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Introdução 

A Umbeliferona, ou 7-hidroxi-cumarina é uma 
cumarina que apresenta em sua estrutura uma 
hidroxila na posição 7. (Figura1) 

 
 
 
 
 
Figura 1. Estrutura da Umbeliferona. 

 
A condensação de Pechmann é a metodologia 

mais difundida para a síntese da umbeliferona, 
porém devido as desvantagens encontradas, 
tentativas de melhorar esse método são realizadas.1  

Esta cumarina possui características fotofísicas, 
devido a conjugação dos elétrons π existentes na 
sua estrutura e estudos mostram que a inclusão de 
substituintes ao anel cumarínico pode alterar tal 
características.2 

Sondas de fluorescência vêm sendo 
desenvolvidas para detecção de tumores sólidos em 
condições de hipóxia celular. Estas sondas se 
apresentam como uma substância não fluorescente, 
que em condições de baixa concentração de O2, 
sofre uma biorredução, e o produto desta conversão 
possui fluorescência.3 

Este trabalho tem por objetivo otimizar a síntese 
da umbeliferona através de irradiação de 
microondas, síntese de um derivado biorredutível e 
sua avaliação como sonda de fluorescência. 

Resultados e Discussão 

A síntese da 7-hidroxicumarina foi realizada 
através da condensação de Pechmam, usando 
micro-ondas caseiro em diferentes condições 
experimentais de potência e tempo de reação. 

  
Tabela 1 . Condições de síntese e rendimentos 

da umbeliferona em micro-ondas. 
A posição escolhida foi o centro do prato em 

detrimento da borda, devido à alta incidência de 
radiações nesta posição que levavam a degradação 
do produto. 

 O derivado biorredutível foi sintetizado segundo 
reação abaixo e tem como princípio a capacidade de 
debenzilação em meio de hipóxia 

Figura 2.  Síntese e possível biorredução do 
derivado cumarínico.3 

 
A Figura 3 mostra que o derivado não emite 

fluorescência no mesmo comprimento de onda da 
umbeliferona. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3: Espectro de fluorescência da 

umbeliferona (linha preta) e do derivado (Linha 
vermelha) nas mesmas condições. 

Conclusões 

   O método proposto mostrou-se eficiênte e 
simples, com um rendimento máximo de 53%. O 
resultado da fluorescência foi positivo, pois caso o 
derivado sofra biorredução em condições de hipoxia 
celular, será possível diferenciá-lo da umbeliferona 
utilizando esta técnica. 
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Pot. (W) Tempo Pulsos Rend. (%)  

363 20 seg. 2 pulsos de 10 seg. 20 
363 25 seg. 5 pulsos de 5 seg. 34 

363 30 seg. 5 pulsos de 6 seg. 33 

363 24 seg. 4 pulsos de 6 seg. 24 

265 30 seg. 3 pulsos de 10 seg. 53 


