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Introdução

As quinonas formam uma classe de compostos que 
apresentam atividades microbicidas, tripanossomicidas, 
viruscidas, antitumorais[1], entre outras. Por isso que 
ao longo dos anos tem sido alvo do interesse e do 
estudo de vários pesquisadores. Uma naftoquinona de 
grande destaque é o lapachol(1) que é extraído de 
árvores do gênero tabebuia e família bignoniaceae.

Através de uma simples ciclização do lapachol pode-
se obter α-lapachona(2) e β-lapachona(3). O composto 
3 já tem mostrado uma notável atividade contra vários 
tipos de células cancerígenas[2]. Por isso, têm-se 
estudado formas de aperfeiçoar a atividade utilizando 
como base estrutural esta naftoquinona.

Por outro lado, sabe-se hoje que diversas substâncias 
contendo as funções hidrazina e hidrazona apresentam 
inúmeras atividades biológicas, entre elas anti-
inflamatória[3] e antituberculose[4]. Desse modo, 
espera-se que um produto proveniente dessas duas 
classes de compostos(naftoquinona e hidrazina) tenha 
maior eficiência contra essas,  e porque não, outras 
doenças.

Tendo isso em vista, propõe-se neste trabalho uma 
reação de adição nucleofílica entre um representante da 
classe das hidrazinas(4) e a β-lapachona(3) cujo 
produto seria uma naftoquinona-hidrazona(5).

Material e métodos

A. Tentativa da reação em meio ácido e em condição 
de refluxo.

Partindo-se de 1mmol de cada reagente, a reação foi 
feita sob as seguintes condições: Dissolveu-se a β-
lapachona em etanol e a 2,4-dinitro-fenilhidrazina 
(2,4DNFH) em metanol com 3 gotas de ácido 
sulfúrico(H2SO4) concentrado, essa  mistura foi 
deixada  em refluxo por 3 horas.
B. Tentativa da reação sem a adição de ácido com 
refluxo
 Em etanol.
 Em Diclorometano (DCM).

C.Tentativa sem refluxo, sem ácido, apenas com agitação 
e temperatura ambiente.
 Em etanol
 Em Diclorometano (DCM)
D. Em microondas

Na tentativa de realizar uma reação “limpa”, sem uso de 
solventes, fez-se também reação em forno de microondas 
doméstico.
E. Reação com cloreto férrico e trietanolamina
Utilizou-se a seguinte metodologia:
Dissolveram-se os reagentes (3) e (4), separadamente em 
DCM e adicionou-se Cloreto de Fe ιιι (FeCl3) com o 
propósito de provocar uma complexação do ferro com uma 
das carbonilas da beta lapachona, facilitando a adição da 
hidrazina na mesma,visando a  formação da hidrazona. 
Adicionou-se a trietilamina (C6H15N),com a intenção de 
garantir a alcalinidade do meio[5].

Resultados

As primeiras tentativas que foram feitas em meio ácido 
(H2SO4) e com refluxo tiveram a duração de 3 horas. 
Foram analisadas por cromatografia em camada delgada 
(ccd), e o que pôde ser observado foi à formação de uma 
mistura de produtos.

Então foram feitas outras tentativas sem a adição do 
ácido, mais ainda com condição de refluxo, variando o 
tempo de 3 a 4 horas. Após esse tempo, ocorria também a 
formação da mesma mistura de produtos já observados 
anteriormente, onde se conclui que a temperatura também 
influenciava.

Vale salientar que nessas duas condições citadas houve a 
tentativa de separar os compostos resultantes por coluna 
cromatográfica, mas não se conseguiu já que os produtos 
apresentavam-se  muito próximos, quando visualizados na 
luz UV.

Em seguida as tentativas se processaram sem a adição do 
ácido e à temperatura ambiente, o que diminuiu a 
velocidade de consumo dos reagentes, devido à baixa 
solubilidade da 2,4DNFH (4).

A tentativa seguinte foi por via seca, macerando-se os 
reagentes e colocando-os num forno de microondas 
doméstico e acompanhando a evolução da reação por ccd. 



Observou-se novamente a formação de uma mistura de 
produtos, com intensificação de um produto de cor 
roxa, que a princípio não deveria ser o produto 
esperado pela reação. 

Atualmente realizamos uma reação sob novas 
condições, desta vez com a presença do Cloreto de Fe 
ιιι e da trietilamina. Esta nova condição tem se 
mostrado mais lenta, entretanto mais promissora. A 
mesma foi realizada utilizando-se os reagentes (4) e (3) 
numa proporção de 3:1, respectivamente.
Discussão

As metodologias utilizadas para as reações que estão 
propostas neste trabalho têm se mostrado válidas, 
enquanto experimentos, e espera-se que a última 
metodologia apresentada, traga maior possibilidade 
para obtenção da hidrazona desejada.

Embora a metodologia (E) tenha se mostrado lenta, 
podendo levar dias, observamos através de ccd, uma 
menor formação de possíveis produtos intermediários e 
que a banda mais intensa quando revelada na UV, e que 
poderia ser a hidrazona desejada, não se dividia em 
outras bandas quando a placa de cromatografia era 
corrida várias vezes com o mesmo sistema de solventes
(diclorometano/hexano, 25:75). Isto nos leva a pensar 
que não foram produzidos possíveis isômeros. 
Entretanto, deve ser destacado que muito ainda deve
ser feito para otimizar o resultado dessa reação, 
principalmente no que diz respeito ao rendimento da 
mesma.

No presente, estamos trabalhando visando isolar 
através de uma cromatografia em coluna, o produto 
correspondente à banda mais intensa, que aparece na 

ccd mencionada anteriormente. E, uma vez isolado e 
purificado o tal produto através de cristalização, partir para 
fazer a devida caracterização através de espectros de RMN,
IV e ponto de fusão. Posteriormente, o mesmo poderá ser 
testado com diferentes ensaios biológicos.
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Fig. Reações propostas para obter lapachonas e uma naftoquinona-hidrazona, partindo do lapachol.


