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Introdução

As quinonas constituem uma classe de produtos 
naturais de ampla distribuição, ocorrendo desde os
vegetais superiores até bactérias, fungos, equinodermos 
e alguns artrópodes [1]. Além da sua importância em 
diversos processos bioquímicos vitais, as quinonas têm 
sido alvo de diversos estudos farmacológicos devido à
grande biodinamicidade que apresentam, destacando-se
as propriedades microbicidas, tripanossomicidas, 
viruscidas, antitumorais e inibidoras de sistemas 
celulares reparadores [2]. 

Neste trabalho foram alvos de estudo algumas 
naftoquinonas. A lausona (1) é uma das naftoquinonas 
estruturalmente mais simples obtida naturalmente das 
folhas da hena (Lawsonia alba, Lythraceae) [1]. 

Através da reação de condensação da lausona (1)
com o isobutiraldeído e o n-butiraldeído são obtidos, 
respectivamente, o norlapachol (2) e nor-isolapachol 
(3), intermediários importantes em estudos sobre 
obtenção de compostos capazes de combater a 
tuberculose.

O norlapachol (2) pode ser obtido também através de
reação de oxidação de Hooker [3] a partir do lapachol
(5), naftoquinona retirada das cascas e do lenho de 
árvores do gênero Tabebuia, da família Bignoniaceae, 
e juntamente com este tem sido alvo de recentes 
pesquisas que tratam da obtenção de novos derivados 
naftoquinônicos com atividade leishmanicida contra 
Leishmania chagasi [4].

A leishmaniose visceral é uma doença infecciosa 
causada pelo protozoário tripanossomatídeo
Leishmania chagasi, que faz milhares de vítimas por 
ano, e mesmo assim, pouco se investe em seu 
tratamento.

O presente trabalho tem como objetivo investigar a 
síntese dos compostos (2) e (3) a partir de (1) e de 
novos derivados naftoquinônicos (4), (4a), (4b) e (4c)
através de modificações estruturais do norlapachol (2), 
ver figura 1, os quais serão avaliados quanto ao 
potencial leishmanicida contra Leishmania chagasi.

Material e métodos

A. Obtenção do norlapachol e nor-isolapachol

Para a obtenção dos compostos (2) e (3) partiu-se da 
lausona realizando-se uma reação de condensação com

os aldeídos correspondentes [5,6] como mostrado no 
esquema 1.

Para a obtenção do norlapachol (2) foram realizadas 
duas tentativas, utilizando-se ácido acético e β-alanina 
como catalizadores e solventes diferentes, na primeira 
utilizou-se benzeno e na segunda utilizou-se tolueno, ambas 
foram realizadas em sistema de refluxo sendo a primeira 
realizada em atmosfera de nitrogênio. O produto foi isolado 
por meio de extração ácido-base.

Para a obtenção do nor-isolapachol (3) foram realizadas 
três reações, as duas primeiras em sistema de refluxo e 
atmosfera de nitrogênio sendo usado na primeira apenas a 
β-alanina como catalisador e na segunda a β-alanina 
juntamente com o ácido acético, ambas usando benzeno 
como solvente. Na terceira foi utilizada a β-alanina e o 
ácido acético em sistema de refluxo, tendo tolueno como 
solvente.

Todas as reações descritas foram acompanhadas por 
ccda, sendo observada a formação do produto desejado por 
comparação com padrão.

B. Obtenção do produto (4) – Ciclização do norlapachol

O primeiro derivado de interesse, o produto (4) foi 
obtido através da reação de condensação de prins [7] do 
norlapachol com o formaldeído usando ácido fórmico como 
catalisador e sob agitação em sistema de refluxo a altas 
temperaturas como descrito no esquema 2. 

Foram realizadas duas tentativas uma utilizando álcool 
etílico como solvente, e outra sem o uso do solvente e 
usando o dobro da quantidade de ácido fórmico usada na 
primeira. Ambas as reações foram acompanhadas por ccda
e o produto foi isolado por cromatografia em coluna 
preparativa.

C. Obtenção do produto (4a) – Acetilação do produto (4)

Partindo-se do produto (4) obtido da reação descrita no 
item anterior foi feita uma reação de esterificação para a 
obtenção do composto (4a) utilizando o anidrido acético, 
piridina e 4-dimetilaminopiridina (DMPA) como 
catalisador (esquema 3). A reação se processou sob 
agitação em temperatura ambiente e foi acompanhada por 
ccda. O produto foi purificado por meio de coluna 
cromatográfica.

Resultados

A. Obtenção do norlapachol e do nor-isolapachol

A primeira reação de obtenção do norlapachol teve uma 
duração de 24h e forneceu o produto com rendimento de 



cerca de 53%  e  ponto de fusão na faixa de 111 a 
114°C, bem próximo a descrito na literatura (119 a 
120°C). 

A segunda reação durou cerca de 1h e após 
purificação obteve-se o produto com um rendimento de 
94,6%.

Na primeira reação de obtenção do nor-isolapachol 
observou-se a formação de muitos subprodutos tendo 
sido formada uma quantidade muito pequena do 
produto (3), já na segunda foi observada uma maior 
quantidade de produto formado mas não foi possível o 
isolamento do mesmo que sofreu degradação. Da 
última reação observou-se por ccda uma quantidade 
considerável de produto em relação às reações 
anteriores, o mesmo está em processo de purificação.

B. Obtenção do produto (4) – Ciclização do 
norlapachol

A primeira reação teve uma duração aproximada de 
20h e o produto majoritário formado, depois de
isolado, apresentou-se como um sólido avermelhado de 
ponto de fusão na faixa de 136-141ºC, o mesmo foi 
obtido com um rendimento de 14%.

A reação feita com condições modificadas durou 
cerca de 2h e por comparação em ccda com padrão da 
reação anterior observou-se a formação do mesmo 
produto e a diminuição no número de subprodutos.
Após os processos de purificação o produto foi obtido 
com um rendimento de 22%.

C. Obtenção do produto (4a) – Acetilação do produto 
(4)

A reação de esterificação do produto (4) durou cerca 
de 3h e meia e forneceu, após purificação por coluna 
cromatográfica, como produto majoritário um sólido 
cristalino alaranjado de ponto de fusão de 138ºC, o 
qual foi obtido com um rendimento de cerca de 36%.

Discussões
As metodologias propostas para a obtenção do 

norlapachol apresentaram rendimentos satisfatório 
sendo o da primeira próximo ao valor descrito na 
literatura pela reação de Hooker que é de 55% [3] e o 
da segunda superior ao mesmo, destacando-se o fato de 
que essas reações foram realizadas por caminho mais 
simples em relação ao método de Hooker.

A ciclização do norlapachol apresentou um melhor 
resultado utilizando-se as condições da segunda reação 
pois ofereceu um rendimento um pouco maior em 
relação a primeira, mas o valor obtido ainda é baixo 
com isso novas tentativas estão sendo realizadas a fim 
de obter melhores rendimentos e obter produto de 
partida para realizar a reação de eliminação para 
obtenção dos derivados (4b) e (4c). 

O derivado (4a) foi obtido com um rendimento baixo,
com isso novas reações serão testadas buscando melhorar o 
mesmo.

Os produtos (4) e (4a) foram enviados para análise de 
RMN 1H e 13C para que possa ser feita a confirmação das
estruturas e em seqüência os produtos sejam produzidos em 
maiores quantidades para serem realizados os testes de 
atividade leishmanicida contra a Leishmania chagasi pelo 
grupo de pesquisa da professora Louisianny Guerra Rocha 
(DB-UFRN), utilizando metodologias estabelecidas e em 
desenvolvimento [8].
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