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Introdução

As quinonas representam uma ampla e variada 
família de metabólitos de distribuição natural.  Nos 
últimos anos intensificou-se o interesse nesta classe de 
substâncias, não só devido à sua importância nos 
processos bioquímicos, como também ao destaque cada 
vez maior que apresentam em variados estudos 
farmacológicos [1]. Esses compostos são foco de intensa 
pesquisa por causa de suas interessantes propriedades 
farmacológicas, por exemplo, antitumoral, 
tripanossomicida, anti-inflamatória, antivirótica e 
antifúngica [2]. Existem ainda derivados de 1,4-
naftoquinona que podem funcionar como inibidores 
covalentes que impedem a ligação de proteases da 
cisteina [2]. Outra molécula de interesse são as nitronas e 
oximas que representam uma classe de compostos usados 
em cicloadições 1,3 dipolares na preparação de 
numerosos heterociclos [3]. 

Este trabalho tem o objetivo de sintetizar novos 
compostos com potencial bioativo derivados da 1,4-
naftoquinona através de reações de cicloadição 1,3 
dipolar. Para tanto, foram utilizados nitronas e oximas
como dienófilos e a 1,4-naftoquinona como dipolarófilo.
A nossa estratégia sintética foi planejada de acordo com 
o Esquema 1.

Material e Método

Em geral, preparamos in situ o dipolo via catálise 
básica, para a nitrona usou-se a trietilamina (Et3N), no 
caso das oximas foi utilizado o bicarbonato de sódio, 
carbonato de potássio ou a trietilamina (TEA). Dos 
reagentes utilizados apenas a 1,4-naftoquinona (Fluka) 
foi comercialmente adquirida, os outros reagentes foram 
sintetizados. Entre os solventes utilizados, em alguns 
casos os solventes foram destilados e secos, o DMF foi 
seco com hidreto de cálcio e conservado em peneira 
molecular 4 Ǻ. As reações foram acompanhadas através 
de cromatografia em camada delgada (CCD), usamos 
placas prontas de sílica-gel contendo indicador 
fluorescente F254. A eluição ocorre em vários tipos de 
sistemas eluentes. Para a visualização de alguns 
compostos utilizamos lâmpada ultravioleta. Para 
cromatografia em coluna utilizamos sílica-gel 60 (Merck, 

70- 230 mesch). Os espectros de RMN 1H e RMN 13C
foram feitos no instrumento Variam modelo Unity Plus 
na Central Analítica da Universidade Federal de 
Pernambuco (UFPE), e também na Central Analítica do 
UFPB. Utilizando CDCl3 ou DMSO como solventes. O 
ponto de fusão foi realizado no aparelho PFM II da Bio 
San.

Resultados e Discussão 

Para a construção dos adutos formados neste trabalho
partimos da 1,4-naftoquinona 1 (Esquema 1). A Tabela 1 
resume os resultados obtidos para os produtos 2-8. Na 
síntese do composto 2 preparamos a 
dibromoformaldoxima (Br2CNOH) e reagimos com 1 em 
meio de AcOEt/NaHCO3, o rendimento foi de 61%. A 
síntese do composto 4 resultou num rendimento de 17%,
utilizou-se nesta reação a nitrona NMI-CHN(CH3)OH 
(0,5 mmol), Et3N (5 mmol) em 2,5 mL de DCM e 1,4-
naftoquinona 1  (0,75 mmol) por 24h à temperatura 
ambiente. Na síntese do produto 5 partimos de uma nova 
metodologia: nitrona furfuril-CHN(CH3)OH  (0,5mmol), 
(0,6 mmol) da 1,4-naftoquinona 1 e  Et3N (10 mmol) em 
refluxo de tolueno (10 mL) por 24,5h para a cicloadição 
1,3 dipolar, conseguindo um rendimento de 90%.
     Os adutos 6, 7 e 8 foram sintetizados por adição de 
bromo ao composto 1. O produto 7 foi obtido por uma 
síntese inesperada, planejada para o composto 6 e foi 
observado que mudando as condições reacionais 
obtivemos o dímero da 1,4-naftoquinona [4].

Novos adutos de cicloadição 1,3 dipolar 2, 4 e 5 foram 
sintetizados a partir da reação entre a 1,4-naftoquinona 1
e vários dienófilos (nitronas e oximas). Duas nitronas 
inéditas foram obtidas com rendimentos de 70% (NMI-
CH=N+(CH)3OH) e 65% (Furfuril-CH=N+(CH)3OH) a 
partir da reação entre a N-metil-hidroxilamina e os 
respectivos aldeídos.

A partir do composto 2 foi feita uma tentativa de 
substituição do bromo pelo nucleófilo benzimidazol em 
meio contendo NaH, após isolamento e análise
espectroscópica acreditamos que foi sintetizado o 
composto 3.
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Esquema 1: Rota sintética aplicada neste trabalho



Tabela 1: Condições reacionais, rendimento, ponto de fusão e aspecto físico dos compostos 2 a 8.

(a) Depois de aplicado método de separação (cristalização e/ou coluna cromatográfica);  ND- não determinado.

Condição Reacional
Produto Proporção dos 

reagentes/solventes 
Temperatura

(oC)

Tempo 
(h)

Método de 
Separação

Rendimento
(%) (a)

Ponto de 
Fusão 

(Lit.)[Ref.]
 (° C)

Cor do 
sólido

2

Br2CNOH (0,5 mmol), NaHCO3(5 
mmol),

 5 mL de acetato de etila e da 1,4-
naftoquinona (0,75 mmol)

t.a 24
Cristalização em 

etanol
62 200-201 Cinza 

3
5 mL de DMF, benzimidazol (1,5 

mmol), e NaH (1,5 mmol), 
adiciona-se o produto 2  (1 mmol). 

Banho de óleo a 
90°C.  

5,5

Coluna  
cromatográfica e 
cristalização em 

CH2Cl2

40 112 Laranja 

4

Nitrona NMI-CHN(CH3)OH (0,5 
mmol), Et3N (5 mmol) em 2,5 mL 

de DCM e a 1,4-naftoquinona  
(0,75 mmol).

t.a 24
Coluna  

cromatográfica 
17 174-176 Vermelho 

5

Nitrona furfuril-CHN(CH3)OH  
(0,5mmol), (0,6 mmol) da 1,4-

naftoquinona  e  Et3N (10 mmol) e 
tolueno (10 mL).

Refluxo em
tolueno 110° C

24,5
Coluna  

cromatográfica
90 ND Vermelho

6
4 mL de acetonitrila, Br2 (8 mmol) 

e  1,4-naftoquinona
 (1 mmol).

t.a 4,5
Coluna  

cromatográfica
ND

198-203, 
(209) [5]

Amarelo

7

1,4-naftoquinona (1mmol),
(1 mmol) de bromo de uma 

solução (20 mL de acetonitrila / 
0,1 mL de Br2)

45° C 1

Cristalização por 
4 dias na 

geladeira e 
filtração a vácuo

27
268-270 
(270) [6]

Azul 

8

0,25 ml de Br2 em 10 ml de ácido 
acético glacial,e 1,4-naftoquinona

(4,8 mmol)
em 20 mL de ácido acético glacial

Em banho gelado 
entre 0-5° C

2,5
Cristalização em 

etanol
61

125
(127-128)

[7]
Amarelo 


