-3-(4-nitrofenil)acrilaldeído (37)

Reagentes: 4-nitrobenzaldeído (3 g; 20 mmol) Fórmula Molecular: C9H7NO3 Massa

Molecular: 177,04 g.mol-1 Rendimento: 37% Aspecto físico: sólido amarelo PF: 140-142ºC

(PF lit.: 140-142ºC)[48] Rf: 0,33 (AcOEt/hexano 20-80) Revelador: Luz UV (254 nm).

IV (cm-1): 2829 (C-H), 1670 (C=O), 1604 (C=C), 1535-1348 (NO2), 742-867 (anel

aromático).

RMN de 1H (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) = 9,72 (d, J = 8 Hz, 1H, H9); 8,24 (d, J = 8,0 Hz,

2H, Har); 7,68 (d, J = 8,0 Hz, 2H, Har); 7,48 (d, J = 16 Hz, 1H, H7); 6,77 (dd, J = 8 Hz e J=

16,0 Hz, 1H, H8).
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RMN de 13C (75 MHz, CDCl3): δ (ppm) = 192,7 (C9); 149,0 (C7); 148,7 (C4); 139,9 (C1);

131,7 (C8); 129,0 (C2); 124,2 (C3).

EM m/z (M+) (%): 176 (20%), 147 (30%), 131 (100%), 103 (50%), 91 (40%), 77 (30%).

8.1.3 Síntese do (E)-3-(3-bromofenil)acrilaldeído (38)

Reagentes: 3-bromobenzaldeído (3,79 g; 20 mmol) Fórmula Molecular: C9H7BrO Massa

Molar: 209,97 g.mol-1 Rendimento: 77 % Aspecto físico: óleo amarelo Rf: 0,71

(AcOEt/hexano 40-60) Revelador: Luz UV (254 nm).

IV (cm-1): 2817 (C-H), 1670 (C=O), 1622 (C=C), 773-750 (anel aromático), 671 (C-Br).

RMN de 1H (300 MHz, CDCl3): δ (ppm) = 9,72 (d, J = 9,0 Hz, 1H, H9); 7,70 (s, 1H, H2);

7,58 (d, J = 9,0 Hz, 1H, H6); 7,51 (d, J = 9,0 Hz, 1H, H4); 7,43 (d, J = 15 Hz, 1H, H7); 7,34

(t, J = 9 Hz, 1H, H5); 6,74 (dd, J = 6,0 Hz, J = 15 Hz, 1H, H8).

RMN de 13C (75 MHz, CDCl3): δ (ppm) = 193,4 (C9); 150,8 (C7); 135,9 (C1); 133,9 (C2);

131,2 (C4); 130,9 (C5); 130,4 (C8); 126,9 (C6); 123,2 (C3).

EM m/z (M+) (%): 210 (20%), 131 (100%), 103 (90%), 77 (50%).

8.1.4 Síntese do (E)-3-(3-metoxifenil)acrilaldeído (39)

Reagentes: 4-metoxibenzaldeído (3,10 g; 20 mmol) Fórmula Molecular: C10H10O2 Massa

Molar: 162,07 g.mol-1 Rendimento: 38% Aspecto físico: óleo laranja Rf: 0,58

(AcOEt/hexano 40-60) Revelador: Luz UV (254 nm)

IV (cm-1): 2839 (C-H); 1668 (C=O), 1577 (C=C), 1118 (C-O), 775-683 (anel aromático).

RMN de 1H (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) = 9,64 (d, J = 8,0 Hz 1H, H9); 7,40 (d, J = 16,0 Hz,

1H, H7); 7,30 (t, J = 8,0 Hz 1H, H5); 7,10 (d, J = 8,0 Hz, 1H, H6); 7,01-6,91 (m, 2H, H2 e

H4); 6,66 (dd, J = 8 Hz, J = 16 Hz, 1H, H8); 3,80 (s, 3H, H10).

RMN de 13C (75 MHz, CDCl3): δ (ppm) = 193,8 (C9); 171,5 (C3); 152,8 (C1); 135,3 (C7);

130,1 (C5); 128,7(C8); 121,2 (C6); 117,1 (C4); 113,2 (C2); 55,3 (C10).

EM m/z (M+) (%): 162 (100%), 159 (10%), 131 (80%), 104 (60%), 91 (60%), 77 (40%).
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8.1.5 Síntese do (E)-3-(5-nitrofuran-2-il)acrilaldeído (40)

Reagentes: 5-nitro-2-furaldeído (0,546 g; 4 mmol) Fórmula Molecular: C7H5NO4 Massa

Molar: 167,02 g.mol-1 Rendimento: 56,6 % Aspecto físico: sólido castanho PF: 118-120ºC

(PF lit.: 117-118ºC)[49] Rf: 0,7 (AcOEt/hexano 20-80) Revelador: Luz UV (254 nm)

IV (cm-1): 2837 (C-H), 1677 (C=O), 1633 (C=C), 1519 e 1348 (NO2), 1234 e 1114 (C-O),

1388 (C-N), 811-736 (anel aromático).

RMN de 1H (300 MHz, CDCl3): δ (ppm) = 9,73 (d, J = 9,0 Hz 1H, H8); 7,38 (d, J = 3,0 Hz,

1H, H4); 7,26 (d, J = 15,0 Hz, 1H, H6); 6,92 (d, J = 3,0 Hz, 1H, H3); 6,88 (dd, J = 9,0 Hz, J=

18 Hz, 1H, H7);

RMN de 13C (75 MHz, CDCl3): δ (ppm) = 191,7 (C8); 151,8 (C2); 134,5 (C6); 130,8 (C7);

116,9 (C4); 112,9 (C3).

EM m/z (M+) (%): 167 (20%), 166 (5%), 121 (80%), 93 (20%), 65 (100%).

8.1.6 Síntese do (E)-3-(2-clorofenil)acrilaldeído (41)

Reagentes: 2-clorobenzaldeído (0,564 g; 4 mmol) Fórmula Molecular: C9H7ClO Massa

Molar: 167,02 g.mol-1 Rendimento: 30 % Aspecto físico: sólido amarelo PF: 57-59ºC (PF

lit.: 51-53ºC)[50] Rf: 0,3 (20% EtOAc/hexano) Revelador: Luz UV (254 nm)

IV (cm-1): 2815 (C-H), 1677 (C=O), 1622 (C=C), 973 (C-Cl), 748-692 (anel aromático).

RMN de 1H (300 MHz, CDCl3): δ (ppm) = 9,70 (d, 1H, H9, J = 9 Hz); 7,97 (d, J = 15 Hz, 1H,

H7); 7,69-7,20 (m, 4H, Har); 6,75 (dd, 1H, H8, J = 6 Hz, J = 15 Hz).

RMN de 13C (75 MHz, CDCl3): δ (ppm) = 193,6 (C9); 148,3 (C7); 135,2 (C2); 132,0 (C1);

130,5 (C3); 130,3 (C4); 129,5 (C8); 127,8 (C6); 127,2 (C5).

EM m/z (M+) (%): 166 (5%), 131 (90%), 103 (90%), 77 (70%), 75 (100%), 51 (80%).

8.1.7 Síntese do (E)-3-(4-clorofenil)acrilaldeído (42)

Reagentes: 4-clorobenzaldeído (2,81 g; 20 mmol) Rendimento: 23% Aspecto físico: sólido

laranja FM: C9H7ClO MM: 168,01 g/mol PF: (PF lit.: 59-60)[50] Rf: 0,7 (20%

EtOAc/hexano) Revelador: Luz UV (254 nm)
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IV (cm-1): 2821 (C-H), 1674 (C=O), 1620 (C=C), 973 (C-Cl), 804-736 (anel aromático).

RMN de 1H (300 MHz, CDCl3): δ (ppm) = 9,72 (d, J = 9 Hz, 1H, H9); 7,52-7,39 (m, 5H, H7

e 4Har); 6,73 (dd, J = 9 Hz, J = 18 Hz, H8, 1H).

RMN de 13C (75 MHz, CDCl3): δ (ppm) = 193,4 (C9); 151,0 (C7); 137,2 (C4); 132,4 (C1);

129,6 (C2); 129,3 (C3); 128,9 (C8).

EM m/z (M+) (%) = 167 (5%), 166 (20%), 131 (100%), 103 (90%).

8.1.8 Síntese do (E)-3-(2-piridil)acrilaldeído (43)

Reagentes: 2-piridinocarboxaldeído (0,642 g; 6 mmol) Rendimento: 64% Aspecto físico:

sólido roxo FM: C8H7NOMM: 133,05 g/mol PF: 37-39ºC (PF lit.: 46-49ºC)[49] Rf: 0,7 (20%

EtOAc/hexano) Revelador: Luz UV (254 nm)

IV (cm-1): 2844 (C-H), 1677 (C=O), 1633 (C=C), 1296 (C-N), 761 (anel aromático).

RMN de 1H (300 MHz, CDCl3): δ (ppm) = 9,79 (d, J = 6 Hz, 1H, H9); 8,69 (d, J = 3 Hz, 1H,

Har); 7,78-7,29 (m, 4H, H7, Har); 7,11 (dd, J = 9 Hz, J = 15 Hz , 1H, H8).

RMN de 13C (75 MHz, CDCl3): δ (ppm) = 193,7 (C9); 152,6 (C1); 151,2 (C3); 150,4 (C7);

136,9 (C8); 131,6 (C5); 124,8 (C4); 124,1 (C6).

EM m/z (M+) (%) = 133 (50%), 132 (10%), 105 (70%), 79 (100%).

8.2 Síntese de chalconas

Procedimento 1: Em um balão de fundo redondo contendo a acetofenona (1,0 equiv.)

solubilizada em etanol, adicionou-se a base (hidróxido de sódio (3,0 equiv.) ou hidróxido de

potássio (5 equiv.)) solubilizado em água, gota a gota à 0ºC. Em seguida, adicionou-se

lentamente o aldeído (1,0 equiv.), elevando a temperatura até 25ºC e mantendo a agitação

durante 12 horas. A etapa de purificação seguiu-se solubilizando a mistura em água gelada e

HCl 3M. O sólido formado foi filtrado à vácuo e recristalizado em etanol.

8.2.1 Síntese do (E)-1-(2-hidroxifenil)-3-fenil-prop-2-en-1-ona (47)

Reagentes: benzaldeído (0,106 g; 1 mmol), 2 – hidroxiacetofenona (0,135 g; 1 mmol), KOH

(0,280 g; 5 mmol) Fórmula Molecular: C15H12O2 Massa Molar: 224,08 g.mol-1
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Rendimento: 93% Aspecto físico: sólido amarelo PF: 81,1-83,2ºC (PF lit.: 87-88ºC)[51] Rf:

0,44 (20% acetato de etila/hexano) Revelador: Luz UV (254 nm)

IV (cm-1): 3431 (O-H), 1641 (C=O), 1585 (C=C), 1209 (C-O), 759-757 (anel aromático).

RMN de 1H (300 MHz, CDCl3): δ (ppm) = 12,83 (s, 1H, OH); 7,96-7,91 (m, 2H, H3 e Har);

7,70-7.45 (m, 3H, Har,); 7,70-7,45 (m, 4H, H2 e Har); 7,05 (d, J = 6,0 Hz, 1H, Har); 6,98 (t, J =

6,0 Hz, 1H, Har);

RMN de 13C (75 MHz, CDCl3): δ (ppm) = 193,7 (C1); 163,5 (C2); 145,4 (C3); 136,4 (C3’);

134,5 (C1’’); 130,9 (C6’); 129,6 (C3’’); 129,0 (C2’’); 128,6 (C6’’); 120,1 (C1’); 118,8 (C2’);

118,8 (C2).

EM m/z (M+) (%): 224 (40%), 223 (50%), 147 (40%), 120 (80%), 104 (80%), 92 (100%), 77

(20%), 65 (70%).

8.2.2 Síntese do (E)-3-(furan-2-il)-1-(2-hidroxifenil)prop-2-en-1-ona (48)

Reagentes: 2-furaldeído (0,388 g; 4 mmol), 2-hidroxiacetofenona (0,543 g; 4 mmol), NaOH

(12 mmol) Fórmula Molecular : C13H10O3 Massa Molar: 214,06 g.mol-1 Rendimento:

55,6% Aspecto físico: sólido amarelo PF: 105-107ºC (PF lit.: 104-105ºC)[52] Rf: 0,56

(AcOEt/hexano 10-90) Revelador: Luz UV (254 nm)

IV (cm-1): 1641 (C=O); 1583 (C=C); 1257 e 1016 (C-O); 1155 (C-O fenólico); 742-649 (anel

aromático).

RMN de 1H (300 MHz, CDCl3): δ (ppm) = 12,91 (s, 1H, OH); 7,93 (d, J = 6,0 Hz 1H, Har);

7,71-7,47 (m, 4H, Har); 7,03-6,96 (m, 2H, Har); 6,78 (d, J = 3 Hz, 1H, Har); 6,55 (s, 1H, Har).

RMN de 13C (75 MHz, CDCl3): δ (ppm) = 179,4 (C1); 149,6 (C2’); 137,6 (C2’’); 131,6

(C5’’); 122,4 (C3); 117,2 (C4’); 115,7 (C6’); 106,1 (C1’); 105,0 (C5’); 104,6 (C2); 103,7

(C3’); 103,3 (C3’’); 99,1 (C4’’).

EM m/z (M+) (%): 214 (50%), 197 (5%), 121 (80%), 94 (100%), 65 (90%).

8.2.3 Síntese do (E)-1-(2-hidroxifenil)-3-(piridina-2-il)prop-2-en-1-one (49)

Reagentes: 2-piridino-carboxaldeído (0,535 g; 5 mmol), 2-hidroxiacetofenona (0,680 g; 5

mmol) Fórmula Molecular: C14H11NO2 Massa Molar: 225,08 g.mol-1 Rendimento: 26%
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Aspecto físico: sólido amarelo PF: 105-107ºC (PF. Lit.: 97-98ºC)[53] Rf: 0,35 (15% acetato

de etila/hexano) Revelador: Luz UV (254 nm)

IV (cm-1): 3047 (O-H), 1643 (C=O), 1483 (CH2), 1571 (C=C), 1338 (C-N); 1209 (C-O), 761-

601 (anel aromático).

RMN de 1H (300 MHz, CDCl3): δ (ppm) = 12,76 (s, 1H, OH); 8,71 (d, J = 3,0 Hz 1H, Har);

8,31 (d, J = 15,0 Hz, 1H, H3); 8,06 (d, J = 6,0 Hz, 1H, Har); 7,87-7,79 (m, 2H, Har); 7,54-7,31

(m, 3H, Har); 7,04-6,92 (m, 2H, Har).

RMN de 13C (75 MHz, CDCl3): δ(ppm) = 180,2 (C1); 149,7 (C2’); 138,7 (C1’’); 136,3 (C6’’);

129,1 (C3); 123,3 (C3’’); 122,9 (C4’); 116,4 (C6’); 112,1 (C2); 110,9 (C6’’); 110,4 (C4’’);

106,1 (C1’); 105,1 (C5’); 104,6 (C3’).

EM m/z (M+) (%): 225 (80%), 196 (50%), 147 (100%), 104 (50%), 78 (60%).

8.2.4 Síntese do (2E,4E)-1-(2-hidroxifenil)-5-fenilpenta-2,4-dien-1-ona (50)

Reagentes: cinamaldeído (0,576 g; 4,3 mmol), NaOH (0,400 g; 10 mmol) Rendimento: 44%

Aspecto físico: sólido amarelo FM: C17H14O2 MM: 250,01 g.mol-1 PF: 153-154ºC (PF lit.:

156-157ºC)[54] Rf: 0,5 (10% acetato de etila/hexano) Revelador: Luz UV (254 nm)

IV (cm-1): 3049 (O-H), 1633 (C=O), 1569 (C=C), 1487 (CH2), 1149 (C-O), 754-692 (anel

aromático).

RMN de 1H (300 MHz, CDCl3): δ (ppm) = 12,91 (s, 1H, H6); 7,87 (d, J = 9,0 Hz, 1H, Har);

7,76-7,35 (m, 7H, Har); 7,25 (d, J = 15 Hz, 1H, H3); 7,07-6,91 (m, 4H, Har).

RMN de 13C (75 MHz, CDCl3): δ(ppm) = 193,7 (C1); 163,5 (C2’); 145,5 (C3); 142,9 (C5);

136,2 (C1’’); 135,9 (C4’); 129,5 (C6’); 128,9 (C2); 127,4 (C3’’); 126,6 (C2’’); 123,4 (C4’’);

119,9 (C4); 118,8 (C1’); 118,5 (C3’);

EM m/z (M+) (%): 250 (100%), 173 (40%), 147 (20%), 128 (70%), 121 (90%), 91 (60%), 77

(40%), 65 (70%).

8.2.5 Síntese do (E)-3-(2-clorofenil)-1-(2-hidroxifenil)prop-2-en-1-ona (51)

Reagentes: 2-clorobenzaldeído (0,702 g; 5 mmol), 2-hidroxiacetofenona (0,680 g; 5 mmol),

KOH (1,4 g; 25 mmol) Fórmula Molecular: C15H11ClO2 Massa Molar: 258,04 g.mol-
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Rendimento: 664,7% Aspecto físico: sólido amarelo 1 PF: 90-92ºC (PF lit.: 98,7-98,8ºC)[55]

Rf: 0,46 (20% acetato de etila/hexano) Revelador: Luz UV (254 nm)

IV (cm-1): 3055 (O-H), 1639 (C=O), 1587 (C=C), 1205 (C-O), 752 (anel aromático), 657 (C-

Cl).

RMN de 1H (300 MHz, CDCl3): δ (ppm) = 12,73 (s, 1H, OH); 8,32 (d, J = 15,0 Hz, 1H, H3);

7,91-7,74 (m, 2H, Har); 7,65 (d, J = 15,0 Hz, 1H, H2); 7,53-7,26 (m, 4H, Har); 7,04-6,92 (m,

2H, Har).

RMN de 13C (75 MHz, CDCl3): δ (ppm) = 193,5 (C1); 163,6 (C2’); 141,3 (C3); 136,6 (C2’’);

135,7 (C4’’); 132,9 (C1’’); 131,7 (C3’’); 130,4 (C6’); 129,7 (C4’’); 129,5 (C6’’); 127,9

(C5’’); 127,2 (C2); 122,8 (C5’); 119,9 (C1’); 118,9 (C3’).

EM m/z (M+) (%): 258 (5%), 223 (100%), 121 (20%), 65 (100%).

8.2.6 Síntese do (E)-3-(4-fluorofenil)-1-(2-hidroxifenil)prop-2-en-1-ona (52)

Reagentes: 4-fluorobenzaldeído (0,497 g; 4 mmol), 2-hidroxiacetofenona (0,543 g; 4 mmol)

Fórmula Molecular: C15H11FO2 Massa Molar: 242,07 g.mol-1 Rendimento:67% Aspecto

físico: sólido amarelo PF: 116-118ºC (PF. Lit.: 118-119ºC)[56] Rf: 0,8 (10% acetato de

etila/hexano) Revelador: Luz UV (254 nm)

IV (cm-1): 3033 (O-H), 2790 (C-H), 1575 (C=C), 1209 (C-F), 829-761 (anel aromático).

RMN de 1H (300 MHz, CDCl3): δ (ppm) = 12,80 (s, 1H, OH); 7,93-7,64 (m, 4H, Har); 7,61 (d,

J = 15 Hz, 1H, H3); 7,53-6,92 (m, 5H, H2 e Har).

RMN de 13C (75 MHz, CDCl3): δ(ppm) = 193,5 (C1); 165,9 e 162,5 (d, JC-F = 221,2 Hz,

C4’’); 163,5 (C2’); 144,1 (C4’’); 136,4 (C3); 130,8 (d, JC-F = 3,7 Hz, C1’’); 130,6 e 130,5 (d,

JC-F = 9 Hz, C2’’); 129,5 (C1’’); 119,9 (C2’’); 119,7 (C2); 118,8 (C3’); 118,6 (C3’’); 116,4 e

116,1 (d, JC-F = 22,5 Hz, C3’’).

EM m/z (M+) (%): 242 (70%), 241 (100%), 225 (20%), 147 (80%), 121 (60%), 101 (50%).

8.2.7 Síntese do (E)-1-(2-hidroxifenil)-3-(4-metoxifenil)prop-2-en-1-ona (53)

Reagentes: 4-metoxibenzaldeído (0,271 g; 2 mmol), 2-hidroxiacetofenona (0,271 g; 2 mmol)

Fórmula Molecular: C16H14O3 Massa Molar: 254,09 g.mol-1 Rendimento: 62% Aspecto
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físico: sólido amarelo Ponto fusão: 89-90ºC (PF. Lit.: 92-93ºC)[57] Rf: 0,45 (10% acetato de

etila/hexano) Revelador: Luz UV (254 nm)

IV (cm-1): 3020 (O-H), 2918 (C-H), 1566 (C=C), 1115 (C-O), 745-661 (anel aromático).

RMN de 1H (300 MHz, CDCl3): δ (ppm) = 12,92 (s, 1H, OH); 7,93-7,88 (m, 2H, Har); 7,64 (d,

J = 9 Hz, 2H, Har); 7,56 (d, J = 15 Hz, 1H, H3); 7,49 (d, J = 9 Hz, 1H, Har); 7,09-6,91 (m, 3H,

H2 e Har); 3,80 (s, 3H, H5).

RMN de 13C (75 MHz, CDCl3): δ(ppm) = 193,6 (C1); 163,5 (C2’); 162,0 (C4’’); 145,3 (C3),

136,0 (C4’); 130,5 (C2’); 129,5 (C6’); 127,3 (C1’’); 120,1 (C1’); 118,7 (C5’); 118,5 (C2);

117,6 (C3’); 114,5 (C3’’); 55,4 (C5).

EM m/z (M+) (%): 254 (30%), 223 (10%), 134 (100%), 121 (80%), 108 (20%), 77 (20%), 65

(30%).

8.2.8 Síntese do (E)-1-(5-cloro-2-hidroxifenil)-3-fenilprop-2-en-1-ona (54)

Reagentes: benzaldeído (0,212 g; 2 mmol), 5-cloro-2-hidroxiacetofenona (0,341 g; 2 mmol)

Fórmula Molecular: C15H11ClO2 Massa Molar: 258,04 g.mol-1 Rendimento: 86% Aspecto

físico: sólido amarelo Ponto fusão: 108-109ºC (PF. Lit.: 103-106ºC)[58] Rf: 0,8 (20% acetato

de etila/hexano) Revelador: Luz UV (254 nm)

IV (cm-1): 3064 (O-H), 2731 (C-H), 1645 (C=O), 1577 (C=C), 975 (C-Cl), 730-688 (anel

aromático).

RMN de 1H (300 MHz, CDCl3): δ (ppm) = 12,73 (s, 1H, OH); 7,98 (d, J = 15,0 Hz, 1H, H3);

7,88-7,44 (m, 8H, H2, Har); 7,01 (d, J = 9 Hz, 1H, Har).

RMN de 13C (75 MHz, CDCl3): δ(ppm) = 192,8 (C1); 162,0 (C2’); 146,4 (C3); 136,1 (C1’’);

134,2 (C4’); 131,2 (C6’); 129,1 (C3’’); 128,8 (C2’’); 123,5 (C4’’); 120,5 (C5’); 120,2 (C1’);

120,2 (C3’); 119,3 (C2).

EM m/z (M+) (%): 258 (60%), 241 (10%), 223 (10%), 181 (70%), 154 (60%), 104 (60%), 77

(100%).

8.2.9 Síntese do (E)-3-(2-furanil)-1-(2-hidroxi-5-metoxifenil)prop-2-en-ona (55)
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Reagentes: furaldeído (0,070 g; 1 mmol), 2-hidroxi-5-metoxiacetofenona (0,150 g; 1 mmol);

Fórmula Molecular: C14H12O4 Massa Molar: 244,07 g.mol-1 Rendimento: 68% Aspecto

físico: sólido laranja PF: 69-70ºC (PF. Lit.: 74-75ºC)[53] Rf: 0,7 (20% acetato de etila/hexano)

Revelador: Luz UV (254 nm)

IV (cm-1): 3438 (O-H), 3033 (C-H), 1641 (C=O), 1483 (CH2), 1568 (C=C), 1209 e 1016 (C-

O), 1176 (C-O), 786-665 (anel aromático).

RMN de 1H (300 MHz, CDCl3): δ (ppm) = 12,44 (s, 1H, OH); 7,70 (d, J = 15 Hz, 1H, H3);

7,56-7,12 (m, 4H, Har); 6,98 (d, J = 9 Hz, 1H, Har); 6,78-6,54 (m, 2H, H2 e Har,); 3,84 (s, 3H,

H8’).

RMN de 13C (75 MHz, CDCl3): δ(ppm) = 192,8 (C1); 157,9 (C2’); 151,7 (C5’); 151,5 (C1’’);

145,3 (C5’’), 131,1 (C2); 124,0 (C3); 119,6 (C4’); 119,2 (C3’); 117,6 (C1’); 117,1 (C3’’);

112,8 (C4’’); 112,5 (C6’); 56,1 (C8’).

EM m/z (M+) (%): 244 (30%), 227 (5%), 150 (100%),107 (40%), 94 (10%), 65 (50%).

8.2.10 Síntese de (E)-1-(2-hidroxi-5-metil-3-nitrofenil)-3-fenilprop-2-en-1-ona (56)

Reagentes: benzaldeído (0,104 g; 1 mmol), 2-hidroxi-5-metil-5-nitroacetofenona (0,196 g; 1

mmol) Fórmula Molecular: C16H13NO4 Massa Molar: 283,04 g.mol-1 Rendimento: 52%

Aspecto físico: sólido laranja Ponto fusão: 156-157ºC (PF. Lit.: 157-158ºC)[59] Rf: 0,6 (20%

acetato de etila/hexano) Revelador: Luz UV (254 nm)

IV (cm-1): 3064 (O-H), 2945 (C-H), 1641(C=O), 1577 (C=C), 1471 (NO2), 1342 (C-N), 1193

(C-O), 846-806 (anel aromático).

RMN de 1H (300 MHz, CDCl3): δ (ppm) = 13,10 (s, 1H, OH); 8,02 (s, 1H, Har); 7,94-7,44 (m,

8H, Har); 2,42 (s, 1H, H7’).

RMN de 13C (75 MHz, CDCl3): δ(ppm) = 192,2 (C1); 154,4 (C2’); 146,7 (C3); 136,9 (C3’),

136,5 (C1’); 134,2 (C5’); 131,8 (C6’); 131,0 (C4’); 129,1 (C3’’); 128,8 (C2’’); 128,3 (C4’’);

124,6 (C1’); 121,1 (C2); 20,3 (C7’).

HRMS (ESI-TOF) m/z [M + H] + calculado para C16H14NO4: 284,0917, encontrado:

284,0880.

8.2.11 Síntese do (E)-1-(2-hidroxifenil)-3-(4-fenoxifenil)prop-2-em-1-ona (57)
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Reagentes: р-benzoxibenzaldeído (0,509 g; 2,4 mmol), 2-hidroxiacetofenona (0,272 g; 2

mmol), KOH (0,561 g; 10 mmol) Fórmula Molecular: C22H18O3 Massa Molar: 330,38

g.mol-1 Rendimento: 35% Aspecto físico: sólido amarelo PF: 110-112ºC (PF lit.: 112-

115ºC)[60] Rf: 0,46 (10% acetato de etila/hexano) Revelador: Luz UV (254 nm)

IV (cm-1): 3018 (OH), 2916 (CH), 1635 (C=O), 1564 (C=C), 1512 (CH2), 1115 (C-O), 748

(anel aromático).

RMN de 1H (300 MHz, CDCl3): δ (ppm) = 12.96 (s, 1H, H4); 7,94-6,92 (m, 15H, Har); 5,14

(s, 2H, H5’’).

RMN de 13C (75 MHz, CDCl3): δ(ppm) = 193,6 (C1); 163,5 (C2’); 161,1 (C4’’); 145,3 (C3);

145,2 (C6’’); 136,3 (C4’); 136,1 (C2’’); 130,6 (C6’); 130,5 (C8’’); 129,5 (C9’’); 128,7 (C1’);

128,2 (C7’’); 127,5 (C1’); 120,1 (C5’); 118,6 (C2); 117,7 (C3’); 115,3 (C3’’); 70,2 (C5’’).

EM m/z (M+) (%): 330 (2,5%), 239 (2%), 207 (25%), 197 (3%), 147 (1%), 91 (100%), 65

(20%).

HRMS (ESI-TOF) m/z [M + Na] + calculado para C21H16NaO3: 339,0992, encontrado:

Procedimento 2: Em um tubo de Schlenk sob atmosfera inerte (N2), adicionou-se a 2-

hidroxicetofenona (1 equiv.) e o N-metil-2-pirrolcarboxaldeído (1 equiv.) solubilizados em

etanol (10 mL). Em seguida adicionou-se lentamente a morfalina (1 equiv.) solubilizada em

etanol (1 mL). A reação foi mantida sob agitação durante 24 horas à 70ºC. Após a reação foi

solubilizada em gelo/água e acidificada até pH 3-4 com HCl 1M. Realizou-se a extração com

diclorometano, sendo seca a fase orgânica com sulfato de sódio e filtrada. O produto foi

purificado por coluna cromatográfica eluindo com acetato de etila e hexano (15%).

8.2.12 Síntese do (E)-1-(2-hidroxifenil)-3-(1-metil-1H-pirrol-2-il)prop-2-en-1-ona (58)

Reagentes: N-metil-2-pirrolcarboxaldeído (1,0 g; 9,3 mmol), 2-hidroxiacetofenona (1,25 g;

9,3 mmol) Fórmula Molecular: C14H13NO2 Massa Molar: 227,09 g.mol-1 Rendimento:

64,7% Aspecto físico: sólido amarelo PF: (PF lit. =) Rf: 0,77 (30% acetato de etila/hexano)

Revelador: Luz UV (254 nm)

IV (cm-1): 3110 (O-H), 1629 (C=O), 1560 (C=C), 1263 (C-N), 1205 (C-O),761, 732, 632

(anel aromático)
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RMN de 1H (300 MHz, CDCl3): δ (ppm) = 13,16 (s, 1H, OH); 7,96-7,43 (m, 4H, Har); 7,40 (d,

J = 15 Hz, 1H); 7,02-6,84 (m, 4H, H2, Har); 6,26 (m, 1H, Har); 3,7 (s, 3H, H6’’).

RMN de 13C (75 MHz, CDCl3): δ (ppm) = 193,1 (C1); 163,4 (C2’); 135,8 (C3); 132,8 (C4’);

130,2 (C1’’); 129,3 (C6’); 128,6 (C2); 127,0 (C3’’); 120,2 (C1’); 118,5 (C5’); 114,5 (C3’);

113,3 (C5’’); 108,9 (C4’’); 34,4 (C6’’).

EM m/z (M+) (%): 227 (40%), 210 (10%), 121 (5%), 107 (100%), 94 (80%).

Procedimento 3: Em um tubo de Schlenk contendo hidreto de sódio (60% disperso em óleo

mineral), foi adicionado 2 mL de tetrahidrofurano (THF), sendo retirado a mistura THF/óleo

mineral. Em seguida adicionou-se a 2-hidroxicetofenona (1 equiv.) solubilizada em THF (1

mL), mantendo a agitação durante 30 minutos à temperatura ambiente, obtendo um sólido

amarelo pálido. Após, adicionou-se o ferrocenocarboxaldeído (1,2 equiv.) solubilizado em

THF (1 mL), sendo a reação mantida sob agitação constante por 12 horas. A reação foi

neutralizada com HCl 1M e extraída as fases orgânicas com diclorometano (2 x 10 mL). As

fases orgânicas combinadas foram lavadas com água destilada e secas com sulfato de

magnésio. A solução foi concentrada sob pressão reduzida, obtendo um sólido roxo que foi

recristalizado com ciclohexano.

8.2.13 Síntese do (E)-1-(2-hidroxifenil)-3-(ferrocenil)prop-2-en-1-ona (59)

Rendimento: 91% Aspecto físico: sólido roxo FM: C19H16FeO2 MM: 332,05 g.mol-1 Ponto

fusão: 150-152ºC (PF. Lit.: 160-161) Rf: 0,7 (10% acetato de etila/hexano) Revelador: Luz

UV (254 nm)

IV (cm-1): 3107 (O-H), 2923 (C-H), 1629 (C=O), 1556 (C=C), 1207 (C-O), 769, 750, 646

(anel aromático).

RMN de 1H (300 MHz, CDCl3): δ (ppm) = 13,08 (s, 1H, OH); 7,93-7,85 (m, 2H, H3, Har);

7,51-6,90 (m, 4H, Har); 4,64-4,54 (m, 4H, Har); 4,20 (s, 4H, Har).

RMN de 13C (75 MHz, CDCl3): δ(ppm) = 192,8 (C1); 157,9 (C2’); 151,7 (C3); 145,3 (Car),

131,1 (Car); 124 (C3); 119,6-109,9 (Car); 56,1 (Car).

HRMS (ESI-TOF) m/z [M + H] + calculado para C19H17FeO2: 333,0572, encontrado:

333,0535.
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8.3 Síntese de cumarinas

Procedimento geral: Para a síntese de cumarinas foram utilizados os seguintes reagentes nas

seguintes equivalências: chalcona (1,0 equiv.), cinamaldeído (1,0 equiv.), cloreto de 1,3-

bis(2,4,6-trimetilfenil) imidazólio (10 mol%), 1, 8-Diazabiciclo [5.4.0] undec-7-eno (DBU)

(20 mol%) e Tetrahidrofurano (THF) anidro (4 mL). Os reagentes sólidos foram adicionados

ao tubo de Schlenk e a atmosfera foi trocada por nitrogênio. Após, foram adicionados os

reagentes líquidos com auxílio de seringa, sendo a mistura reagente mantida sob agitação

durante 12 horas à temperatura ambiente. O solvente foi evaporado com o auxílio de

rotavapor e o produto foi purificado por coluna cromatográfica em sílica gel, eluindo com

acetato de etila e hexano.

8.3.1 Síntese de trans-2,3-dihidro-2,3-difenilciclopenta[c]cromen-4(1H)-ona (60)

Reagentes: composto (47) (0,224 g; 1 mmol), cinamaldeído (0,131 g; 1 mmol) Fórmula

Molecular: C24H18O2 Massa Molar: 338,13 g.mol-1 Rendimento: 49% Aspecto físico:

sólido branco PF: 124,8-126,9ºC Rf: 0,2 (20% acetato de etila/hexano) Revelador: Luz UV

(254 nm)

IV (cm-1) (Figura 32, p.): 3026 (C-H aromático), 2941 (C-H alifático), 1718 (C=O), 1618

(C=C), 1452 (CH2), 1274, 1043 (C-O), 761-700 (anel aromático).

RMN de 1H (400 MHz, CDCl3) (Figura 29): δ (ppm) = 7,61-7,15 (m, 14H, Har); 4,52 (d, J = 4

Hz, 1H, H3’); 3,82-3,65 (m, 2H, H1’, H2’); 3,33 (dd, J= 8,0 Hz, J= 20,0 Hz, 1H, H1’).

RMN de 13C (75 MHz, CDCl3) (Figura 30): δ (ppm) = 158,8 (C2); 155,5 (C8a); 154,7 (C4);

144,5 (C1’’); 142,3 (C1’’’); 131,4 (C3’’’); 128,8 (C5); 128,7 (C7 e C3’’); 128,6 (C3); 127,0

(C2’’); 126,9 (C4’’’); 126,8(C4’’); 125,0 (C6); 124,2 (C2’’’); 118,3 (C4a); 116,9 (C8); 59,1

(C3’); 53,4 (C2’); 39,5 (C1’).

EI m/z (M+) (%) (Figura 90): 338 (90%), 260 (100%), 247 (50%), 203 (70%), 189 (30%), 130

(20%), 91 (40%).

HRMS (ESI-TOF) m/z [M + Na] + calculado para C24H18NaO2: 361,1199, encontrado:

361,1186.
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8.3.2 Síntese de trans-3-(2-clorofenil)-2-fenil-2,3-dihidrociclopenta[c]cromen-4(1H)-ona

(61)

Reagentes: composto (47) (0,112 g; 0,5 mmol), 2-clorocinamaldeído (40) (0,084 g; 0,5 mmol)

Fórmula Molecular: C24H17ClO2 Massa Molar: 372,09 g.mol-1 Rendimento: 74% Aspecto

físico: óleo amarelo Rf: 0,58 (20% acetato de etila/hexano) Revelador: Luz UV (254 nm)

IV (cm-1) (Figura 35): 3024 (C-H aromático), 2921 (C-H alifático), 1720 (C=O), 1606 (C=C),

1452 (CH2), 1216 e 1039 (C-O), 746 (C-Cl), 696-667 (anel aromático).

RMN de 1H (300 MHz, CDCl3) (Figura 33): δ (ppm) = 7,61-6,98 (m, 14H, Har); 5,00 (d, J =

3,0 Hz, 1H, H3’); 3,74-3,63 (m, 1H, H1’, H2’); 3,30 (dd, J= 9,0 Hz, J= 21,0 Hz, 1H, H1’).

RMN de 13C (75 MHz, CDCl3) (Figura 34): δ (ppm) = 158,6 (C2); 156,5 (C8a); 154,8 (C4);

144,4 (C1’’); 139,3 (C1’’’); 133,9 (C2’’’); 131,6 (C6’’’); 130,1 (C3’’’); 128,7 (C5); 128,1

(C7), 127,9 (C3); 127,0 (C4’’); 126,8 (C4’’’); 125,0 (C5’’’); 124,3 (C2’’); 125,0 (C4’’); 124,3

(C6); 118,2 (C4a); 117,0 (C8); 55,4 (C3’); 52,2 (C2’); 39,3 (C1’).

EM m/z (M+) (%) (Figura 91): 372 (5%), 337 (100%), 259 (10%), 202 (10%), 144 (10%), 91

(20%).

HRMS (ESI-TOF) m/z [M + H] + calculado para C24H18ClO2: 373,0990, encontrado:

373,0962.

8.3.3 Síntese de trans-3-(3-metoxifenil)-2-fenil-2,3-dihidrociclopenta[c]cromen-4(1H)-ona

(62)

Reagentes: composto (47) (0,112 g; 0,5 mmol), 3-metoxicinamaldeído (39) (0,081 g; 0,5

mmol) Fórmula Molecular: C25H20O3 Massa Molar: 368,14 g.mol-1 Rendimento: 76%

Aspecto físico: sólido amarelo PF: 146-148ºC Rf: 0,24 (10% acetato de etila/hexano)

Revelador: Luz UV (254 nm)
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IV (cm-1) (Figura 38): 2943 (CH), 1730 (C=O), 1608 (C=C), 1452 (CH2), 1384 e 1143 (O-

C=O), 1272 e 1043 (O-C-O), 756-698 (anel aromático).

RMN de 1H (300 MHz, CDCl3) (Figura 36): δ (ppm) = 7,60-6,66 (m, 13H, Har); 4,47 (d, J = 6

Hz, 1H, H3’); 3,79-3,61 (m, 5H, H1’, H2’, H8’’); 3,29 (dd, J= 6 Hz, J= 18 Hz, 1H, H1’).

RMN de 13C (75 MHz, CDCl3) (Figura 37): δ (ppm) = 159,7 (C2); 158,8 (C3’’’); 155,6 (C8a);

154,7 (C4); 144,6 (C1’’); 144,0 (C1’’’); 131,5 (C5’’’); 129,7 (C5); 128,8 (C7); 128,5 (C3);

126,9 (C5’’’); 126,7 (C2’’); 125,0 (C4’’); 124,2 (C6); 119,4 (C6’’’); 118,3 (C4a); 116,9 (C8);

113,1 (C2’’’); 111,5 (C4’’’); 59,1 (C3); 55,1 (C8’’’); 53,2 (C2’); 39,4 (C1’).

EM m/z (M+) (%) (Figura 92): 368 (100%), 353 (10%), 337 (5%), 260 (80%), 218 (30%),

145 (20%), 91 (40%).

HRMS (ESI-TOF) m/z [M+Na] + calculado para C25H20NaO3: 391,1305, encontrado:

391,1274.

8.3.4 Síntese de trans-3-(3-bromofenil)-2-fenil-2,3-dihidrociclopenta[c]cromen-4(1H)-ona

(63)

Reagentes: composto (47) (0,112 g; 0,5 mmol), 3-bromocinamaldeído (38) (0,104 g; 0,5

mmol) Fórmula Molecular: C24H17BrO2 Massa Molar: 416,04 g.mol-1 Rendimento: 80%

Aspecto físico: óleo amarelo Rf: 0,28 (10% acetato de etila/hexano) Revelador: Luz UV

(254 nm)

IV (cm-1) (Figura 43): 2914 (CH), 1716 (C=O), 1608 (C=C); 1454 (CH2), 1390 e 1068 (O-

C=O), 1216 e 1043 (O-C-O), 756 (C-Br), 698-684 (anel aromático).

RMN de 1H (300 MHz, CDCl3) (Figura 39): δ (ppm) = 7,61-7,04 (m, 13H, Har); 4,45 (d, J = 6

Hz, 1H, H3’); 3,80-3,58 (m, 2H, H1’, H2’); 3,32 (dd, J= 6 Hz, J = 18 Hz, 1H, H1’).

RMN de 13C (75 MHz, CDCl3) (Figura 40): δ (ppm) = 158,6 (C2); 155,9 (C8a); 154,8 (C4);

144,7 (C1’’); 143,9 (C1’’’); 131,7 (C2’’’); 130,2 (C5’’’); 130,1 (C4’’’); 129,8 (C5); 128,9

(C7); 127,8 (C3); 127,1 (C3’’); 126,8 (C6’’’); 126,0 (C2’’); 125,1 (C4’’); 124,3 (C6); 122,8

(C3’’’); 118,1 (C4a); 117,0 (C8); 58,8 (C3’); 53,4 (C2’); 39,5 (C1’).

EM m/z (M+) (%) (Figura 93): 417 (60%), 337 (80%), 260 (40%), 246 (50%), 202 (50%),

189 (20%), 91 (100%).

HRMS (ESI-TOF) m/z [M+H] + calculado para C24H18BrO2: 417,0485, encontrado: 417,0468.
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8.3.5 Síntese de trans-2-(4-metoxifenil)-3-fenil-2,3-dihidrociclo-penta[c]cromen-4(1H)-

ona (64)

Reagentes: composto (53) (0,259 g; 1 mmol), cinamaldeído (0,132 g; 1 mmol) Fórmula

Molecular: C25H20O3 Massa Molar: 368,14 g.mol-1 Rendimento: 65% Aspecto físico:

sólido branco PF: 124-126ºC Rf: 0,5 (20% acetato de etila/hexano) Revelador: Luz UV (254

nm)

IV (cm-1) (Figura 46): 3024 (CH), 1722 (C=O), 1606 (C=C), 1452 (CH2), 1384 e 1178 (O-

C=O), 1249 e 1033 (C-O), 750-680 (anel aromático).

RMN de 1H (300 MHz, CDCl3) (Figura 44): δ (ppm) = 7,59-6,85 (m, 13H, Har); 4,46 (d, J = 6

Hz, 1H, H3’); 3,80 (s, 3H, H7’’); 3,77-3,58 (m, 2H, H1’, H2’); 3,27 (dd, J = 6 Hz, J = 18 Hz,

1H, H1’).

RMN de 13C (75 MHz, CDCl3) (Figura 45): δ (ppm) = 158,7 (C2); 158,5 (C4’’); 155,5 (C8a);

154,8 (C4); 142,4 (C1’’); 136,5 (C1’’’); 131,4 (C5); 128,6 (C3’’’); 128,6 (C3); 127,8 (C2’’’);

127,0 (C2’’); 126,8 (C7); 125,0 (C4’’); 124,2 (C6); 118,4 (C4a); 116,9 (C8); 114,2 (C3’’);

59,3 (C3’); 55,2 (C6’’); 52,8 (C2’); 39,5 (C1’).

EM m/z (M+) (%) (Figura 94): 368 (90%), 353 (5%), 337 (5%), 260 (100%), 207 (40%), 121

(40%), 91 (20%).

HRMS (ESI-TOF) m/z [M+H] + calculado para C25H21O3: 369,1485, encontrado: 369,1478.

8.3.6 Síntese de trans-2-(4-fluorofenil)-3-fenil-2,3-dihidrociclopenta[c]cromen-4-(1H)-

ona (65)

Reagentes: composto (52) (0,242 g; 1 mmol), cinamaldeído (0,132 g; 1 mmol) Fórmula

Molecular: C24H17FO2 Massa Molar: 356,12 g.mol-1 Rendimento: 43% Aspecto físico:

sólido branco PF: 135-137ºC Rf: 0,5 (10% acetato de etila/hexano) Revelador: Luz UV (254

nm).
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IV (cm-1) (Figura 49): 3064 (CH), 1724 (C=O), 1604 (C=C), 1452 (CH2), 1390 (C-F), 1226 e

1037 (O-C=O), 754-700 (anel aromático).

RMN de 1H (300 MHz, CDCl3) (Figura 47): δ (ppm) = 7,60-6,98 (m, 13H, Har); 4,44 (d, J = 3

Hz, 1H, H3’); 3,80-3,60 (m, 2H, H1’, H2’); 3,27 (dd, J= 6 Hz, J= 18 Hz, 1H, H1’).

RMN de 13C (75 MHz, CDCl3) (Figura 48): δ (ppm) = 163,3 e 160,1 (d, C4’’, JC-F = 243,7

Hz); 158,7 (C2); 155,3 (C4’’); 154,7 (C8); 142,11 (C4); 140,1 e 140,0 (d, C1’’, JC-F = 3 Hz);

131,5 (C1’’’); 128,7 (C5 e C3’’’); 128,4 (C3); 128,4 e 128,3 (d, C2’’, JC-F = 7,5 Hz); 127,0

(C7 e C2’’’); 125,0 (C4’’’); 124,3 (C6); 118,2 (C4a); 117,0 (C8); 115,8 e 115,3 (d, C3’’, JC-F
= 21,0 Hz); 59,3 (C3’); 52,8 (C2’); 39,5 (C1’).

EM m/z (M+) (%) (Figura 95): 356 (100%), 278 (30%), 260 (70%), 220 (10%), 203 (40%),

91 (20%).

HRMS (ESI-TOF) m/z [M+H] + calculado para C24H18FO2: 357,1285, encontrado: 357,1258.

8.3.7 Síntese de trans-8-cloro-2,3-difenil-2,3-dihidrociclopenta[c]cromen-4-(1H)-ona (66)

Reagentes: composto (54) (0,258 g; 1 mmol), cinamaldeído (0,132 g; 1 mmol) Fórmula

Molecular: C24H17ClO2 Massa Molar: 372,09 g.mol-1 Rendimento: 49% Aspecto físico:

sólido branco PF: 183-185ºC Rf: 0,6 (20% acetato de etila/hexano) Revelador: Luz UV (254

nm).

IV (cm-1) (Figura 52): 3029 (CH), 1720 (C=O), 1631 (C=C), 1492 (CH2), 1263 e 1031 (O-

C=O), 730 (C-Cl), 696-669 (anel aromático).

RMN de 1H (300 MHz, CDCl3) (Figura 50): δ (ppm) = 7,52-7,12 (m, 13H, Har); 4,50 (d, J = 6

Hz, 1H, H3’); 3,77-3,65 (m, 2H, H1’, H2’); 3,30 (dd, J= 9 Hz, J= 24 Hz, 1H, H1’).

RMN de 13C (75 MHz, CDCl3) (Figura 51): δ (ppm) = 158,1 (C2); 154,2 (C8a); 153,1 (C4);

144,2 (C1’’); 142,0 (C1’’’); 131,3 (C7); 129,8 (C6); 129,5 (C3); 128,9 (C3’’’); 128,7 (C3’’);

127,0 (C2’’’); 126,7 (C2’’ e C4’’’); 124,5 (C5 e C4’’); 119,4 (C4a); 118,3 (C8); 59,2 (C3’);

53,2 (C2’); 39,3 (C1’).

EM m/z (M+) (%) (Figura 96): 372 (100%), 337 (10%), 294 (80%), 218 (40%), 202 (90%),

91 (40%).

HRMS (ESI-TOF) m/z [M+H] + calculado para C24H18ClO2: 373,0990, encontrado: 373,0993
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8.3.8 Síntese de trans-8-cloro-3-(4-clorofenil)-2-fenil-2,3-dihidrociclopenta[c]cromen-4-

(1H)-ona (67)

Reagentes: composto (54) (0,129 g; 0,5 mmol), 4-clorocinamaldeído (42) (0,66 g; 0,5 mmol)

Fórmula Molecular: C24H16Cl2O2 Massa Molar: 406,05 g.mol-1 Rendimento: 68% Aspecto

físico: sólido bege PF: 218-220ºC Rf: 0,7 (20% acetato de etila/hexano) Revelador: Luz UV

(254 nm).

IV (cm-1) (Figura 55): 3066 (CH), 1728 (C=O), 1604 (C=C), 1488 (CH2), 1257 e 1022 (O-

C=O), 765 (C-Cl), 727-696 (anel aromático).

RMN de 1H (300 MHz, CDCl3) (Figura 53): δ (ppm) = 7,53-7,02 (m, 13H, Har); 4,45 (d, J = 3

Hz, 1H, H3’); 3,74-3,56 (m, 2H, H1’, H2’); 3,28 (dd, J= 3 Hz, J = 15 Hz 1H, H1’).

RMN de 13C (75 MHz, CDCl3) (Figura 54): δ (ppm) = 158,0 (C2); 154,5 (C8a); 153,1 (C4);

143,4 (C1’’); 140,3 (C1’’’); 131,5 (C7); 129,6 (C6); 129,2 (C4’’’); 129,0 (C3); 128,9 (C2’’’);

128,9 (C3’’’); 128,4 (C3’’); 127,2 (C5); 126,8 (C2’’); 124,5 (C4’’); 119,3 (C4a); 118,3 (C8);

59,6 (C3’); 53,5 (C2’); 39,3 (C1’).

EM m/z (M+) (%) (Figura 97): 406 (20%), 371 (20%), 294 (10%), 281 (20%), 207 (100%),

91 (15%).

HRMS (ESI-TOF) m/z [M+Na] + calculado para C24H16Cl2NaO2: 429,0424, encontrado:

429,0425.

8.3.9 Síntese de trans-8-cloro-3-(4-metoxifenil)-2-fenil-2,3-dihidrociclopenta[c]cromen-4-

(1H)-ona (68)

Reagentes: composto (54) (0,128 g; 0,5 mmol), 4-metoxicinamaldeído (0,88 g; 0,5 mmol)

Fórmula Molecular: C25H19ClO3 Massa Molar: 402,10 g.mol-1 Rendimento: 85% Aspecto

físico: sólido branco PF: 103-105ºC Rf: 0,64 (20% acetato de etila/hexano) Revelador: Luz

UV (254 nm)
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IV (cm-1) (Figura 58): 2925 (CH), 1724 (C=O), 1612 (C=C), 1510 (CH2), 1377 e 1174 (C-O),

1245 e 1027 (O-C=O), 821 (C-Cl), 765-702 (anel aromático).

RMN de 1H (300 MHz, CDCl3) (Figura 56): δ (ppm) = 7,51-6,82 (m, 12H, Har); 4,44 (d, J = 3

Hz, 1H, H3’); 3,78 (s, 3H, H6’’); 3,74-3,60 (m, 2H, H1’, H2’); 3,25 (dd, J = 3 Hz, J = 15 Hz,

1H, H1’).

RMN de 13C (75 MHz, CDCl3) (Figura 57): δ (ppm) = 158,6 (C2); 158,1 (C4’’’); 153,9 (C8a);

153,1 (C4); 144,1 (C1’’); 134,1 (C1’’’); 131,2 (C7); 130,0 (C6); 129,5 (C3); 128,8 (C2’’’);

128,0 (C3’’); 126,9 (C5); 126,7 (C2’’); 124,5 (C4’’), 119,53 (C4a); 118,3 (C8); 114,1 (C3’’’);

58,4 (C3’); 55,2 (C6’’’); 53,4 (C2’); 39,3 (C1’).

EM m/z (M+) (%) (Figura 98): 402 (100%), 387 (5%), 371 (5%), 324 (40%), 294 (80), 266

(30%), 232 (20%), 207 (15%), 162 (20%), 91 (20%).

HRMS (ESI-TOF) m/z [M+H] + calculado para C25H20ClO3: 403,1101, encontrado: 403,1109.

8.3.10 Síntese de trans-2-(furan-2-il)-8-metoxi-3-fenil-2,3-dihidrociclopenta[c]cromen-

4(1H)-ona (69)

Reagentes: composto (55) (0,122 g; 0,5 mmol), cinamaldeído (0,66 g; 0,5 mmol) Fórmula

Molecular: C23H18O4 Massa Molar: 358,12 g.mol-1 Rendimento: 67% Aspecto físico: óleo

amarelo Rf: 0,6 (20% acetato de etila/hexano) Revelador: Luz UV (254 nm).

IV (cm-1) (Figura 61): 2923 (CH), 1720 (C=O), 1573 (C=C), 1494 (CH2), 1272 e 1074 (O-

C=O), 1199 e 1012 (C-O-C), 738-702 (anel aromático).

RMN de 1H (300 MHz, CDCl3) (Figura 59): δ (ppm) = 7,37-7,10 (m, 8H, Har); 6,96 (d, J = 3

Hz, 1H, Har); 6,31 (d, J = 3 Hz, 1H, Har); 6,10 (d, J = 3 Hz, 1H, Har); 4,61 (d, J = 6 Hz, 1H,

H3’); 3,88 (s, 3H, H10); 3,77-3,57 (m, 2H, H1’, H2’); 3,36 (dd, J= 3 Hz, J= 15 Hz, 1H, H1’).

RMN de 13C (75 MHz, CDCl3) (Figura 60): δ (ppm) = 158,8 (C2); 156,1 (C6); 156,0 (C1’’);

154,6 (C4); 149,1 (C8a); 141,8 (C5’’); 141,8 (C1’’’); 128,7 (C3’’’); 127,1 (C2’’’); 127,0 (C3);

118,7 (C7); 118,7 (C4a); 117,9 (C8); 110,2 (C5); 107,51 (C2’’); 105,1(C3’’); 55,8 (C10);

46,5 (C3’); 36,5 (C2’); 29,6 (C1’).

EM m/z (M+) (%) (Figura 99Figura 99): 358 (100%), 329 (50%), 290 (30%), 262 (20%), 67

(5%), 55 (15%).
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HRMS (ESI-TOF) m/z [M+Na] + calculado para C23H18NaO4: 381,1097, encontrado:

381,1062.

8.3.11 Síntese de trans-2-(1-metill-1H-pirrol-2-il)-3-fenil-2,3-dihidrociclo-

penta[c]cromen-4(1H)-ona (70)

Reagentes: composto (58) (0,114 g; 0,5 mmol), cinamaldeído (0,66 g; 0,5 mmol) Aspecto

físico: óleo amarelo Rendimento: 36% FM: C23H19NO2 MM: 341,14 g.mol-1 Rf: 0,7 (30%

acetato de etila/hexano) Revelador: Luz UV (254 nm)

IV (cm-1) (Figura 64): 3425 (pirrol), 2916 (CH), 1722 (C=O), 1631 (C=C), 1454 (CH2), 1386

(C-N), 1043 (O-C=O), 775-694 (anel aromático).

RMN de 1H (300 MHz, CDCl3) (Figura 62): δ (ppm) = 7,57-7,20 (m, 9H, Har); 6,57-6,01 (m,

3H, Har); 4,47 (d, J = 6 Hz, 1H, H3’); 3,75-3,66 (m, 2H, H1’, H2’); 3,35-3,24 (m, 4H, H1’,

H6’’).

RMN de 13C (75 MHz, CDCl3) (Figura 63): δ (ppm) = 158,8 (C2); 154,9 (C8a); 154,7 (C4),

142,0 (C1’’); 135,2 (C1’’’); 131,4 (C3’’’); 128,8 (C7); 128,4 (C5); 127,2 (C2’’’); 124,9

(C4’’’); 124,2 (C6); 122,3 (C3 e C3’’); 118,3 (C4a); 116,9 (C8); 106,9 (C5’’), 104,6 (C4’’);

58,0 (C3’); 44,8 (C2’); 38,1 (C6’); 33,9 (C1’).

EM m/z (M+) (%) (Figura 100): 341 (80%), 264 (5%), 260 (80%), 165 (50%), 94 (40%), 81

(100%), 77 (20%).

HRMS (ESI-TOF) m/z [M+H] + calculado para C23H20NO2: 342,1489, encontrado: 342,1469.

8.3.12 Síntese de trans-2-(2-clorofenil)-3-(4-metoxifenil)-2,3-dihidrociclo-

penta[c]cromen-4-(1H)-ona (71)

Reagentes: composto (51) (0,129 g; 0,5 mmol), 4-metoxicinamaldeído (0,88 g; 0,5 mmol)

Fórmula Molecular: C25H19ClO3 Massa Molar: 402,10 g.mol-1 Rendimento: 89% Aspecto

físico: óleo amarelo Rf: 0,30 (10% acetato de etila/hexano) Revelador: Luz UV (254 nm)
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IV (cm-1) (Figura 67): 2918 (CH), 1722 (C=O), 1608 (C=C), 1450 (CH2), 1245 e 1035 (O-

C=O), 1176 e 1107 (C-O-C), 831 (C-Cl), 750-678 (anel aromático).

RMN de 1H (300 MHz, CDCl3) (Figura 65): δ (ppm) = 7,58-6,82 (m, 12H, Har); 4,57 (d, J = 6

Hz, 1H, H3’); 4,15-4,09 (m, 3H, H1’, H2’); 3,83-3,73 (m, 4H, H1’, H6’’); 3,25 (dd, J = 6 Hz,

J= 21 Hz, 1H, H1’).

RMN de 13C (75 MHz, CDCl3) (Figura 66): δ (ppm) = 158,8 (C2); 154,90 (C4’’’); 154,7

(C8a); 141,7 (C4); 134,1 (C1’’); 133,6 (C1’’’); 131,4 (C2’’); 129,9 (C2’’’); 129,0 (C5); 128,2

(C7); 128,1 (C3’’); 128,0 (C3); 127,6 (C4’’); 127,3 (C6’’); 125,0 (C5’’); 124,5 (C6); 118,4

(C4a); 116,9 (C8); 114,1 (C3’’’); 56,4 (C3’); 55,0 (C6’’’); 49,4 (C2’); 38,2 (C1’).

EM m/z (M+) (%) (Figura 101): 402 (100%), 387 (5%), 367 (30%), 335 (5%), 290 (40%),

259 (60%), 232 (20%), 145 (40%), 77 (25%).

HRMS (ESI-TOF) m/z [M+H] + calculado para C25H20ClO3: 403,1101, encontrado: 403,1091.

8.3.13 Síntese de trans-3-fenil-2-(2-pirinidil)-2,3-dihidrociclopenta[c]cromen-4(1H)-ona

(72)

Reagentes: composto (49) (0,112 g; 0,5 mmol), cinamaldeído (0,066 g; 0,5 mmol) Fórmula

Molecular: C23H17NO2 Massa Molar: 339,13 g.mol-1 Rendimento: 90% Aspecto físico:

sólido branco PF: 152-153ºC Rf: 0,36 (20% acetato de etila/hexano) Revelador: Luz UV

(254 nm)

IV (cm-1) (Figura 70): 2920 (C-H), 1718 (C=O), 1623 (C=C),1450 (CH2), 1386 (C-N), 1274 e

1037 (O-C=O), 745-700 (anel aromático).

RMN de 1H (300 MHz, CDCl3) (Figura 68): δ (ppm) = 8,61 (d, J = 3 Hz, 1H, H3’’); 7,59-

7,01 (m, 12H, Har); 4,66 (d, J = 6 Hz, 1H, H3’); 3,80-3,65 (m, 2H, H1’, H2’).

RMN de 13C (75 MHz, CDCl3) (Figura 69Figura 72): δ (ppm) = 162,2 (C1’’); 158,8 (C2);

155,7 (C8a); 154,7 (C4); 149,8 (C3’’); 142,5 (C1’’’); 136,6 (C5’’); 131,3 (C3’’’); 128,7 (C5);

128,0 (C7); 127,2 (C2’’’); 126,9 (C6’’); 125,0 (C4’’’); 124,1 (C6); 122,7 (C4’’); 122,0 (C3);

118,5 (C4a); 116,8 (C8); 58,0 (C3’); 55,2 (C2’); 37,4 (C1’).

EM m/z (M+) (%) (Figura 102Figura 103): 339 (100%), 294 (30%), 262 (90%), 261 (10%),

220 (40%), 78 (30%), 77 (20%).

HRMS (ESI-TOF) m/z [M+H] + calculado para C23H17 NO2: 362,1151, encontrado: 329,1113.
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8.3.14 Síntese de trans-2-(furan-2-il)-3-fenil-2,3-dihidrociclopenta[c]cromen-4(1H)-ona

(73)

Reagentes: composto (48) (0,107 g; 0,5 mmol), cinamaldeído (0,066 g; 0,5 mmol) Fórmula

Molecular: C22H16O3 Massa Molar: 328,11 g.mol-1 Rendimento: 59% Aspecto físico:

sólido branco PF: 130-131ºC Rf: 0,46 (30% acetato de etila/hexano) Revelador: Luz UV

(254 nm)

IV (cm-1) (Figura 74): 2925 (CH), 1720 (C=O), 1608 (C=C),1454 (CH2), 1390 e 1037 (O-

C=O), 1216 e 1012 (O-C-O), 750-698 (anel aromático).

RMN de 1H (300 MHz, CDCl3) (Figura 71): δ (ppm) = 7,58-7,18 (m, 10H, Har); 6,32-6,09 (m,

2H, Har); 4,61 (d, J = 3 Hz, 1H, H3’); 3,70-3,60 (m, 2H, H1’, H2’); 3,39 (dd, J = 3 Hz, J = 18

Hz, 1H, H1’).

RMN de 13C (75 MHz, CDCl3) (Figura 72): δ (ppm) =158,8 (C2); 156,0 (C2’’); 155,1 (C8a);

154,7 (C4); 141,9 (C5’’); 131,4 (C1’’’); 128,7 (C5 e C7); 128,2 (C3’’’); 127,1 (C2’’’); 127,0

(C4’’’); 124,9 (C6); 124,2; (C3); 118,3 (C4a); 116,9 (C8); 110,2 (C3’’); 105,25 (C4’’); 55,8

(C3’); 46,6 (C2’); 36,4 (C1’).

EM m/z (M+) (%) (Figura 103): 328 (100%), 260 (60%), 126 (10%), 91 (40%).

HRMS (ESI-TOF) m/z [M+H] + calculado para C22H17O3: 329,1172, encontrado: 329,1175.

8.3.15 Síntese de trans-2,3-di(2-piridinil)-2,3-dihidrociclopenta[c]cromen-4(1H)-ona (74)

Reagentes: composto (49) (0,112g; 0,5 mmol), 2-piridinocarboxaldeído (43) (0,067 g; 0,5

mmol) Fórmula Molecular: C22H16N2O2 Massa Molar: 340,12 g.mol-1 Rendimento: 91%

Aspecto físico: sólido bege PF: 135-136ºC Rf: 0,26 (50% acetato de etila/hexano) Revelador:

Luz UV (254 nm)

IV (cm-1) (Figura 77): 3008 (CH), 1722 (C=O), 1591 (C=C), 1434 (CH2), 1218 (C-N); 1390 e

1037 (O-C=O), 752 (anel aromático).
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RMN de 1H (300 MHz, CDCl3) (Figura 75): δ (ppm) = 8,63 (d, J = 6 Hz, 1H, Har); 8,59 (d, J

= 3 Hz, 1H, Har); 7,63-7,05 (m, 10H, Har); 4,85 (d, J = 6 Hz, 1H, H3’); 4,29-4,22 (m, 1H, H2’);

3,77 (dd, J= 9 Hz, J = 21 Hz, 1H, H1’).

RMN de 13C (75 MHz, CDCl3) (Figura 76): δ (ppm) = 162,1 (C1’’); 160,9 (C1’’’); 159,0

(C2); 156,0 (C8a); 154,7 (C4); 149,8 (C3’’); 149,7 (C3’’’); 136,7 (C5’’’); 131,2 (C5’’); 127,9

(C5 e C7); 125,1 (C6’’); 124,1 (C6); 123,9 (C6’’’); 123,8 (C3); 122,8 (C4’’); 122,2 (C4’’’);

118,6 (C4a); 116,8 (C8); 52,9 (C3’); 37,9 (C2’); 29,7 (C1’).

EM m/z (M+) (%) (Figura 104): 340 (80%), 262 (100%), 1455 (5%), 78 (70%).

HRMS (ESI-TOF) m/z [M+Na] + calculado para C22H16N2NaO3: 363,1104, encontrado:

363,1108.

8.3.16 Síntese de trans-2-(Ferrocenil)-3-fenil-2,3-dihidrociclopenta[c]cromen-4(1H)-ona

(75)

Reagentes: composto (59) (0,120g; 0,36 mmol), cinamaldeído (0,066 g; 0,5 mmol) Fórmula

Molecular: C28H22O2Fe Massa Molar: 446,09 g.mol-1 Rendimento: 48% Aspecto físico:

sólido amarelo PF: 184-185ºC Rf: 0,32 (10% acetato de etila/hexano) Revelador: Luz UV

(254 nm)

IV (cm-1) (Figura 80): 3080 (CH), 1724 (C=O), 1629 (C=C), 1490 (CH2), 1388 e 1035 (O-

C=O), 765-698 (anel aromático).

RMN de 1H (300 MHz, CDCl3) (Figura 78): δ (ppm) = 7,61-7,22 (m, 10H, Har); 4,40 (d, J = 3

Hz, 1H, H3’); 4,14-4,02 (m, 9H, Har); 3,74-3,47 (m, 2H, H1’, H2’); 3,29 (dd, J = 3 Hz, J = 18

Hz, 1H, H1’).

RMN de 13C (75 MHz, CDCl3) (Figura 79): δ (ppm) = 158,8 (C2); 154,9 (C8a); 154,6 (C4);

142,6 (C1’’’); 131,3 (C5); 129,0 (C2’’’); 128,7 (C3’’’); 127,3 (C4’’’); 126,9 (C7); 124,9 (C6);

124,1 (C3); 118,4 (C4a); 116,9 (C8); 92,24 (C1’’); 68,46 (C2’’); 67,8 (C4’’); 67,7 (C3’’);

67,1 (C5’’); 65,8; 55,8 (C3’); 46,6 (C2’); 36,4 (C1’).

HRMS (ESI-TOF) m/z [M+H] + calculado para C28H23FeO2: 447,1042, encontrado: 447,1041.
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8.3.17 Síntese trans-3-fenil-2-(E)-estiril-2,3-dihidrociclopenta[c]cromen-4(1H)-ona (76)

Reagentes: composto (50) (0,125 g; 0,5 mmol), cinamaldeído (0,066 g; 0,5 mmol) Fórmula

Molecular: C26H20O2 Massa Molar: 364,14 g.mol-1 Rendimento: 59,4% Aspecto físico:

óleo amarelo Rf: 0,44 (20% acetato de etila/hexano) Revelador: Luz UV (254 nm)

IV (cm-1) (Figura 83): 2916 (CH); 1718 (C=O), 1608 C=C), 1452 (CH2), 1384 e 1037 (O-

C=O), 1242 e 1029 (O-C-O), 742-694 (anel aromático).

RMN de 1H (300 MHz, CDCl3) (Figura 81): δ (ppm) = 7,57-7,19 (m, 15H, H1’’, Har); 6,39 (d,

J = 6 Hz, 1H, H2’’); 4,31 (d, J = 3 Hz, 1H, H3’); 3,62-3,23 (m, 2H, H1’, H2’); 3,10 (dd, J = 6

Hz, J= 18Hz, 1H, H1’).

RMN de 13C (75 MHz, CDCl3) (Figura 82): δ (ppm) =158,9 (C2); 155,5 (C8a); 154,6 (C4);

141,8 (C1’’’); 136,8 (C3’’); 132,4 (C1’’); 131,4 (C3’’’); 130,5 (C5); 129,8 (C5’’); 128,6

(C4’’); 128,5 (C7); 127,2 (C2’’’); 126,9 (C2’’); 126,2 (C6’’); 125,5 (C6); 125,0 (C4’’’); 124,2

(C3); 118,4 (C4a); 116,9 (C8); 56,9 (C3’); 51,7 (C2’); 37,4 (C1’).

EM m/z (M+) (%) (Figura 105): 364 (60%), 273 (40%), 260 (100%), 202 (10%), 180 (40%),

91 (60%).

HRMS (ESI-TOF) m/z [M+Na] + calculado para C26H20NaO2: 387,1356, encontrado:

387,1360.

8.3.18 Síntese de trans-2-(4-benzoloxi)fenil-3-fenil-2,3-dihidrociclopenta[c]cromen-4-

(1H)-ona (77)

Reagentes: composto (57) (0,330 g; 1 mmol), cinamaldeído (0,132 g; 1 mmol) Fórmula

Molecular: C31H24O3 Massa Molar: 444,17 g.mol-1 Rendimento: 49% Aspecto físico: óleo

amarelo Rf: 0,32 (20% acetato de etila/hexano) Revelador: Luz UV (254 nm)

IV (cm-1) (Figura 86): 2920 (CH); 1724 (C=O), 1608 C=C), 1452 (CH2), 1386 e 1178 (O-

C=O), 1243 e 1026 (O-C-O), 748-698 (anel aromático).
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RMN de 1H (300 MHz, CDCl3) (Figura 84): δ (ppm) = 7,58-6,93 (m, 18H, Har); 5,07 (s, 2H,

H6’’); 4,47 (d, J = 6 Hz, 1H, H3’); 3,79-3,58 (m, 2H, H1’, H2’); 3,28 (dd, J = 6 Hz, J= 18 Hz,

1H, H1’,).

RMN de 13C (75 MHz, CDCl3) (Figura 85): δ (ppm) = 158,8 (C2); 157,7 (C4’’); 155,7 (C8a);

154,7 (C4); 142,2 (C1’’); 136,9 (C1’’’); 136,8 (C7’’); 131,4 (C3’’’ e C9’’); 128,7 (C5); 128,6

(C7); 128,0 (C2’’’); 127,9 (C2’’ e C8’’); 127,5 (C10’’); 127,0 (C4’’’); 125,0 (C6); 124,2 (C3);

118,3 (C4a); 116,9 (C8); 115,1 (C3’’); 70,0 (C6’’); 59,3 (C3’); 52,8 (C2’); 41,0 (C1’).

HRMS (ESI-TOF) m/z [M+H] + calculado para C31H25O3: 445,1803, encontrado: 444,1814.

Procedimento 2- hidrogenação: Em um tubo de Schlenk foram adicionados o acetato de

paládio (0,45 equiv.) e Pd/C 5% (1 equiv.), sendo a atmosfera trocada por nitrogênio. Após,

foram adicionados a cumarina (78) solubilizada em metanol (2 mL) sendo iniciado a agitação.

Em seguida, adicionou-se o formato de amônia (15 equiv.), elevando a temperatura à 60ºC e

mantendo a agitação por 2-3 horas. Após a mistura foi arrefecida à temperatura ambiente e

manteve-se a agitação por 24 horas. O produto bruto foi filtrado com celite 545 e o filtrado

concentrado. A purificação foi realizada por coluna cromatográfica eluindo com acetato de

etila e hexano.

8.3.19 Síntese de trans-2-(4-hidroxifenil)-3-fenil-2,3-dihidrociclopenta[c]cromen-4-(1H)-

ona (78)

Reagentes: composto (77) (0,400 g; 0,9 mmol), formato de amônia (0,851 g; 13,5 mmol),

acetato de paládio (0,050 g; 0,2), Pd/C 5% (0,100 g, 0,9 mmol), metanol (15 mL) Fórmula

Molecular: C24H18O3 Massa Molar: 354,12 g.mol-1 Rendimento: 26% Aspecto físico:

sólido branco PF: 196-197ºC Rf: 0,5 (10% acetato de etila/hexano) Revelador: Luz UV (254

nm).

IV (cm-1) (Figura 89): 3282 (O-H), 2925 (C-H), 1693 (C=O), 1606 (C=C), 1454 (CH2), 1388

e 1056 (O-C=O), 1224 (C-O), 763-700 (anel aromático).

RMN de 1H (300 MHz, CDCl3) (Figura 87): δ (ppm) = 7,56-6,74 (m, 13H, Har); 4,43 (d, 1H,

H3’, J = 6 Hz); 3,76-3,54 (m, 2H, H1’, H2’); 3,25 (dd, J = 6 Hz, J = 18 Hz, 1H, H1’).
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RMN de 13C (75 MHz, CDCl3) (Figura 88): δ (ppm) = 159,0 (C2); 155,7 (C4’’); 154,7 (C8a);

154,5 (C4); 142,3 (C1’’); 136,5 (C1’’’); 131,4 (C3’’’); 128,7 (C5); 128,5 (C7); 128,0 (C2’’’);

127,0 (C2’’); 126,9 (C4’’’); 125,0 (C6); 124,3 (C3); 118,3 (C4a); 117,0 (C8); 115,6 (C3’’);

59,3 (C3’); 52,8 (C2’) 39,6 (C1’).

HRMS (ESI-TOF) m/z [M+H] + calculado para C24H19O3: 355.1329, encontrado: 355,1328
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Anexo I

Metodologia dos testes de atividade biológica
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1 - Teste de atividade tripanocida adotando a transfecção da β-galactosidase na cepa T.

cruzi Tulahuen

Células L929 de fibroblastos de camundongos, cultivadas em garrafas de cultura e

mantidas congeladas em 80 μL de meio suplementado, foram adicionadas a poços de uma

placa de microdiluição (placa de 96 poços) e deixadas para incubação por um período de 24

horas. Após esse tempo, foram adicionados 10 parasitas/célula, ou seja, 40.000

tripomastigotas da cepa que expressa a enzima β-galactosidase. A infecção prossegue por 2

horas para que o parasita penetre nas células e, em seguida, interrompe-se a infecção. O meio

contendo os parasitas que não penetraram nas células foi substituído por 200 μL de um novo

meio, e a placa foi incubada durante 48 horas para que ocorresse a infecção. As formas

infectantes tripomastigotas se transformaram em amastigotas por multiplicação celular.

O meio foi então substituído com as soluções dos compostos a serem testados, na

concentração de 1 μg/mL e a placa foi incubada durante 96 horas a 37°C. Dessa forma, a

infecção continuou se desenvolvendo e os compostos agiram tanto sobre os parasitos residuais

que ficaram fora das células quanto, principalmente, os parasitos que ficaram dentro das

células. Após este período, foram adicionados a cada poço, 50 μL de cloro fenol vermelho

glicosídico (CPRG – Chloro Phenol Red Glicoside), pipetados de uma solução estoque de 500

μM, e mais 0,5% de Nonidet P40. As placas foram incubadas a 37°C, durante 18 horas.

O CPRG é um substrato que se encaixa na enzima presente dentro do parasito. O

Nonidet é um sabão utilizado para promover a quebra de tudo o que está no meio (parasito,

célula) causando a liberação da enzima no meio. Essa enzima, por sua vez, reage com o

CPRG fato que é perceptível devido a mudança na coloração do meio - de amarelo para

violeta.

Assim quanto mais violeta ficar os poços mais parasitas estão presentes, pois houve

maior número de reação enzima-substrato, e dessa forma menos efetivo foi o composto

testado. Os resultados foram validados após medida da absorbância em 540 nm.

Os controles das células não infectadas e das células infectadas, tratadas com

benzonidazol ou não, foram executados em paralelo. Os resultados foram expressos como a

porcentagem de inibição do crescimento de T. cruzi em células testadas com o composto, em

comparação com as células infectadas e células não tratadas. Ensaios em triplicada foram

executados na mesma placa.

2. Teste citotóxico em células L929 utilizando Alamar Blue
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Para esse bioensaio, 4.000 células de fibroblasto de camundongos em 200 μL de

meio RPMI-1640 (Gibco BRL) (pH 7,2 - 7,4) mais 10% de soro fetal bovino e glutamina 2

mM foram adicionados a cada poço de uma placa de microdiluição (placa de 96 poços) que

foi incubada durante 3 dias a 37°C.

O meio de cultura foi então substituído com soluções dos compostos ativos (diluído

em 200 μL de meio suplementado sem vermelho de fenol) nas concentrações 50 vezes o CI50

encontrado no ensaio descrito para a β-galactosidase. A placa foi incubada durante 4 dias a

37°C.

Após esse período, 20 μL de Alamar Blue foram adicionados a cada poço e a placa

foi incubada de 4 h a 6 h. Após esse período a absorbância foi medida entre os comprimentos

de 570 nm a 600 nm. Os controles com as células não tratadas e tratadas com o benzonidazol

foram executados em paralelo e repetições foram realizadas na mesma placa. Os resultados

foram expressos como a diferença percentual na redução entre células tratadas e não tratadas,

por meio de tratamento matemático.
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Anexo II

Espectros de RMN, IV e Massas
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Figura 29 - Espectro de RMN de 1H composto (60) (300 MHz, CDCl3).

Figura 30 - Espectro de RMN de 13C composto (60) (75 MHz, CDCl3).



110

Figura 31 - Espectro DEPT composto (60) (100 MHz, CDCl3).

Figura 32 - Espectro de absorção na região do IV de (60).
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Figura 33 - Espectro de RMN de 1H composto (61) (300 MHz, CDCl3).

Figura 34 - Espectro de RMN de 13C do composto (61) (75 MHz, CDCl3).
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Figura 35 - Espectro de absorção na região do IV de (61).

Figura 36 - Espectro de RMN de 1H composto (62) (300 MHz, CDCl3).
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Figura 37 - Espectro de RMN de 13C do composto (62) (75 MHz, CDCl3).

Figura 38 - Espectro de absorção na região do IV de (62).
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Figura 39 - Espectro de RMN de 1H composto (63) (300 MHz, CDCl3).

Figura 40 - Espectro de RMN de 13C do composto (63) (75 MHz, CDCl3).
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Figura 41 - Mapa de contornos COSY do composto (63.

Figura 42 - Mapa de contorno HSQC do composto (63).
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Figura 43 - Espectro de - absorção na região do IV de (63).

Figura 44 - Espectro de RMN de 1H composto (64) (300 MHz, CDCl3).
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Figura 45 - Espectro de RMN de 13C do composto (64) (75 MHz, CDCl3).

Figura 46 - Espectro de - absorção na região do IV de (65).
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Figura 47 - Espectro de RMN de 1H composto (65) (300 MHz, CDCl3).

Figura 48 - Espectro de RMN de 13C do composto (65) (75 MHz, CDCl3).
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Figura 49 - Espectro de absorção na região do IV de (65).

Figura 50 - Espectro de RMN de 1H composto (66) (300 MHz, CDCl3).
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Figura 51 - Espectro de RMN de 13C do composto (66) (75 MHz, CDCl3).

Figura 52 - Espectro de - absorção na região do IV de (66).
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Figura 53 - Espectro de RMN de 1H composto (67) (300 MHz, CDCl3).

Figura 54 - Espectro de RMN de 13C do composto (67) (75 MHz, CDCl3).
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Figura 55 - Espectro de absorção na região do IV de (67).

Figura 56 - Espectro de RMN de 1H composto (68) (300 MHz, CDCl3).
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Figura 57 - Espectro de RMN de 13C do composto (68) (75 MHz, CDCl3).

Figura 58 - Espectro de - absorção na região do IV de (68).
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Figura 59 - Espectro de RMN de 1H composto (69) (300 MHz, CDCl3).

Figura 60 - Espectro de RMN de 13C do composto (69) (75 MHz, CDCl3).
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Figura 61 - Espectro de absorção na região do IV de (69).

Figura 62 - Espectro de RMN de 1H composto (70) (300 MHz, CDCl3).
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Figura 63 - Espectro de RMN de 13C do composto (70) (75 MHz, CDCl3).

Figura 64 - Espectro de absorção na região do IV de (70).
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Figura 65 - Espectro de RMN de 1H composto (71) (300 MHz, CDCl3).

Figura 66 - Espectro de RMN de 13C do composto (71) (75 MHz, CDCl3).
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Figura 67 - Espectro de absorção na região do IV de (71).

Figura 68 - Espectro de RMN de 1H composto (72) (300 MHz, CDCl3).
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Figura 69 - Espectro de RMN de 13C do composto (72) (75 MHz, CDCl3).

Figura 70 - Espectro de absorção na região do IV de (72).
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Figura 71 - Espectro de RMN de 1H composto (73) (300 MHz, CDCl3).

Figura 72 - Espectro de RMN de 13C do composto (73) (75 MHz, CDCl3).
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Figura 73 - Mapa de contorno HSQC do composto (73).

Figura 74 - Espectro de absorção na região do IV de (73).
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Figura 75 - Espectro de RMN de 1H composto (74) (300 MHz, CDCl3).

Figura 76 - Espectro de RMN de 13C do composto (74) (75 MHz, CDCl3).
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Figura 77 - Espectro de absorção na região do IV de (74).

Figura 78 - Espectro de RMN de 1H composto (75) (300 MHz, CDCl3).
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Figura 79 - Espectro de RMN de 13C do composto (75) (75 MHz, CDCl3).

Figura 80 - Espectro de - absorção na região do IV de (75).
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Figura 81 - Espectro de RMN de 1H composto (76) (300 MHz, CDCl3).

Figura 82 - Espectro de RMN de 13C do composto (76) (75 MHz, CDCl3).
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Figura 83 - Espectro de - absorção na região do IV de (76).

Figura 84 - Espectro de RMN de 1H composto (77) (300 MHz, CDCl3).
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Figura 85 - Espectro de RMN de 13C do composto (77) (75 MHz, CDCl3).

Figura 86 - Espectro de - absorção na região do IV de (77).
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Figura 87 - Espectro de RMN de 1H composto (78) (300 MHz, CDCl3).

Figura 88 - Espectro de RMN de 13C do composto (78) (75 MHz, CDCl3).
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Figura 89 - Espectro de - absorção na região do IV de (78).
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Figura 90 - Espectro de massas de (60).
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Figura 91 - Espectro de massas de (61).
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Figura 92 - Espectro de massas de (62).
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Figura 93 - Espectro de massas de (63).
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Figura 94 - Espectro de massas de (64).

50 100 150 200 250 300 350
0

50

100

%

356

260

203 247
27823310991 183 220130 16077 34151 63 307

Figura 95 - Espectro de massas de (65).
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Figura 96 - Espectro de massas de (66).
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Figura 97 - Espectro de massas de (67).
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Figura 98 - Espectro de massas de (68).
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Figura 99 - Espectro de massas de (69).
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Figura 100 - Espectro de massas de (70).
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Figura 101 - Espectro de massas de (71).
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Figura 102 - Espectro de massas de (72).
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Figura 103 - Espectro de massas de (73).
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Figura 104 - Espectro de massas de (74).
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Figura 105 - Espectro de massas de (76).
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