
i 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE QUÍMICA 

 

 

 

 

 

 

SAVYO DE SOUZA SANTANA 

 

 

 

 

 

Síntese, caracterização, estudo eletroquímico e biológico 

de compostos contendo o esqueleto 1,4-naftoquinona 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói 

2016



ii 
 

 SAVYO DE SOUZA SANTANA 

 

 

 

 

SÍNTESE, CARACTERIZAÇÃO, ESTUDO ELETROQUÍMICO E 

BIOLÓGICO DE COMPOSTOS CONTENDO O ESQUELETO 1,4-

NAFTOQUINONA 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado 

à Universidade Federal Fluminense como 

requisito parcial para a obtenção do grau 

Bacharel em Química Industrial. 

 

 

 

 

ORIENTADORA: Profª. Drª. Maria Domingues Vargas 

 

 

 

 

 

 

Niterói 

2016 



iii 
 

S 231 Santana, Savyo de Souza 

Síntese, caracterização, estudo eletroquímico e         

biológico de compostos contendo o esqueleto 1,4-

naftoquinona/Savyo de Souza Santana. - Niterói: [s. n.], 2016. 

                    58f. 

Trabalho de Conclusão de Curso – (Bacharelado em 

Química Industrial) – Universidade Federal Fluminense, 2016. 

1. Derivado de naftoquinona. 2. Naftoquinona. 3. Eletro-

química. 4. Fungicida. 4. Bactericida. I. Título. 

                                                                                  CDD.: 547.71 

 



 

iii 
 

 



 

iv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À minha familia,  

pelo carinho e suporte. 

 



 

v 
 

AGRADECIMENTOS 

 

À minha orientadora, professora Maria Domingues Vargas, por ter me acompanhado 

desde o começo da graduação. Muito obrigado pelo apoio, dedicação e confiança ao 

longo desses anos. 

Ao meu co-orientador, Javier Alexander Gomez Gomez, pela orientação, paciencia e, 

principalmente, pela amizade durante todo esse processo. 

À minha familia por confiar no meu potencial e me incentivar durante toda esta jornada 

acadêmica. 

Aos meus amigos Isabela Cristina Aguiar de Souza e Gustavo Bezerra da Silva por 

todos os momentos alegres que passamos juntos. 

Aos demais colegas do Laboratório de Bioinorgânica e Sistemas Nanométricos 

(Bio&Nano). 

Ao Laboratorio de Antibióticos, Bioquímica, Ensino e Modelagem Molecular 

(LABIEMOL) da UFF pela realização dos testes biológicos. 

Ao Laboratório de Bioensaios Farmacêuticos da UFRJ pela realização dos testes de 

toxicidade. 

A todos que me ajudaram, direta ou indiretamente, na conclusão desse trabalho. 

À banca examinadora por aceitar o convite. 

Ao CNPq pela bolsa de iniciação científica. 



 

vi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existem muitas hipóteses em ciência que 

estão erradas. Isso é perfeitamente 

aceitável, elas são a abertura para achar 

as que estão certas (Carl Sagan). 

 

 



 

vii 
 

RESUMO 

Os objetivos deste trabalho foram: a obtenção e caracterização de três séries de 

compostos contendo o esqueleto 1,4-naftoquinona e a busca de correlação entre suas 

propriedades eletroquímicas e suas atividades bactericida e fungicida. Os derivados 

sintetizados contendo o núcleo 2-amino-1,4-naftoquinona: 2-amino-1,4-naftoquinona 

(1.1), 2-amino-3-cloro-1,4-naftoquinona (1.2), 2-amino-3-tiofenol-1,4-naftoquinona (1.3a) 

e 2-amino-3-p-clorotiofenol-1,4-naftoquinona (1.3b) foram sintetizados por adaptação 

de metodologias já descritas na literatura. Sintetizaram-se também as acetamidas 

contendo o núcleo 2-amido-1,4naftoquinona: 2-amido-3-cloro-1,4-naftoquinona (2.1), 2-

amido-3-tiofenol-1,4-naftoquinona (2.2a) e 2-amido-3-p-clorotiofenol-1,4-naftoquinona 

(2.2b). Os produtos das séries 1 e 2 tiveram sua pureza comprovado por análise 

elementar e ponto de fusão e foram caracterizados por RMN de ¹H. Uma nova série de 

naftoquinonas contendo diaminas foi também sintetizada. Os derivados da 1,3-

diaminopropano: terc-butil 3-(3-cloro-1,4-dioxo-1,4-dihidronaftalen-2-ilamino) propil-

carbamato (3.1), terc-butil 3-(1,4-dioxo-3-(tiofenol)-1,4-dihidronaftalen-2-ilamino) 

propilcarbamato (3.2) e terc-butil 2-(3-acetamido-1,4-dioxo-1,4-dihidro-naftalen-2-

ilamino)propilcarbamato (3.3) foram obtidos de reações de substituição nucleofílica em 

bons rendimentos e foram caracterizados por RMN de ¹H uni e bidimensionais, análise 

elementar e ponto de fusão. A atividade fungicida e bactericida dos compostos das 

séries 1-3 foi investigada por colaboradores. O derivado 1.1 apresentou as melhores 

atividades fungicida e bactericida. Os derivados 1.2, 1.3a e 2.1 mostraram-se 

promissores agentes bactericidas. Os compostos foram estudados pela técnica de 

voltametria cíclica, visando investigar possível correlação entre estrutura e atividade. 

Não foi encontrada correlação entre os potenciais de meia-onda e a atividade 

apresentada, porém, estes estudos foram importantes para se entender a 

deslocalização eletrônica a que o núcleo naftoquinônico está sujeito devido aos 

diferentes substituintes introduzidos.   

Palavras-chave: naftoquinona, eletroquímica, fungicida, bactericida. 
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ABSTRACT 

The goals of this work were the synthesis and characterization of compounds 

containing the 1,4-naphthoquinone skeleton and their electrochemical and biological 

studies. Derivatives containing the 2-amino-1,4-naphthoquinone core, viz. 2-amino-1,4-

naphthoquinone (1.1) 2-amino-3-chloro-1,4-naphthoquinone (1.2) 2-amino- 3-thiophenol 

1,4-naphthoquinone (1.3a) and 2-amino-3-p-chlorothiophenol-1,4-naphthoquinone 

(1.3b) were synthesized by adaptation of methodologies described in the literature. 

Compounds containing the 2-acetamido-1,4-naphthoquinone core were also 

synthesized, viz. 2-acetamido-3-chloro-1,4naphthoquinone (2.1) 2-acetamido-3-thio-

phenol-1,4-naphthoquinone (2.2a) and 2-acetamido-3-p-chlorothiophenol-1,4-

naphthoquinone (2.2b). The products of series 1 and 2 had their purity confirmed by 

elemental analysis and melting point measurements and were characterized by ¹H NMR 

spectroscopy. Novel naphthoquinones containing diamines were also synthesized via 

nucleophilic substitution reactions and obtained in good yields. The derivatives of 1,3-

diaminopropane: tert-butyl 3-(3-chloro-1,4-dioxo-1,4-dihydro-naphthalen-2-ylamino)-

propilcarcarbamate (3.1), tert-butyl 3-(1,4-dioxo-3-(thio-phenol)-1,4-dihydronaphthalen-

2-ylamino)propylcarbamate (3.2) and tert-butyl 2- (3-acetamido-1,4-dioxo-1,4-dihydro-

naphthalen-2-ylamino)propylcarbamate (3.3) have been characterized by ¹H NMR, 

elemental analysis and melting point measurements. The fungicidal and bactericidal 

activities of the compounds have been investigated by co-workers. Derivative 1.1 has 

shown the best fungicidal and bactericidal activities. Compounds 1.2, 1.3a e 2.1 have 

been proven to be promising bactericides. The compounds were also studied by cyclic 

voltammetry in search for correlations between structure and activity. No correlation was 

found between the half-wave potential and their activity, nevertheless, these studies 

were important to understand the naphthoquinone electron density delocalization as a 

function of the different substituents on this nucleus. 

Keywords: naphthoquinone, electrochemistry, fungicide, bactericide. 
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INTRODUÇÃO 
 

1.1. Quinonas 

As quinonas são um grupo de substâncias orgânicas coloridas derivadas de 

compostos aromáticos como benzeno, naftaleno e antraceno. Sua estrutura básica é 

constituída de um anel aromático contendo dois grupamentos carbonilas situados em 

posições orto ou para. Baseado no tipo de sistema aromático, as quinonas podem ser 

classificadas como benzoquinonas, naftoquinonas ou antraquinonas (Tabela 1).1 

Tabela 1.1. Classificação das quinonas quanto ao sistema cíclico. 

Grupo Sistema aromático Estrutura básica 

Benzoquinona Anel benzênico  

  

Naftoquinona  Anel naftalênico 

  

Antraquinona  Anel antracênico 

  

 

Os compostos naturais e sintéticos que apresentam o núcleo quinônico 

representam uma ampla e variada família de metabólitos de distribuição natural.2,3 

Essas substâncias são formadas biogenicamente através do metabolismo oxidativo de 

compostos endógenos como catecolaminas, estrógenos e xenobióticos.4 Na natureza, 

estão envolvidas em etapas importantes do metabolismo dos seres vivos. As 

ubiquinonas, por exemplo, participam dos processos de produção de ATP; as 

plastoquinonas, do transporte de elétrons e de reações durante a fotossíntese.5 
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Figura 1.1. Estruturas moleculares da a) ubiquinona e b) plastoquinona. 

O interesse nas substâncias contendo o núcleo quinônico vem crescendo, não 

somente devido à sua importância nos processos bioquímicos vitais, como também ao 

destaque cada vez maior que apresentam em variados estudos farmacológicos.2,6 

Pode-se citar o grande número de compostos desta classe que exibem, dentre outras, 

atividade antitumoral,7,8 moluscicida,9,10,11 leishmanicida,1213 antiinflamatória,14 

antifúngica,15 tripanocida,16,17 antiprotozoária18  e inibidora da enzima transcriptase 

reversa do vírus HIV-119. 

1.2. Propriedades das quinonas 

As quinonas são espécies neutras e sofrem protonação com certa dificuldade, 

entretanto, elas apresentam duas propriedades químicas de particular importância: são 

oxidantes e são eletrofílicas.20 Estas propriedades lhes permitem participar de reações 

do ciclo redox e reações de adição nucleofílica de Michael, respectivamente.21  

1.2.1. Participações em reações do ciclo redox   

Os processos eletroquímicos de que as quinonas fazem parte já foram 

vastamente estudados, principalmente devido às características intrínsecas desses 

compostos.22 A sua principal característica eletroquímica advém da redução dos dois 

grupos quinônicos a qual pode ocorrer de duas formas: a) transferência de dois elétrons 

em um única etapa, em meio aquoso, levando à redução da quinona (Q) em 

hidroquinona (QH2); b) redução da quinona em duas etapas monoletrônicas, em meio 

aprótico. Neste último caso, a primeira redução resulta na formação do radical ânion 

(Q•-) e o segundo processo, no diânion (Q2-), como mostrado o Esquema 1.1. Além 

disso, as duas ondas de redução das quinonas são frequentemente quase-

reversíveis.21   
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Esquema 1.1. Processos redox de naftoquinonas. 

Outra característica importante da eletroquímica das quinonas diz respeito ao 

deslocamento dos potenciais de pico catódicos, que é atribuído aos radicais ligados ao 

esqueleto básico das quinonas em função da natureza dos substituintes no anel. Assim, 

é possível generalizar que a redução ocorrerá em potenciais menos negativos quanto 

maior a deficiência eletrônica nos grupos quinônicos. Em contrapartida, quanto maior a 

densidade eletrônica nos grupos quinônicos, a redução ocorrerá em potenciais mais 

negativos.23 

O principal interesse no estudo das quinonas advém da sua capacidade de 

induzir o estresse oxidativo nas células conforme ilustrado no Esquema 1.2, que 

apresenta o ciclo redox das quinonas.24,25 

Esquema 1.2. Ciclo redox induzido por quinonas.24 
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Sob ação enzimática, um substrato quinonoídico, Q, sofre redução por um 

elétron para formar o ânion semiquinona, Q•-. A espécie semiquinona Q•- reduz o 

oxigênio molecular ao ânion-radical superóxido (O2-•) que por reações sucessivas gera 

as espécies H2O2 e HO• responsáveis pelo estresse oxidativo.25  

1.2.2. Participação em reações de Michael 

A maioria das reações envolvendo quinonas e nucleófilos ocorre através de 

reações de Michael, resultando na formação de, por exemplo, hidroquinonas tioéteres 

(Esquema 1.3). Neste caso, pode-se dizer que este tipo de interação está 

frequentemente associada com a desintoxicação e a excreção, uma vez que a 

presença de grupos tióis pode interferir no processo regulatório celular.19, 20 

 

Esquema 1.3. Reação de adição nucleofílica de Michael. 

Em condições experimentais, tanto a reação de Michael quanto o ciclo redox 

podem ocorrer. Contudo, é difícil determinar se a toxicidade das quinonas em nível 

celular deve-se somente a estes processos ou se são causados por outros mecanismos 

que podem ter sido mascarados por estes processos.26 

1.3. Derivados naftoquinônicos 

Dentre a classe das naftoquinonas, alguns dos derivados cujas atividades 

biológicas foram descritas recentemente e que são de interesse neste trabalho 

encontram-se representados na Figura 1.2.27,28 Diferentes substituintes no núcleo 

naftoquinônico alteram as suas propriedades famacológicas. Foi sugerido que as 

propriedades químicas e biológicas dos derivados contendo amidas estão relacionadas 

com a curta distância de ligação carbono-nitrogênio, a qual resulta da deslocalização 

eletrônica entre os heteroátomos.29,30 Sabe-se que as espécies reativas de enxofre são 
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importantes para a regulação do metabolismo, homeostase e a sinalização celular. A 

atividade biológica diversa das naftoquinonas contendo grupos tióis foi associada 

principalmente aos seus potenciais redox uma vez que esses compostos podem 

participar de reações de oxirredução formando espécies reativas de enxofre as quais 

também podem provocar o estresse oxidativo celular.31 

 

Figura 1.2. Compostos naftoquinônicos e suas propriedades biológicas: a) inibe a 

protease do HCMV,27 b) antibacteriano28 e c) anticancerígeno28. 

 

1.4. Poliaminas como conectores moleculares  

A introdução de poliaminas ao núcleo naftoquinônico também apresenta 

interesse crescente no meio científico uma vez que essas moléculas têm importância 

significativa em processos biológicos vitais. As poliaminas podem ser definidas como 

moléculas que apresentam em sua estrutura grupamentos amino separados por 

cadeias metilênicas hidrofóbicas. As poliaminas são moléculas essenciais para o 

crescimento e funções das células normais, interagindo no meio biológico, 

eletrostaticamente e covalentemente, com muitas macromoléculas. Consequentemente, 

as poliaminas desencadeiam uma variedade de efeitos celulares32,33,34. 

Essas moléculas apresentam importante papel no crescimento e proliferação 

celular e na síntese de proteínas e ácidos nucléicos. Elas estão também envolvidas na 

reparação da matriz extracelular, na adesão celular e em certos processos de 

sinalização35,36,37,38. Dentre as poliaminas biológicas, as moléculas de ocorrência mais 

comum são a putrescina, a espermidina e a espermina (Figura 1.3). 
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Figura 1.3. Algumas poliaminas encontradas na natureza. 

Em pH fisiológico, essas moléculas encontram-se protonadas, e portanto, são 

carregadas positivamente nos grupamentos amino primário e secundário. Assim, são 

dominantes as interações eletrostáticas, devido ao grupamento catiônico amônio, e as 

interações hidrofóbicas, através dos grupamentos metilênicos.36 

As cargas positivas das poliaminas permitem que estas moléculas interajam 

eletrostaticamente com macromoléculas polianiônicas dentro das células. As poliaminas 

espermidina e espermina, por exemplo, podem se ligar em sítios do DNA, próximos ou 

mais distantes, agindo como uma espécie de grampo, segurando duas diferentes 

moléculas ou duas partes distantes da mesma molécula. Por estas razões vários 

estudos atuais envolvem a utilização de poliaminas com a finalidade de obter novos 

agentes farmacológicos.37 
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OBJETIVOS 
 

Este projeto visou à síntese de compostos contendo o esqueleto 1,4-

naftoquinona já descritos na literatura (Séries 1 e 2) e inéditos (Série 3), assim como o 

seu estudo voltamétrico e biológico. 

 

Objetivos específicos: 

a) Síntese das naftoquinonas: 

 

Figura 2.1. Naftoquinonas almejadas. 

 

b) Caracterização dos compostos por técnicas analíticas, espectroscópicas, 

voltamétricas e, quando possível, por difração de raios-X.  

c) Avaliação farmacológica (atividade bactericida por colaboradores). 

d) Busca de correlação entre estrutura (usando dados de voltametria cíclica) e 

atividade bactericida (determinada neste trabalho) e fungicida (descrita na 

literatura). 
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EXPERIMENTAL 
 

3.1. Métodos e instrumentação 

 

3.1.1. Análise elementar e ponto de fusão 

As análises elementares (C, H, N) foram realizadas usando um micro analisador 

Perkin-Elmer CHN 2400 na Centra Analítica, Instituto de Química, USP, São Paulo, 

Brasil. Os pontos de fusão foram obtidos com o aparelho Digital Melting Point IA9100, 

ThermoFisher Scientific-USA e não foram corrigidos. 

 

3.1.2. Espectroscopia na região do infravermelho 

Os espectros no IV foram obtidos num espectrofotômetro FT-IR Varian 660 

equipado com um acessório ATR MIRacle (Pike) de cristal de diamante, com uma 

resolução de 4 cm-1, e uma faixa de trabalho de 4000-600 cm-1. Os valores para as 

absorções são referidos em números de onda (cm-1).  

 

3.1.3. Espectroscopia de Ressonância Magnética Nuclear de Hidrogênio 

Os espectros de RMN de 1H foram obtidos em espectrômetro Varian VNMRS 

300 MHz ou Varian VNMRS 500 MHz. As constantes de acoplamento são expressas 

em Hertz (Hz) e os deslocamentos químicos em partes por milhão (ppm). As atribuições 

dos sinais de hidrogênio foram feitas com base nos valores das constantes de 

acoplamento e nos experimentos de COSY 1H X 1H.  

 

3.1.4. Voltametria cíclica 

O comportamento redox dos compostos foi investigado por voltametria cíclica em 

um potenciostato-galvanostato BASi modelo Epsilon. Os experimentos foram realizados 

sob atmosfera de argônio. Nestes experimentos utilizou-se perclorato de 

tetrabutilamônio (0,1 mol·L-1) como eletrólito suporte e uma célula eletrolítica com três 

eletrodos: eletrodo de trabalho – carbono vítreo; eletrodo auxiliar – fio de platina; 

eletrodo de referência – Ag/AgCl em solução de acetonitrila. As medidas foram feitas 
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em diferentes velocidades de varredura (50, 100, 150 e 200 mV.s-1) e a concentração 

dos compostos foi 1,0x10-3 mol.L-1. Os voltamogramas foram obtidos através da leitura 

em 3 partes: 1) Processo de redução (0 a -1,8 V); 2) Processo de oxidação (-1,8 a +2,3 

V); Processo de redução (+2,3 a 0 V). A relação dos picos anódicos e catódicos foi 

confirmada através da parada do processo de redução logo após a primeira onda 

catódica, seguida de sua oxidação. Relações foram obtidas. Ferroceno foi utilizado 

como referência interna.39 

 

3.1.5. Determinações estruturais 

Experimentos de difração de raios X em monocristais foram realizados no 

laboratório de raios-X da Universidade Federal Fluminense (LDRX-UFF) em um 

difratômetro Agilent Xcalibur Atlas Gemini Ultra equipado com um detector do tipo CCD 

(Charged Couple Device) à temperatura de 150 K, e usando radiação CuKα (1,5418 Å) 

ou MoKα (0,71069 Å). Uma correção de absorção empírica (usando esféricos 

harmônicos) foi realizada usando o programa SCALE3 ABSPACK.40 As medidas e a 

resolução das estruturas foram realizadas por Javier A. G. Gomez. 

 

3.1.6. Testes biológicos 

 Os testes bactericidas foram realizados no Laboratorio de Antibióticos, 

Bioquímica, Ensino e Modelagem Molecular (LABIEMOL) pelo grupo de pesquisa da 

professora Helena C. Castro. Foram utilizadas 9 cepas de referência, provenientes da 

American Type Culture Collection (ATCC) e 10 cepas hospitalares fornecidas pelo 

Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP), identificadas por métodos microbiológicos 

e bioquímicos. O teste de difusão em disco seguiu as normas estipuladas pelo CLSI 

(Clinical and Laboratory Standards Institute). Os testes de concentração inibitória 

mínima (MIC) e concentração mínima bactericida (CMB) foram realizados através da 

técnica de microdiluição. A análise in silico dos derivados ativos no teste de difusão em 

disco, foi realizada através do programa Osiris® da Acetilion Pharmaceuticals Ltd. 

 As determinações do índice de citotoxicidade (IC50) e da escala de 

nefrotoxicidade foram realizadas no Laboratório de Bioensaios Farmacêuticos pelo 
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grupo de pesquisa da professora Viviane Lione utilizando células Vero. A escala de 

citoxicidade está de acordo com a ISO 10993-5, como descrito na Tabela 3.1. 

 

Tabela 3.1. Escala de citotoxicidade de referência. 

Viabilidade (%) Escala de citotoxicidade 

> 90 Não tóxico 

80 a 89 Levemente tóxico 

50 a 79 Moderadamente tóxico 

1 a 49 Severamente tóxico 

0 Tóxico 

 

3.2. Síntese dos derivados contendo o núcleo 2-amino-1,4-naftoquinona 

3.2.1. Síntese da 2-amino-1,4-naftoquinona (1.1) 

 

A 2-amino-1,4-naftoquinona foi obtida segundo o método descrito por Fieser.40 Uma 

solução de 5 g (31,6 mmol) de 1,4-naftoquinona em 50 mL de ácido acético glacial à 40 

°C foi tratada com 3,4 g (53 mmol) de azida de sódio em 10 mL de água. Observa-se a 

liberação de gás N2 proveniente da formação do produto, assim como a mudança na 

coloração da solução intensificando a tonalidade de marrom ao longo do tempo. Após 2 

h, a mistura foi rotaevaporada. O resíduo foi purificado por coluna cromatográfica 

usando uma mistura hexano/acetato de etila (10:1). Obteve-se um sólido de coloração 

avermelhada que foi seco a vácuo. 

Rendimento: 78% (4,2 g) 

Ponto de fusão: 201°C 

Análise elementar (%): Calculado para C10H7NO2: C: 69,36 H: 4,07 N: 8,09. 

Encontrado: C: 69,14 H: 4,04 N: 7,69. 
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RMN de ¹H em DMSO (500 MHz): δ/ppm = 5,95 (s, 1H, H2), 7,83 (t, J = 7,5 Hz, 1H, H6 

ou H7), 7,92 (t, J = 7,5 Hz, 1H, H6 ou H7), 8,03 (d, J = 7,5 Hz, 1H, H5 ou H8), 8,08 (d, J 

= 7,5 Hz, 1H, H5 ou H8). 

3.2.2. Síntese da 2-amino-3-cloro-1,4-naftoquinona (1.2) 

 

Este composto foi obtido, como descrito na literatura,41,42 através da substituição 

do cloro na 2,3-dicloro-1,4-naftoquinona (5 g; 22 mmol) por um grupamento amino 

utilizando hidróxido de amônio (100 mL), em etanol absoluto (100mL), sob refluxo, 

durante aproximadamente, 3 h. Após este período, o precipitado obtido foi lavado com 

água destilada e éter dietílico e, finalmente, seco a vácuo.  

Rendimento: 80% (3,6 g) 

Ponto de fusão: 197°C 

Análise elementar (%): Calculado para C10H6ClNO2: C: 57,85 H: 2,91 N: 6,75. 

Encontrado: C: 57,80 H: 2,91 N: 6,73. 

RMN de ¹H em CDCl3 (500 MHz): δ/ppm = 7,65 (td, J = 1,2, 7,5 Hz, 1H, H6 ou H7), 

7,74 (td, J = 1,2, 7,5 Hz, 1H, H6 ou H7), 8,06 (dd, J = 0,9, 7,5 Hz, 1H, H5 ou H8), 8,16 

(dd, J = 0,9, 7,5 Hz, 1H, H5 ou H8). 

3.2.3. Síntese da 2-amino-3-tiofenol-1,4-naftoquinona (1.3a) 

 

O derivado 1.3a, descrito recentemente na literatura,43 foi obtido através da 

substituição nucleofílica do cloro do derivado 1.2 (1g; 5 mmol) utilizando um excesso de 
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5% de tiofenol (600 mg; 5,25 mmol) em etanol absoluto (10 mL) e carbonato de 

potássio (700 mg; 5,25 mmol). A reação foi mantida sob refluxo durante 30 min. O 

solvente foi então evaporado e o sólido resultante foi redissolvido em acetato de etila e 

lavado com uma solução de carbonato de potássio em água destilada. A fase orgânica 

foi seca com sulfato de sódio anidro e evaporada. O sólido, de cor vermelha foi 

purificado por coluna cromatográfica usando uma mistura hexano/acetato de etila e 

seco a vácuo. 

Rendimento: 74% (1,04 g)  

Ponto de fusão: 168°C 

Análise elementar (%): Calculado para C16H11NO2S: C: 68,31 H: 3,94 N: 4,98. 

Encontrado: C: 67,46 H: 3,94 N: 5,05. 

RMN de ¹H em DMSO (500 MHz): δ/ppm = 7,10 (t, J = 7,1 Hz, 1H, H13), 7,21 (q, J = 

8,1 Hz, 4H, H11, H12, H14, H15), 7,76 (td, J = 1,2, 7,5 Hz, 1H, H6 ou H7), 7,84 (td, J = 

1,2, 7,5 Hz, 1H, H6 ou H7), 8,00 (dd, J= 0,8, 7,5 Hz, 1H, H5 ou H8), 8,03 (dd, J = 0,8, 

7,5 Hz, 1H, H5 ou H8). 

3.2.4. Síntese da 2-amino-3-p-clorotiofenol-1,4-naftoquinona (1.3b) 

 

O derivado 1.3b foi obtido como descrito por Tandon,45 através da substituição 

nucleofílica do cloro do derivado 1.2 (1 g; 5 mmol) utilizando um excesso de 5% de p-

clorotiofenol (800 mg; 5,25 mmol) em etanol absoluto (15mL) e carbonato de potássio 

(700 mg; 5,25 mmol). A reação foi mantida sob refluxo durante 30 min. O precipitado 

formado foi filtrado e lavado com água destilada e éter etílico e seco a vácuo. 

Rendimento: 49% (0,77 g) 

Ponto de fusão: 217°C 
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Análise elementar (%): Calculado para C16H11ClNO2S: C: 60,86 H: 3,19 N: 4,44. 

Encontrado: C: 61,16 H: 3,30 N: 4,50. 

RMN de ¹H em DMSO (500 MHz): δ/ppm = 7,24 (q, J = 8,7 Hz, 4H, H11, H12, H14, 

H15), 7,76 (td, J = 1,3, 7,5 Hz, 1H, H6 ou H7), 7,84 (td, J = 1,3, 7,5 Hz, 1H, H6 ou H7), 

8,00 (dd, J = 1,0, 7,6 Hz, 1H, H5 ou H8), 8,03 (dd, J = 1,0, 7,6 Hz, 1H, H5 ou H8). 

 

3.3. Síntese dos derivados contendo o núcleo 2-amido-1,4-naftoquinona 

3.3.1.. Síntese da 2-amido-3-cloro-1,4-naftoquinona (2.1) 

 

A uma suspensão de 2-amino-3-cloro-1,4-naftoquinona (500 mg; 2,41 mmol) em 

anidrido acético (4 mL) à 0°C, adicionou-se 1 gota de ácido sulfúrico e manteve-se a 

mistura sob agitação durante aproximadamente 15 min. Adicionou-se então éter etílico. 

O precipitado amarelo foi separado por centrifugação e, à solução, adicionou-se mais 

éter etílico, repetindo-se o processo, até que não mais ocorresse precipitação. O 

produto isolado foi purificado em coluna cromatográfica usando uma mistura 

hexano/acetato de etila (20:1) e seco a vácuo. 

Rendimento: 94% (560 mg) 

Ponto de fusão: 160°C 

Análise elementar (%): Calculado para C12H8ClNO3: C: 57,73 H: 3,23 N: 5,61. 

Encontrado: C: 57,73 H: 3,23 N: 5,61. 

RMN de ¹H em DMSO (500 MHz): δ/ppm = 2,14 (s, 3H, H11), 7,89 (m, 2H, H6, H7), 

8,03 (m, 1H, H5 ou H8), 8,07 (m, 1H, H5 ou H8). 
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3.3.2. Síntese das acetamidas derivadas da 2-amido-3-cloro-1,4-naftoquinona (2.2a 

e 2.2b) 

A uma solução do tiofenol (0,401 mmol) em etanol (15 mL), adicionou-se acetato 

de sódio (36 mg; 0,441 mmol). Por fim acrescentou-se 2-amido-3-cloro-1,4-

naftoquinona (100 mg; 0,401 mmol) deixando-se a mistura sob agitação durante 4 h sob 

refluxo. A solução foi então concentrada, evaporando-se 1/3 do solvente e mantida na 

geladeira durante 24 h. Por fim, o precipitado formado foi isolado por filtração, lavado 

com água destilada e heptano e seco a vácuo. 

 

3.3.2.1. Síntese da N-(1,4-dioxo-3-(tiofenol)-1,4-dihidronaftalen-2-il)acetamida 

(2.2a) 

 

Rendimento: 78% (101 mg) 

Ponto de fusão: 237°C 

Análise elementar (%): Calculado para C18H13NO3S: C: 66,86 H: 4,05 N: 4,33. 

Encontrado: C: 66,45 H: 4,05 N: 4,35. 

RMN de ¹H em DMSO (500 MHz): δ/ppm = 1,97 (s, 3H, H17), 7,26 (m, 5H, H11, H12, 

H13, H14, H15), 7,85 (m, 2H, H6, H7), 7,89 (dd, J = 1,2, 7,1 Hz, 1H, H5 ou H8), 8,05 

(dd, J = 1,2, 7,1 Hz, 1H, H5 ou H8). 
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3.3.2.2. Síntese da N-(3-(4-clorotiofenol)-1,4-dioxo-1,4-dihidronaftalen-2-

il)acetamida (2.2b) 

 

Rendimento: 84% (120 mg) 

Ponto de fusão: 232°C 

RMN de ¹H em DMSO (500 MHz): δ/ppm = 2,02 (s, 3H, H17), 7,32 (m, 4H, H11, H12, 

H14, H15), 7,85 (m, 2H, H6, H7), 7,89 (d, J = 7,1 Hz, 1H, H5 ou H8), 8,05 (d, J = 7,1 Hz, 

1H, H5 ou H8). 

 

3.4. Síntese dos derivados do terc-butil 3-aminopropilcarbamato 

3.4.1. Síntese do terc-butil-3-aminopropilcarbamato41  

 

A uma solução de 1,3-propanodiamina (9,2 mL; 110 mmol) em clorofórmio (250 

mL) em banho de gelo, adicionou-se vagarosamente di-terc-butil-carbonato (5,0 mL; 22 

mmol). A mistura foi deixada sob agitação “overnight” e depois filtrada. Extraiu-se a 

solução utilizando salmoura. A fase orgânica foi, então, seca com sulfato de magnésio 

anidro. Por fim, evaporou-se a fase orgânica, obtendo-se ao final um óleo de coloração 

amarela. 

Rendimento: 74% (14,2 g) 

RMN de ¹H em CDCl3 (500 MHz): δ /ppm = 1,42 (s, 9H, H4), 1,63 (2H, H2), 2,78 (2H, 

H1), 3,20 (2H, H3). 
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3.4.2.  Síntese do terc-butil 3-(3-cloro-1,4-dioxo-1,4-dihidronaftalen-2-

ilamino)propilcarbamato (3.1) 

  

A uma suspensão de 2,3-dicloro-1,4-naftoquinona (2,35 g; 10,34 mmol) em 

acetonitrila (20 mL), adicionou-se carbonato de potássio (1,43 g, 10,34 mmol), seguido 

de terc-butil-3-aminopropilcarbamato (1,5 g; 8,62 mmol) dissolvido em acetonitrila (10 

mL). A solução foi mantida sob agitação por 5 h sob refluxo. Em seguida, o solvente foi 

evaporado e o sólido, dissolvido em acetato de etila o qual foi lavado com uma solução 

de carbonato de potássio e água destilada. A fase orgânica foi seca com sulfato de 

magnésio anidro e evaporada. O sólido resultante foi purificado por coluna 

cromatográfica utilizando uma mistura hexano/acetato de etila e seco a vácuo. 

Rendimento: 89% (2,8 g) 

Ponto de fusão: 128°C 

RMN de ¹H em DMSO (500 MHz): δ/ppm = 1,45 (s, 9H, H14), 1,85 (q, J = 6,5 Hz, 2H, 

H12), 3,25 (q, J = 6,5, 2H, H13), 3,89 (q, J = 6,5 Hz, 2H, H11), 7,61 (td, J = 1,2, 7,6 Hz, 

1H, H6 ou H7), 7,71 (td, J = 1,2, 7,6 Hz, 1H, H6 ou H7), 8,03 (dd, J = 0,9, 7,6 Hz, 1H, 

H5 ou H8), 8,13 (dd, J = 0,9, 7,6 Hz, 1H, H5 ou H8). 

 

3.4.3.  Síntese do terc-butil 3-(1,4-dioxo-3-(tiofenol)-1,4-dihidronaftalen-2-

ilamino)propilcarbamato (3.2) 

 

A uma solução de carbonato de potássio (196 mg; 1,42 mmol) em etanol 

absoluto (20 mL), adicionaram-se tiofenol (15 mL; 1,42 mmol) e terc-butil 3-(3-cloro-1,4-
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dioxo-1,4-dihidronaftalen-2-ilamino)propilcarbamato (430 mg; 1,42 mmol). A solução foi 

mantida sob refluxo durante 3 h. O solvente foi então evaporado e o resíduo, dissolvido 

em acetato de etila e lavado com uma solução de carbonato de potássio e água 

destilada. A fase orgânica foi seca com sulfato de magnésio anidro e evaporada. O 

sólido resultante foi purificado por coluna cromatográfica usando uma mistura 

hexano/acetato de etila e seco a vácuo. 

Rendimento: 79% (492 mg) 

Ponto de fusão: 134°C 

Análise elementar (%): Calculado para C24H26N2O4S: C: 65,73 H: 5,98 N: 6,39. 

Encontrado: C: 64,50 H: 5,99 N: 6,25. 

IV (ATR): νmax/cm-1 = 3268 (N-H), 1672 (C=O), 1508 (C=O). 

RMN de ¹H em DMSO (500 MHz): δ/ppm = 1,34 (s, 9H, H14), 1,66 (q, J = 6,2 Hz, 2H, 

H12), 2,90 (q, J = 6,2 Hz, 2H, H11 ou H13), 3,74 (q, J = 6,2 Hz, 2H, H11 ou H13), 7,09 

(t, J = 7,2 Hz, 1H, H17), 7,19 (m, 4H, H15, H16, H18, H19), 7,76 (td, J = 1,2, 7,5 Hz, 1H, 

H6 ou H7), 7,84 (td, J = 1,2, 7,5 Hz, 1H, H6 ou H7), 7,97 (d, J = 7,5 Hz, 1H, H5 ou H8), 

8,03 (d, J = 7,5 Hz, 1H, H5 ou H8). 

 

3.4.4. Síntese do terc-butil 2-(3-acetamido-1,4-dioxo-1,4-dihidronaftalen-2-

ilamino)propilcarbamato (3.3) 

 

A uma solução de terc-butil-3-aminopropilcarbamato (640 mg; 4,51 mmol) em 

acetonitrila (20 mL) e carbonato de potássio (622 mg; 4,51 mmol), adicionou-se 2-

amido-3-cloro-1,4-naftoquinona (1,1 g; 4,51 mmol). A reação foi aquecida sob refluxo 

durante 4 h. A solução foi então mantida sob refrigeração durante 24 h e o precipitado, 

filtrado e lavado com água destilada. O produto, de coloração vermelha, foi seco a 

vácuo. 
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Rendimento: 60% (1,1 g) 

Ponto de fusão: 162°C 

Análise elementar (%): Calculado para C20H25N3O5: C: 62,00 H: 6,50 N: 10,85. 

Encontrado: C: 59,77 H: 6,39 N: 9,98.  

IV (ATR): νmax/cm-1 = 3330 (N-H), 1625 (C=O), 1510 (C=O). 

RMN de ¹H em DMSO (500 MHz): δ/ppm = 1,36 (s, 9H, H14), 1,60 (q, J = 6,5 Hz, 2H, 

H12), 2,02 (s, 3H, H15), 2,94 (q, J = 6,5 Hz, 2H, H11 ou H13), 3,36 (q, J = 6,5, 2H, H11 

ou H13), 7,73 (t, J = 7,4 Hz, 1H, H6 ou H7), 7,83 (t, J = 7,4 Hz, 1H, H6 ou H7), 7,94 (d, J 

= 7,4 Hz, 1H, H5 ou H8), 7,98 (d, J = 7,4 Hz, 1H, H5 ou H8). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

4.1. Síntese das aminonaftoquinonas (1.1-1.3b) 

 Encontram-se na Tabela 4.1 os dados analíticos das aminonaftoquinonas 1.1-

1.3b sintetizadas. 

Tabela 4.1. Dados analíticos dos compostos 1.1-1.3b. 

Composto Análise Elementar / % P.f. / °C 

 
Calculado Encontrado 

 

 

C, 69.36; H, 4.07; N, 8.09 C, 69.14; H, 4.04; N, 7.69 
201 

(202-204)42 

 

C, 57.85; H, 2.91; N, 6.75 C, 57.80; H, 2.91; N, 6.73 
197 

(195-196)43 

 

C, 68.31; H, 3.94; N, 4.98 C, 67.46; H, 3.94; N, 5.05 
168 

(160*)45 

 

C, 60.86; H, 3.19; N, 4.44 C, 61.16; H, 3.30; N, 4.50 
217 

(213-214)45 

*Produto recristalizado em metanol 

 

4.1.1.  Síntese da 2-amino-1,4-naftoquinona (1.1) 

 

Esquema 4.1. Síntese da 2-amino-1,4-naftoquinona 1.1. 

Este composto foi obtido, seguindo o método de Fieser,42 através da formação 

de 2-azida-1,4-naftoquinona – por reação de adição de Michael – seguida da 
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decomposição à amina (Esquema 4.1). A reação foi realizada utilizando 1,4-

naftoquinona e azida de sódio em ácido acético e água, à 40°C, durante 2 h, seguida de 

purificação por coluna cromatográfica. Obteve-se o produto desejado na forma de um 

sólido de coloração marrom-avermelhado em 78% de rendimento, com ponto de fusão 

de 201°C. 

Os dados de RMN de ¹H do composto 1.1 em DMSO encontram-se na seção 

Experimental. O hidrogênio H2 aparece como um singleto em δ 5,95. Os demais sinais 

correspondem aos hidrogênios do núcleo naftoquinônico H5, H6, H7 e H8. Os 

hidrogênios H6/H7 aparecem como tripletos em δ 7,83 e 7,92, enquanto que os 

hidrogênios H5/H8 aparecem como dubletos em δ 7,92 e 8,03.  

 

4.1.2. Síntese da 2-amino-3-cloro-1,4-naftoquinona (1.2) 

As reações de substituição de um cloro presente na 2,3-dicloro-1,4-naftoquinona 

são vastamente descritos na literatura.43,44 Sendo assim, o derivado 1.2 foi sintetizado 

pela reação entre a 2,3-dicloro-1,4-naftoquinona e hidróxido de amônio, em etanol 

absoluto, sob refluxo, por aproximadamente 3 h (Esquema 4.2). O produto, de 

coloração laranja, foi obtido em 80% de rendimento. 

 

Esquema 4.2. Síntese da 2-amino-3-cloro-1,4-naftoquinona 1.2. 

 Os dados de RMN de ¹H do composto 1.2 em CDCl3 encontram-se na seção 

Experimental. Os sinais presentes no espectro correspondem aos hidrogênios 

naftoquinônios H5, H6, H7 e H8. Os hidrogênios H6/H7 aparecem como triplo dubletos 

em δ 7,65 e 7,74. Os hidrogênios H5/H8 aparecem como duplo dubletos em δ 8,06 e 

8,16. 



 

21 
 

4.1.3. Síntese da 2-amino-3-tiofenol-1,4-naftoquinona (1.3a) 

Esta síntese foi baseada no método proposto por Tandon45 no qual a 2-amino-3-

cloro-1,4-naftoquinoa (derivado 1.2) é adicionada a uma mistura contendo excesso de 

tiofenol, em etanol absoluto e carbonato de potássio. A reação foi, então, mantida sob 

refluxo durante 3 h. A mistura foi separada em coluna cromatográfica. 

 

Esquema 4.3. Síntese da 2-amino-3-tiofenol-1,4-naftoquinona 1.3a. 

O produto 1.3a, de cor vermelha, foi analisado por RMN de 1H (Figura 4.1). 

 

Figura 4.1. Espectro de RMN de 1H do derivado 1.3a em DMSO (500 MHz). 
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Como o espectro mostrou que o produto ainda estava impuro com uma pequena 

quantidade do material de partida 1.2, o produto foi recristalizado.  

A técnica de recristalização consiste na dissolução a quente, em solvente 

apropriado, seguida pelo resfriamento da solução, que produz material cristalino, 

deixando as impurezas no solvente. O solvente escolhido foi a água, já que o material 

de partida 1.2 é nela solúvel a quente, enquanto que o produto 1.3a não é. Assim 

sendo, a filtração a quente permitiu eliminar 1.2.  

O sucesso da recristalização foi confirmado pelo espectro de RMN de ¹H do 

produto 1.3a e pelos dados de análise elementar. 

No espectro de RMN de ¹H, o hidrogênio H13 do anel aromático aparece como 

um tripleto em δ 7,10. Os demais hidrogênios do anel aromático H11, H12, H14 e H15 

aparecem como um multipleto em δ 7,21. Os sinais restantes correspondem aos 

hidrogênios do núcleo naftoquinônico H5, H6, H7 e H8. Os hidrogênios H6/H7 

aparecem como triplo dubletos em δ 7,76 e 7,84, já os hidrogênios H5/H8 aparecem 

como duplo dubletos em δ 8,00 e 8,03. 

4.1.4.  Síntese da 2-amino-3-p-clorotiofenol-1,4-naftoquinona (1.3b) 

Seguindo o mesmo procedimento empregado na síntese de 1.3a, obteve-se o 

derivado 1.3b (Esquema 4.4), em rendimento de aproximadamente 50%. 

 

Esquema 4.4. Síntese do derivado 1.3b. 

O espectro de RMN de ¹H, o ponto de fusão e os resultados da análise elementar 

confirmaram a obtenção do produto desejado. 
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Como esperado, o espectro de RMN de ¹H do derivado 1.3b é bastante 

semelhante ao do derivado 1.3a. A única diferença é a ausência do tripleto referente ao 

H13, ausente no espectro de 1.3b. 

 A diferença nos rendimentos das duas reações pode ser explicada pelas 

diferenças dos pKa’s dos tiofénois utilizados neste trabalho (Figura 4.2).  

 

Figura 4.2. pKa’s dos tiofenóis utilizados46. 

 Para que o tiofenol atue como nucleófilo, deve ser gerada a sua base conjugada, 

no caso, o íon fenolato. Isto ocorre através da desprotronação na presença de 

carbonato de potássio. Os valores de pKa indicam que o tiofenol, que contém um 

hidrogênio na posição 4 do anel aromático, é mais ácido do que o derivado p-

clorotiofenol. Sendo assim, a liberação do seu hidrogênio ácido induz a formação do íon 

tiofenolato e, consequentemente, há disponibilidade de mais nucleófilos no meio para 

realizar o ataque nucleofílico.  

Embora o halogênio tenha tendência em atrair elétrons para si por efeito indutivo, 

o envolvimento deste no efeito de ressonância também é um importante fator na acidez 

do composto, desse modo, a estabilização da base conjugada, no caso, do íon 

tiofenolato resultante, é prejudicada pois há concentração da densidade eletrônica 

sobre o átomo de enxofre. 

4.2.  Síntese das acetamidas (2.1-2.2b) 

As amidas estão envolvidas em vários processos químicos e biológicos e têm 

sido empregadas em diversas classes de medicamentos como hipnóticos (zolpidem, 

zopiclone e acecarbromal), anticonvulsantes (carbamazepina, felbamato e progabida), 

tranquilizantes (metilprilona e glutetimida), relaxantes musculares (alildietilacetamida, 
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valnoctamida e oxanamida) e antivirais (AZT e ribavirin)47,48,49. Além disto, as amidas 

também são empregadas na síntese de agentes radiofarmacêuticos em medicina 

nuclear50. 

Sabendo que as amidas apresentam variadas atividades biológicas e, além 

disso, é vastamente descrito na literatura que naftoquinonas associadas a amidas 

apresentam um amplo espectro de atividades farmacológicas,51 a seguir são descritos 

alguns aspectos da síntese e reatividade de acetamidas derivadas das 

aminonaftoquinonas sintetizadas. 

Encontram-se na Tabela 4.2 os dados analíticos das acetamidas 2.1-2.2b 

sintetizadas, todas já descritas na literatura: 

Tabela 4.2. Dados analíticos dos compostos 2.1-2.2b. 

Composto Análise Elementar / % P.f. / °C 

 
Calculado Encontrado 

 

 

C, 57.73; H, 3.23; N, 5.61 C, 57.73; H, 3.23; N, 5.61 
160* 

(208-209)52 

 

C: 66,86 H: 4,05 N: 4,33 C: 66,45 H: 4,05 N: 4,35 
237 

(230-232)45 

 

C: 60,42 H: 3,38 N: 3,91 C: 60,51 H: 3,13 N: 4,47 
232 

(232-234)45 

*Composto cristalino 

 

4.2.1. Síntese da 2-amido-3-cloro-1,4-naftoquinona (2.1) 

Baseado no trabalho de Clark52 este composto foi obtido, como mostrado no 

Esquema 4.5, da reação entre 2-amino-3-cloro-1,4-naftoquinona e anidrido acético, 

utilizando ácido sulfúrico como catalisador, pelo método de adição nucleofílica-

eliminação. 
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Esquema 4.5.  Síntese do derivado 2.1. 

Um mecanismo pode ser proposto para essa síntese, como ilustrado no 

Esquema 4.6.  

A primeira etapa envolve a protonação do oxigênio da carbonila pelo ácido no 

meio. Consequentemente, o carbono da carbonila torna-se um melhor centro eletrofílico 

devido à polarização da ligação C=O. Na segunda etapa dá-se o ataque nucleofílico do 

grupamento amino presente na molécula de naftoquinona a este carbono, seguido pela 

eliminação de ácido acético. Na terceira etapa, ocorre regeneração do ácido sulfúrico e 

formação da acetamida de interesse. 

A reação da 2-amino-3-cloro-1,4-naftoquinona com excesso de anidrido acético e 

2 gotas de ácido sulfúrico resultou na mudança imediata na coloração da solução de 

laranja para amarelo. A mistura foi mantida sob agitação à 0°C durante 

aproximadamente 15 min. A adição de éter etílico à mistura levou à precipitação de um 

sólido amarelo que foi separado por centrifugação e purificado por cromatografia em 

coluna o que levou ao produto desejado 2.1 puro. A precipitação do produto com éter 

etílico foi a melhor metodologia para o isolamento deste produto. As tentativas de 

isolamento do produto utilizando extração em meio básico e posterior evaporação do 

solvente levaram à hidrólise da acetamida, diminuindo significativamente o rendimento 

da síntese. 
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Esquema 4.6. Mecanismo proposto para acetilação da aminonaftoquinona. 

  

O produto 2.1 é um sólido cristalino de coloração amarela, obtido em 94% de 

rendimento, e ponto de fusão de 160°C, solúvel em DMSO e insolúvel em água e éter 

etílico. 

 No espectro de RMN de ¹H observa-se que os hidrogênios H11 do grupo acila 

aparecem como um singleto em δ 2,14. Os demais sinais correspondem aos 

hidrogênios do núcleo naftoquinônico H5, H6, H7 e H8, que aparecem como um 

multipleto entre δ 7,89 e 8,07. 
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4.2.2. Síntese de acetamidas derivadas da 2-amido-3-cloro-1,4-naftoquinona (2.1) 

e tiofenóis 

As acetamidas 2.2a e 2.2b foram preparadas de acordo com metodologia 

adaptada45 utilizando a 2-amido-3-cloro-1,4-naftoquinona e os tiofenóis 

correspondentes em uma solução contendo acetato de sódio, em etanol, mantida sob 

refluxo, como mostrado no Esquema 4.7. Os produtos, insolúveis no meio reacional, 

foram isolados por filtração e lavados com éter etílico. 

 

Esquema 4.7. Síntese dos derivados 2.2a e 2.2b. 

Os produtos são sólidos de coloração laranja e pontos de fusão na faixa de 232 – 

237°C. São solúveis em clorofórmio, diclorometano, DMSO e acetona, parcialmente 

solúveis em etanol, metanol e acetato de etila e insolúveis em água. 

 Os dados de RMN de ¹H dos compostos 2.2a-b em DMSO encontram-se na 

seção Experimental. Os hidrogênios H11, H12, H13, H14 e H15 aparecem como um 

multipleto na faixa de δ 7,26 - 7,32. Os sinais restantes correspondem aos hidrogênios 

do anel da naftoquinona e apresentam-se com os mesmos deslocamentos químicos. Os 

hidrogênios H6/H7 aparecem como um multipleto em δ 7,85, já os hidrogênios H5/H8 

aparecem como dubletos entre δ 7,89 e 8,05. 

4.3. Síntese das aminonaftoquinonas derivadas da 1,3-propilenodiamina 

monoprotegida com terc-butilcarbamato (grupo Boc) 3.1 – 3.3, inéditas  

A síntese das aminonaftoquinonas 3.1–3.3 envolveu 2 etapas, a saber: i) 

monoproteção da propilenodiamina com Boc; ii) reação de substituição nucleofílica da 
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naftoquinona 1 com a terc-butil-3-aminopropilcarbamato, as quais serão discutidas 

abaixo.   

Encontram-se na Tabela 4.3 os dados analíticos das aminonaftoquinonas 3.1, 

3.2 e 3.3, inéditas. 

Tabela 4.3. Dados analíticos dos compostos 3.1, 3.2 e 3.3. 

Composto Análise Elementar / % P.f. / °C 

 
Calculado Encontrado 

 

 

C, 59.26; H, 5.80; N, 7.68 C, 59.36; H, 5.85; N, 7.62 128 

 

C: 65,73 H: 5,98 N: 6,39 C: 64,50 H: 5,99 N: 6,25 134 

 

C: 62,00 H: 6,50 N: 10,85 C: 59,77 H: 6,39 N: 9,98 162 

   

4.3.1. Obtençao da terc-butil-3-aminopropilcarbamato  

A propilenodiamina foi monoprotegida com terc-butilcarbamato como descrito 

previamente na literatura41 e o produto, obtido na forma de um óleo amarelo (74%). Os 

detalhes encontram-se na seção Experimental. 

Esquema 4.8. Proteção da propilenodiamina. 
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4.3.2.  Obtenção do terc-butil 3-(3-cloro-1,4-dioxo-1,4-dihidronaftalen-2-

ilamino)propilcarbamato (3.1) 

Este composto, sintetizado previamente por J. A. G. Gomez,53 foi obtido pela 

reação entre 2,3-dicloro-1,4-naftoquinona 1 e terc-butil 3-aminopropilcarbamato), como 

mostrado no Esquema 4.9. 

Esquema 4.9. Síntese do derivado 3.1. 

 O produto 3.1 é um sólido de coloração laranja, obtido em 89% de rendimento, 

com ponto de fusão de 128°C, solúvel em acetato de etila, hexano, DMSO, etanol, 

metanol, diclorometano, clorofórmio e acetona, e insolúvel em água. Os dados 

analíticos (Tabela 4.3) confirmaram sua formação. 

 Os dados de RMN de ¹H do composto 3.1 em CDCl3 encontram-se na seção 

Experimental. Os sinais correspondentes aos hidrogênios H6/H7 do anel naftoquinônico 

aparecem como triplo dubletos em δ 7,61 e δ 7,71, já os hidrogênios H5/H8 aparecem 

como duplo dubletos em δ 8,01 e δ 8,13.  

4.3.3.  Obtenção do terc-butil 3-(1,4-dioxo-3-(tiofenol)-1,4-dihidronaftalen-2-

ilamino)propilcarbamato (3.2) 

O composto 3.2 foi obtido pela reação entre terc-butil 3-(3-cloro-1,4-dioxo-1,4-

dihidronaftalen-2-ilamino)propilcarbamato e tiofenol, como mostrado no Esquema 4.10, 

em rendimento de 79%, na forma de um óleo. A cristalização empregando uma mistura 

de heptano e diclorometano forneceu cristais de coloração roxa, com ponto de fusão de 

134°C, solúveis em acetato de etila, DMSO, diclorometano, clorofórmio e acetona, 

porém, insolúveis em água. Os dados analíticos (Tabela 4.5) e espectroscópicos (RMN 

de ¹H uni- e bidimensionais) confirmaram a sua formação. 
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Esquema 4.10. Síntese do derivado 3.2.  

O espectro de RMN de ¹H obtido é muito semelhante ao do composto 3.1. Neste 

caso, nota-se a presença de picos a mais referentes aos hidrogênios H14, H15, H16, 

H17 e H18 do anel aromático do grupo tiofenolato. O hidrogênio H16 aparece como um 

tripleto em δ 7,09, já os hidrogênios H14, H15, H17 e H18 aparecem como um 

multipleto em δ 7,19. 

 

4.3.4.  Obtenção do terc-butil 2-(3-acetamido-1,4-dioxo-1,4-dihidronaftalen-2-

ilamino)propilcarbamato (3.3) 

Este composto foi obtido pela reação entre terc-butil-2-aminopropilcarbamato e 

2-amido-3-cloro-1,4-naftoquinona em uma solução de carbonato de potássio em 

acetonitrila sob refluxo por 4 h (Esquema 4.11). A mistura resultante foi mantida sob 

refrigeração durante 24 h e o precipitado formado foi isolado por filtração e lavado com 

água destilada. O produto é um sólido de coloração vermelha, obtido em 60% de 

rendimento, com ponto de fusão 162°C, solúvel em DMSO e insolúvel em acetonitrila, 

éter etílico e água. Os dados analíticos (Tabela 4.3) e espectroscópicos (RMN de ¹H 

uni- e bidimensionais) confirmaram sua formação. 

 

Esquema 4.11. Síntese do composto 3.3.  
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Os dados de RMN de ¹H encontram-se na seção Experimental. De igual modo, o 

espectro de RMN de ¹H deste produto é semelhante ao do composto 3.1. A diferença é 

a presença de um singleto em 2,02 referente aos hidrogênios da acetamida. 

 

4.4. Estudo cristalográfico dos compostos 2.1, 3.2 e 3.3 

 

A estrutura cristalina do derivado 2.1 (inédita) foi determinada por um estudo de 

difração de raios X e sua estrutura molecular está ilustrada na Figura 4.3. Os cristais 

foram obtidos pela evaporação lenta de uma solução em diclorometano/tolueno. 

A molécula cristaliza no grupo P21/c. O ângulo da ligação C2-N1-C11 de 125,15 

(17)° e o ângulo diedro do fragmento C3-C2-N1-C11 de -49,30° indicam uma 

conformação quase plana do átomo de nitrogênio N1, porém, o par de elétrons do 

nitrogênio não se encontra deslocalizado no plano da quinona uma vez que isso só 

seria possível se este ângulo diedro fosse 0°, facilitando, portanto, a sobreposição dos 

orbitais p. 

A 

 

B 

 

 

Figura 4.3. Estrutura molecular do derivado 2.1 (A), onde se observa a conformação 

quase plana do átomo de nitrogênio (B). 

Observa-se uma ligação de hidrogênio intermolecular entre o grupo amido N1-H1 

e o oxigênio de outra molécula, formando um zig zag na direção [011] (Figura 4.4). 
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Tabela 4.4. Ligação de hidrogênio no composto 2.1 (Å, º). 

D—H···A D—H H···A D···A D—H···A 

N1—H1···Oi 0.85 2.39 3.173  150.13 

Código de simetria: (i) x, 1/2-y, −1/2+z 

 

 

Figura 4.4. Estutura em zig zag de 2.1. 

A estrutura cristalina do derivado inédito 3.2 também foi determinada por um 

estudo de difração de raios X e sua estrutura molecular está ilustrada na Figura 4.5. Os 

cristais foram obtidos pela evaporação lenta de uma solução em 

heptano/diclorometano. A análise mostrou que o composto cristaliza no grupo P21/c. 

 

Figura 4.5. Representação ORTEP da estrutura molecular do composto 3.2. 
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Após a evaporação lenta de uma solução em acetonitrila, cristais do composto 

inédito 3.3 foram obtidos. Sua estrutura molecular foi determinada por um estudo de 

difração de raios X (Figura 4.6) o qual mostra que o composto cristaliza no grupo P21/c. 

 

Figura 4.6. Representação ORTEP da estrutura molecular do composto 3.3. 

As principais distâncias de ligação nas estruturas dos compostos 2.1, 3.2 e 3.3 e 

em estruturas semelhantes já descritas na literatura encontram-se na Tabela 4.5 para 

comparação. A pequena variação entre as distâncias deve-se, provavelmente aos 

efeitos estéreos provocados pela introdução de diferentes substituintes no anel 

naftoquinônico. 
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Tabela 4.5. Principais parâmetros geométricos (Å,°) dos compostos 2.1, 3.2 e 3.3 e 

comparações com estruturas semelhantes. 

Ligação 2.1 3.2 3.3  NQ(1)1 NQ(2)2  NQ(3)2  

C1-O1 1.216 1.219 1.214 1.218 1.240 1.224 

C4-O2 1.220 1.225 1.230 1.228 1.216 1.473 

C2-C3 1.363 1.380 1.366 1.372 1.376 1.413 

C3-S - 1.775 - - - 1.764 

C2-N1 - 1.343 1.335 1.338 1.340 1.340 

C2(C3)-Cl 1.712** - - 1.742*** 1.622*** - 

C3-N* 1.389  - 1.433  - -  - 

 
1 Resende, J. A. L. C.; Gomez, J. A. Acta Cryst., 2012, E68, o2361. 
2 Lynch, D. E; McClenaghan, I. Acta Cryst., 2002, C58, o704, o707. 
*Nitrogênio de amida, **Ligação C2-Cl, ***Ligação C3-Cl 

 

 

4.5. Estudo da atividade biológica dos derivados sintetizados 

Vários estudos biológicos envolvendo os compostos conhecidos e descritos 

acima foram relatados na literatura. Apresentam atividade moluscicida54, antimalárica55, 

bactericida56, anti-inflamatória57, anticâncer58 e, como mostrado na Tabela 4.6, atividade 

fungicida.  
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Tabela 4.6. Atividade fungicida das quinonas 1.1-1.3b; 2.1-2.2b, descrita na literatura59. 

Composto 
Teste de germinação de esporosa Teste de impregnaçãob 

B.c. C.f. V.i. B.c. 

 

4 4 4 42 

 

4 8 8 57 

 

>400 >400 >400 52 

 

>400 >400 >400 43 

 

8 4 2 56 

 

>400 >400 80 46 

 

>400 400 400 54 

 aTeste de germinação de esporos: representam aproximadamente valores de ED50 (em mg.L-1; 

ED50 = dose efetiva, é a quantidade de droga que produz a metade da resposta relativa à eficácia dessa 

droga); B.c.: Botrytis cinerea; C.f.: Cladosporium fulvum; V.i.: Venturia inaequalis. bTeste de impregnação: 

representa a percentagem de inibição na concentração de 10 µg.mL-1. 

A atividade fungicida dos compostos elencados na Tabela 4.6 contra 3 classes 

de fungos encontra-se descrita no trabalho de Clark et al.59 Os resultados são dados em 

termos de ED50, ou seja, de "dose efetiva" que produz um efeito em 50% da população 

sujeita ao composto. Quanto menor o valor de ED50, maior é o poder fungicida do 

composto.  
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Observa-se que o derivado 1.1 é bastante ativo e que a presença do halogênio 

não altera significativamente a toxicidade da naftoquinona (derivado 1.2). É possível 

inferir, portanto, que o átomo de cloro não é essencial para a atividade da molécula. 

Porém, ao se substituir o cloro presente na posição 3 por grupamentos tiofenolatos 

(compostos 1.3 e 1.3b), observa-se drástica diminuição da atividade fungicida. 

Similarmente às aminonaftoquinonas, o derivado que contém um halogênio na posição 

3 (derivado 2.1) apresenta atividade antifúngica, enquanto que a substituição do cloro 

por grupos tiofenolatos leva à drástica diminuição da atividade (derivados 2.2a e 2.2b). 

De acordo com Clark, as maiores atividades são as dos compostos acetilados e 

cujo grupo acila contém um número par de átomos de carbono.59 Entretanto, dentre os 

compostos da Tabela 4.6, somente houve melhora ao se acetilar 1.2 (resultando em 

2.1). Em geral, a introdução do grupo acetil não alterou os níveis de toxicidade dos 

contendo grupamentos tiofenolatos, como pode ser observado na Tabela 4.6. 

 A atividade bactericida dos compostos já descritos na literatura foi investigada 

pelo grupo da Profa. Dra. H. C. Castro do Instituto de Biologia da UFF.60 Os resultados 

são mostrados a seguir. Os compostos inéditos ainda terão sua atividade investigada. 

Os derivados sintetizados foram testados pelo método de disco-difusão.61 O seu 

princípio básico é a difusão do antibacteriano na superfície do ágar, a partir de um disco 

impregnado com o mesmo antibacteriano. Os diâmetros dos halos de inibição do 

crescimento bacteriano ao redor de cada disco são mensurados em milímetros e são 

relacionados à sensibilidade da amostra bacteriana e à velocidade de difusão do 

antimicrobiano no ágar. O halo de inibição é inversamente proporcional à CIM 

(concentração inibitória minima) daquele antimicrobiano. Os halos de inibição para cada 

antimicrobiano testado são interpretados nas categorias sensível, intermediário ou 

resistente, de acordo com critérios estabelecidos pelo Clinical and Laboratory 

Standards Institute (CLSI).  

 Dentre os compostos testados, os derivados 1.1, 1.2, 1.3a e 2.1 apresentaram 

um amplo espectro de ação frente às cepas de referência testadas, como pode ser 

observado na Tabela 4.7. 
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Tabela 4.7. Perfil antibacteriano dos derivados sintetizados frente às cepas de 

referência, pelo teste de disco-difusão. 

Cepa bacteriana 
(+) = Gram + ; (-) = Gram - 

Halo de inibição (Halo / mm) 

1.1 1.2 1.3a 1.3b 2.1 2.2a VAN CIP DMSO 

Enterecoccus faecalis ATCC 29212 (+) 13 17 10 0 14 0 12 - 0 

Staphylococcus aureus ATCC 25923 (+) 13 16 12 0 14 0 11 - 0 

Staphylococcus epidermidis  ATCC 12228 (+) 9 16 0 0 15 0 13 - 0 

Staphylococcus simulans  ATCC 27851 (+) 11 23 12 0 14 0 13 - 0 

Enterobacter cloacaceae ATCC 23355 (-) 11 11 0 0 0 0 - 32 0 

Pseudomonas aeruginosa  ATCC 27853 (-) 10 29 0 0 14 0 - 25 0 

Proteus mirabilis ATCC 15290 (-) 0 0 0 0 0 0 - 31 0 

Escherichia coli ATCC 25922 (-) 10 0 0 0 0 0 - 32 0 

Serratia marcescens  ATCC 14756 (-) 0 0 0 0 0 0 - 38 0 

VAN = Vancomicina; CIP = Ciprofloxacina 

  

Observa-se que esses quatro compostos atuam contra espécies Gram-positivas 

(Enterecoccus faecalis ATCC 29212, Staphylococcus aureus ATCC 25923, 

Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 e Staphylococcus simulans ATCC 27851) e 

Gram-negativas (Enterobacter cloacaceae ATCC 23355, Pseudomonas aeruginosa 

ATCC 27853 e Escherichia coli ATCC 25922). Dentre estes, o derivado 1.2 (2-amino-3-

cloro-1,4-naftoquinona) apresentou os maiores diâmetros de halo de inibição, em 

alguns casos superiores àqueles observados nos controles (Ciprofloxacina e 

Vancomicina). 

Os compostos obtidos também foram testados frente às cepas hospitalares, 

fornecidas pelo Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP). Os resultados obtidos 

encontram-se na Tabela 4.8. 
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Tabela 4.8. Perfil antibacteriano das cepas de hospitalares pelo teste de disco-difusão 

para os derivados sintetiizados. 

Cepa bacteriana 
(+) = Gram + ; (-) = Gram - 

Halo de inibição (Halo / mm) 

1.1 1.2 1.3a 1.3b 2.1 2.1a VAN CIP DMSO 

Enterecoccus faecalis (+) 0 14 0 0 14 0 12 - 0 

Staphylococcus aureus 108 (+) 15 12 0 0 12 0 14 - 0 

Staphylococcus aureus 208 (+) 0 0 0 0 14 0 - 32 0 

Staphylococcus aureus 308 (+) 12 18 0 0 12 0 15 - 0 

Staphylococcus epidermidis (+) 19 18 18 0 19 14 16 - 0 

Pseudomonas aeruginosa (-) 13 17 0 0 16 0 - 28 0 

Proteus mirabilis (-) 0 0 0 0 0 0 - 35 0 

Escherichia coli (-) 17 14 0 0 14 0 - 28 0 

Klebsiella pneumoniae (-) 0 0 0 0 0 0 - 35 0 

VAN = Vancomicina; CIP = Ciprofloxacina 

 

Nota-se que os derivados 1.1, 1.2 e 2.1 são ativos contra a maioria das cepas 

hospitalares testadas, atuando tanto contra espécies Gram-positivas como para Gram-

negativas. Por outro lado, nota-se que o derivado 1.3a (2-amino-3-tiofenol-1,4-

naftoquinona) apresentou o maior grau de seletividade, sendo ativo apenas contra a 

cepa de Staphylococcus epidermidis, com halo de inibição de 18 mm.  

Após a identificação dos derivados ativos pelo teste de disco-difusão, foi 

realizada uma análise do nível de atividade antibacteriana dos derivados através do 

teste de Concentração Inibitória Mínima (CIM), através da técnica de microdiluição,62 e 

a respectiva comparação com os controles positivos (Ciprofloxacina e Vancomicina). Os 

resultados preliminares encontram-se nas Tabelas 4.9 e 4.10. 
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Tabela 4.9. Concentrações Inibitórias Mínimas (CIMs) de derivados ativos de 

naftoquinonas contra cepas bacterianas de referência. 

Cepa bacteriana 
CIM (µg.mL-1) 

1.1 1.2 1.3a 2.1 2.1a VAN CIP 

Enterococcus faecalis ATCC 29212 128  128 32  ** **  - 1 

Staphylococcus aureus ATCC 25923 ** 32 32 32 ** - 1 

Staphylococcus epidermidis ATCC 
12228 

** ** ** 16 ** - 1 

Staphylococcus simulans ATCC 27851 32 32 32 64 ** - 1 

Enterobacter cloaceae ATCC 23335 ** ** ** ** ** 1 - 

Pseudomonas aeruginisa ATCC 27853 ** 16 ** 8 ** 1 - 

Escherichia coli ATCC 25922 ** ** ** ** ** 1 - 

VAN = Vancomicina; CIP = Ciprofloxacina 

Esses resultados revelam que os derivados 1.1, 1.2, 1.3a e 2.1 apresentaram 

CIMs que variam de 8 a 128 µg.mL-1 contra as cepas de referência. O derivado 2.1 

apresentou o menor valor de CIM (8 µg/mL) frente à cepa de Pseudomonas aeruginosa 

ATCC 27853. Esta cepa também se revelou a mais sensível ao derivado 1.2 (CIM = 16 

µg/mL). A cepa Enterococcus faecalis ATCC 29212 apresentou os maiores valores de 

CIM (32-128 µg/mL) revelando que esta cepa apresenta menor sensibilidade frente aos 

derivados testados. 

Tabela 4.10. Concentrações Inibitórias Mínimas (CIMs) de derivados ativos de 

naftoquinonas contra cepas bacterianas de origem hospitalar. 

Cepa bacteriana 
CIM (µg/mL) 

1.1 1.2 1.3a 2.1 2.1a VAN CIP 

Enterococcus faecalis  ** 64 **  ** **  - 1 

Staphylococcus aureus 108 ** 16 ** 32 ** - 1 

Staphylococcus aureus 308  ** 32 ** ** ** - 1 

Staphylococcus epidermidis 108 ** 128 ** ** ** - 1 

Staphylococcus epidermidis 208 ** ** 32 16 64 - 1 

Staphylococcus haemolyticus  ** ** ** ** ** - 1 

Pseudomonas aeruginosa  ** 32 ** ** ** 1 - 

Escherichia coli ** 32 ** 16 ** 1 - 
VAN = Vancomicina; CIP = Ciprofloxacina 
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Para as cepas hospitalares, o derivado 1.2 apresentou uma faixa de atividade 

que varia de 16 a 128 µg/mL. A menor concentração (16 µg/mL) foi observada para a 

cepa de Staphylococcus aureus 108. O derivado 2.1 também apresentou valores de 

CIM baixos (16 µg/mL) frente a cepa Gram-positiva de Staphylococcus epidermidis e a 

cepa Gram-negativa de Escherichia coli. Desse modo, nenhum derivado sintetizado se 

iguala às drogas de referência para bactérias Gram-positivas e Gram-negativas 

utilizadas. 

A análise toxicológica in silico dos derivados (realizada também pelo grupo da 

Profa. Dra. H. C. Castro) sugere que os compostos sintetizados apresentaram um perfil 

de risco toxicológico teórico baixo para os parâmetros analisados (efeitos mutagênicos, 

tumorigênicos, irritantes e reprodutivos), como pode ser observado na Tabela 4.11.  

Tabela 4.11. Resultados da análise dos parâmetros toxicológicos teóricos, dos 

parâmetros físico-químicos, Druglikeness e Drugscore dos derivados que apresentaram 

atividade antibacteriana nos ensaios de difusão em disco. 

Molécula 

Parâmetros 
toxicológicos teóricos 

Parâmetros físico-
químicos 

Outros 
parâmetros 

Mut* Tum* Irr* Rep* cLogP Solub* MM* Drug-L* Drug-S* 

1.1 1 1 1 1 0.88 -2.85 173.0 -3.15 0.48 

1.2 1 1 1 1 1.28 -3.54 207.0 -4.89  0.44 

1.3a 1 1 1 1 2.71 -4.85 281.0 -4.1 0.36 

1.3b 1 1 1 1 3.33 -5.59 315.0 -1.75 0.34 

2.1 1 1 1 1 1.84 -3.74 249.0 -4.09 0.43 

2.1a 1 1 1 1 3.27 -5.05 323.0 -3.59 0.33 

CIP* 3 1 1 2 0.13 3.32 331.0 2.1 0.40 

VAN* 1 1 1 1 2.96 9.79 1479.0 3.2 0.22 

Mut* = Mutagênico, Tum* = Tumorigênico, Irr* = Irritante, Rep* = Reprodutivo, Solub* = 
Solubilidade, MM* = Massa Molecular, Drug-L* = Druglikeness e Drug-S* = Drugscore. CIP* = 
Ciprofloxacina, VAN* = Vancomicina. 

 

A análise dos parâmetros físico-químicos (cLogP, Solubilidade e Peso Molecular) 

revelou que de forma geral os derivados apresentam valores satisfatórios, indicando 

que os mesmos apresentam boa capacidade de interação com membranas biológicas 

(atribuído ao grau de lipofilicidade – cLogP) e boa solubilidade em água.  
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O Druglikeness dos derivados ativos apresentou valores negativos, indicando 

que os mesmos não apresentam fragmentos encontrados de maneira recorrente em 

fármacos comercializados. 

Os derivados que apresentaram um perfil bactericida promissor (compostos 1.1, 

1.2,  1.3a e 2.1) foram também analisados quanto às suas toxicidades pelo grupo da 

Profa. Viviane Lione. Para isso, ensaios de viabilidade celular (MTT) foram realizados 

com concentrações que iniciam em 512 µg/mL, de forma seriada, até a concentração 

final de 8 µg/mL utilizando células Vero que são células de linhagem contínua isoladas 

do epitélio renal de Macaco verde africano (Cercopithecus aethiops). Esta faixa de 

concentrações teve como base, o perfil farmacocinético e os valores de 

biodisponibilidade dos antibacterianos de uso clínico Penicilina, Ampicilina, Oxacilina e 

Vancomicina. O índice de nefrocitotoxicidade mede o efeito venoso das substâncias 

sobre os rins e pode ser observado na Figura 4.7. 

Figura 4.7. Percentual de Viabilidade Celular dos derivados naftoquinônicos que 

apresentaram atividade antibacteriana em cepas hospitalares, em diferentes 

concentrações expostas às células Vero e comparadas aos fármacos de uso clínico. A 

linhagem renal foi semeada na proporção de 104 células/poço e incubadas com os 

compostos bioativos durante 24h. 

Pode-se observar que os compostos analisados apresentaram um perfil 

severamente tóxico (1 a 49%)  nas concentrações de 512 µg/mL, 256 µg/mL e 128 

µg/mL. Na concentração de 64 µg/mL, apenas o derivado 1.3a apresentou um perfil 

moderadamente tóxico (50 a 79%), semelhante aos fármacos já existentes no mercado, 
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e esse perfil seguiu nas concentrações de 32 µg/mL e 16 µg/mL. Na concentração de 8 

µg/mL, o composto 1.2 apresentou um perfil moderadamente tóxico e o composto 1.3a 

apresentou um perfil levemente tóxico (80 a 89%), ou seja, apresentou um nível de 

toxicidade menor do que os fármacos usados como controle. 

 

4.6. Estudo eletroquímico dos derivados contendo o núcleo 1,4-naftoquinona 

 

Estudos eletroquímicos de classes de compostos orgânicos, como as quinonas, 

vêm sendo objeto de grande interesse, devido às suas propriedades biológicas. Tendo 

em vista o interesse atual na busca de correlação entre potenciais de redução de 

naftoquinonas e as atividades biológicas por elas apresentadas,63,64,65 neste trabalho 

investigou-se a eletroquímica dos compostos sintetizados e buscou-se possíveis 

correlações com a atividade antifúngica descrita por Clark et al59 e com a atividade 

bactericida, descrita neste trabalho.  

Devido à insolubilidade dos compostos em água, os estudos de voltametria 

cíclica foram realizados em DMSO (Figuras 4.8 e 4.9 e Tabelas 4.12 e 4.13). Foi 

proposto que solventes apróticos podem imitar o ambiente da membrana celular.65 

Estudos dos parâmetros eletroquímicos em função da velocidade de varredura foram 

realizados como descrito na seção Experimental. Em geral os voltamogramas exibem 

duas ondas de redução quasi-reversíveis. Além disso, todos os compostos apresentam 

ondas anódicas relacionadas às catódicas. 

A seguir são mostrados os voltamogramas das aminonaftoquinonas 1.1, 1.2, 

1.3a e 1.3b, na velocidade de 100 mV.s-1 (Figura 4.7) e os respectivos potenciais de 

meia-onda (Tabela 4.12). 
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Figura 4.8. Voltamogramas cíclicos dos derivados em DMSO contendo 0.1 mol·L-1 de 

TBAClO4. Eletrodos: de referência = Ag/AgCl (orgânico); de trabalho = carbono;  auxiliar 

= platina. Velocidade de varredura: 100 mV·s-1; referência interna: FcH/FcH+. 
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Tabela 4.12. Potenciais de meia-onda (E½), picos catódicos (Ic e IIc) e anódicos (Ia e 

IIa) dos compostos a 100 mV.s-1. Referência interna: FcH/FcH+. 

Composto 
Potencial (V)  

E½ (1) E½ (2) E½ (1) - E½ (2) Ic Ia IIc IIa 

 

-0,56 -1,10 0,54 -0.68 -0.43 -1.21 -1.00 

 

-0,55 -1,12 0,57 -0.65 -0.46 -1.22 -1.04 

 

-0,42 -1,07 0,65 -0.66 -0.19 -1.31 -0.86 

 

-0,44 -1,04 0,60 -0.54 -0.35 -1.13 -0.94 

 

Quando os voltamogramas são analisados em relação ao primeiro processo, os 

dados mostram que: i) a substituição de H no núcleo naftoquinônico em 1.1 por cloro 

em 1.2 não resulta em diferenças significativas nos potenciais de meia onda; ii) o grupo 

tiofenolato comporta-se como um substituinte retirador de elétrons, uma vez que os 

potenciais de meia onda, especialmente o E½ (1), são mais positivos quando 

comparados aos potenciais dos derivados da mesma série sem este grupo (compostos 

1.3a e 1.3b x 1.1 e 1.2). Este resultado é contrário ao esperado. De fato, o objetivo 

principal da introdução deste grupo era aumentar a densidade eletrônica sobre o núcleo 

quinônico. Uma explicação para este resultado é que os elétrons não-compartilhados 

do enxofre podem ser deslocalizados por ressonância, tanto no anel aromático, quanto 

no núcleo naftoquinônico.  

Os dados indicam uma correlação entre a atividade fungicida e o primeiro 

potencial de meia onda, E½ (1), destes derivados. Sugerem que a atividade fungicida 

das aminonaftoquinonas esteja associada a potenciais mais negativos (derivados 1.1 e 
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1.2), enquanto que os compostos cujos potenciais de redução são mais positivos 

(derivados 1.3a e 1.3b) não apresentam atividade significativa. 

De igual modo aos derivados contendo o núcleo 2-amino-1,4-naftoquinona, as 

acetamidas sintetizadas foram analisadas por voltamentria cíclica. Os voltamogramas 

obtidos para os compostos encontram-se na Figura 4.9 e os potencias de meia-onda, 

na Tabela 4.13.  

 

Figura 4.9. Voltamogramas cíclicos dos derivados em DMSO contendo 0.1 mol·L-1 de 

TBAClO4. Eletrodos: referência = Ag/AgCl (organico); trabalho = carbono;  auxiliar = 

platina. Velocidade de varredura: 100 mV·s-1; referência interna: ferroceno. 
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Tabela 4.13. Potenciais de meia-onda (E½), picos catódicos (Ic e IIc) e anódicos (Ia e 

IIa) dos compostos a 100 mV.s-1. Referência interna: FcH/FcH+. 

Composto Potencial (V) 

 
E½ (1) E½ (2) E½ (1) - E½ (2) Ic Ia IIc IIa 

 

-0,12 -0,77 0,65 -0.31 0.06 -0.98 -0.55 

 

-0,21 -0,80 0,59 -0.28 -0.15 -0.88 -0.71 

 

-0,22 -0,82 0,60 -0.26 -0.18 -0.90 -0.74 

 

Nos voltamogramas cíclicos de todos os compostos desta série nota-se a 

presença de um ombro nos picos anódico e catódico do primeiro processo, isto é de 

processos redox adicionais. Uma possível explicação para o fato é a formação de 

ligação de hidrogênio devido aos processos de tautomerização21 que podem ocorrer 

nestes derivados, como ilustrado no Esquema 4.12. 

 
Esquema 4.12. Tautomeria das acetamidas. 

  

Além dessas observações, um aspecto importante pode ser notado ao se 

compararem as duas séries de naftoquinonas obtidas: i) enquanto a atividade fungicida 

é vista nas aminonaftoquinonas com potenciais significativamente mais negativos, no 

caso das acetamidas 2.1, 2.2a e 2.2b o comportamento é o oposto, isto é, aquelas que 

apresentam potenciais mais positivos exibem atividade; ii) em contrapartida, a 
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introdução dos tiofenóis ao núcleo 2-amido-1,4-naftoquinona diminui os potenciais da 

molécula. 

No primeiro caso, verifica-se que a possibilidade de a atividade fungicida não ser 

restrita a uma determinada faixa de potencial. Consequentemente, pode-se dizer que 

não há correlação entre o E½ (1) e a atividade para os compostos das duas séries 

quando são tratados juntos. A correlação é somente observada se, e somente se, 

analisados isoladamente, ou seja, no caso dos compostos serem de uma mesma série. 

O segundo caso, revela um aspecto interessante dos tiofenóis. Enquanto que 

nas aminonaftoquinonas 1.3a e 1.3b, o substituinte funciona como retirador de elétrons 

– observado pelo aumento dos potencias – nas acetamidas o efeito é o contrário, os 

substituintes tiofenolatos funcionam como doadores de densidade eletrônica – 

diminuem os potenciais. Este fato revela que a atuação dos tiofenóis depende do 

substituinte introduzido na posição 2 da 1,4-naftoquinona. 

Conforme ilustrado no Esquema 4.13, a presença do grupo amino faz com que 

elétrons sejam compartilhados por ressonância, aumentando assim a densidade 

eletrônica no núcleo naftoquinônico. Desse modo, a estabilização da carga eletrônica 

dá-se pela presença do tiofenol diretamente ligado ao núcleo o qual atrai elétrons para 

si por efeito indutivo, e consequentemente, torna o potencial de redução da molécula 

mais positivo. 

No caso das acetamidas o efeito é contrário. Neste caso, o grupo acila retira 

elétrons por ressonância, logo, a densidade eletrônica sobre o núcleo é deslocalizada e, 

portanto, o grupo tiofenolato deve doar densidade eletrônica para reestabelecer a 

estabilidade da molécula. Consequentemente, o potencial gerado é menor. 

 

Esquema 4.13. Efeitos de deslocalização eletrônica das moléculas. 
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Os voltamogramas obtidos para os compostos inéditos contendo diaminas 

encontram-se na Figura 4.10 e os potencias de meia-onda, na Tabela 4.14. 

 

Figura 4.10. Voltamogramas cíclicos dos derivados em DMSO contendo 0.1 mol·L-1 de 

TBAClO4. Eletrodos: referência = Ag/AgCl (organico); trabalho = carbono;  auxiliar = 

platina. Velocidade de varredura: 100 mV·s-1; referência interna: ferroceno. 
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Tabela 4.14. Potenciais de meia-onda (E½), picos catódicos (Ic e IIc) e anódicos (Ia e 

IIa) dos compostos a 100 mV.s-1. Referência interna: FcH/FcH+.  

Composto Potencial (V) 

 
E½ (1) E½ (2) E½ (1) - E½ (2) Ic Ia Iic IIa 

 

-0,56 -1,03 0,47 -0.62 -0.51 -1.12 -0.94 

 

-0,48 -0,99 0,51 -0.53 -0.41 -1.05 -0.93 

 

-0,57 -1,04 0,47 -0.64 -0.50 -1.14 -0.96 

 

Os dados obtidos mostram que: i) a substituição do cloro na posição 2 da 

naftoquinona em 3.1 por tiofenol em 3.2 resultou em um aumento significativo dos 

potenciais de meia onda para os dois processos da naftoquinona, em especial para 

E½(1); ii) assim como foi observado para as aminonaftoquinonas da série 1, o grupo 

tiofenolato comporta-se como um substituinte retirador de elétrons, uma vez que os 

potenciais de meia onda são mais positivos quando comparados aos potenciais do 

composto 3.1; iii) não é observada mudança aparente nos potenciais de meia onda 

quando o grupo acetila é introduzido no lugar de Cl (composto 3.3). Portanto, pode-se 

dizer que, do ponto de vista eletroquímico, os compostos 3.1 e 3.3 não apresentam 

diferenças perceptíveis. 

Quando os compostos são analisados comparando-se com os derivados da série 

1, de modo geral, observa-se mudança significativa nos potenciais de meia onda do 

segundo processo quando substitui-se a amina (grupo NH2) pelo terc-butil-3-

aminopropilcarbamato (compostos 3.1 x 1.2 e 3.2 x 1.3a), isto é, por um grupo NHR. 
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Neste caso, ocorre deslocamento de E½ (2) para valores mais positivos e, portanto, 

pode-se dizer que a cadeia propilênica tende a facilitar o segundo processo de redução 

da naftoquinona.   

A atividade bactericida dos compostos da série 3 estão sob investigação e, 

portanto, ainda não há dados para investigar correlação entre as suas atividades e seus 

processos voltamétricos. 
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CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 
 

Os compostos contendo o esqueleto 1,4-naftoquinona foram obtidos em bons 

rendimentos e caracterizados por técnicas analíticas, espectroscópicas e voltamétricas. 

A síntese de compostos já conhecidos na literatura (Figura 5.1) foi importante 

para a realização de um novo estudo referente à correlação entre atividade e 

eletroquímica apresentada pelas naftoquinonas. 

 

Figura 5.1. Compostos sintetizados neste trabalho. 

Observa-se que os potencias obtidos evidenciam as diferenças na distribuição 

eletrônica nas naftoquinonas, resultantes da introdução de diferentes aminas, amidas e 

tióis à molécula. Sendo assim, a função da naftoquinona como agente de transferência 

de elétrons em reações redox varia e, consequentemente, altera-se a interação deste 

com alvos biológicos como pode ser observado ao comparar os potenciais obtidos com 

a atividade fungicida apresentada por elas. 

Além disso, verifica-se que o grupamento tiofenolato pode funcionar como um 

substituinte que doa ou retira densidade eletrônica do núcleo naftoquinônico 

dependendo do grupo presente na posição 2 da molécula. 
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O estudo bactericida revelou que os compostos apresentam um perfil promissor. 

Os compostos 1.1, 1.2, 1.3a e 2.1 apresentaram atividade similar para os dois 

conjuntos de cepas bacterianas.  No entanto, as cepas hospitalares revelaram-se mais 

sensíveis à ação dos derivados, pois apresentaram halos de inibição superiores 

àqueles observados para as cepas de referência. 

Neste âmbito, destaca-se o derivado 2.1 o qual apresentou o maior espectro de 

ação, pois foi atuante contra cepas hospitalares e de referência, tanto Gram-positivas 

quanto Gram-negativas. Além disso, não houve distinção de atividade deste derivado 

para as cepas hospitalares produtoras de β-lactamase (S. aureus 208, S. aureus 308, 

S. epidermidis 108, S. haemoliticus  e K. pneumoniae) e não produtoras (Enterococcus 

faecalis, S. aureus 108, Escherichia coli e Pseudomonas aeruginosa). Este resultado 

indica que o derivado não sofre a ação da enzima a ponto de ter sua atividade 

comprometida. 

Novos compostos contendo o esqueleto 1,4-naftoquinona e a cadeia metilênica 

1,3-propileno foram obtidos em bons rendimentos e caracterizados por técnicas 

analíticas, espectroscópicas e voltamétricas. 

 Os estudos de voltametria cíclica mostraram que os valores de potencial de 

meia-onda (E1/2) são influenciados pela natureza do grupo R adicionado à naftoquinona. 

Assim, foi possível observar que a redução da naftoquinona ocorreu em potenciais 

menos negativos para o composto 3.2 devido à capacidade do grupo tiofenolato em 

estabilizar densidade eletrônica por ressonância. Em contrapartida, a introdução do 

grupo acetamido (composto 3.3) não provocou alteração significativa da densidade 

eletrônica no anel naftoquinônico.  

 As atividades citotóxica e bactericida dos compostos inéditos sintetizados estão 

sob investigação. 
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