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Resumo: A β-Lapachona é uma molécula com 
propriedades curativas frente a doenças graves e 
possivelmente pode se tornar um fármaco, com 
necessidade de novas rotas sintéticas viáveis para a sua 
produção. Neste trabalho a rota tandem-Knoevenagel-
hétero-Diels-Alder é estudada, bem como as suas 
necessidades em relação à uso de catalisadores e tempo 
de reação.  

1. Introdução 
A β-Lapachona é uma substância que ocorre em 

cascas de árvores da família do ipê e ultimamente vêm 
ganhando o interesse de vários pesquisadores devido à 
sua boa resposta frente a doenças graves tais como 
câncer de pulmão, mama, colo-retal, próstata, 
melanoma, leucemia, pâncreas por exemplo. 

Algumas rotas foram desenvolvidas, porém cada 
uma apresenta uma problemática diferente. Alguns 
exemplos a serem citados incluem número excessivo de 
passos, inadmissível devido ao tamanho necessário da 
planta e gastos com reatores e sistemas de separação, 
geração de intermediários instáveis e de difícil 
armazenagem ou como no caso do lapachol, 
inviabilidade devido à altos custos com matérias primas 
e insumos de maneira geral como a quantidade 
excessiva de ácido sulfúrico necessária para a ciclização 
do lapachol para lapachona [1]. 

A rota mais interessante é descrita por Ferreira [2] 
em uma tese de doutorado que discute a síntese de β-
Lapachona através do método tandem-Knoevenagel-
hétero-Diels-Alder, sendo o termo “tandem” também 
conhecido na literatura como one-pot, ou seja, uma rota 
onde toda a síntese é realizada em um único reator. 
Neste trabalho trata-se desta síntese em particular afim 
de diminuir o tempo de reação e manter o rendimento já 
alto apresentado em outras literaturas de seus derivados. 
 

2. Metodologia 
Em um balão de duas bocas, conecta-se um 

condensador resfriado à água em temperatura ambiente 
que por sua vez também é conectado à um fluxo de 
nitrogênio que inertiza o meio. A outra boca é a 
alimentação do “reator” onde acrescentam-se 1 mmol de 
lausona, 8mmol de paraformaldeído, 3 mmol de 
dienófilo, e certa quantidade de catalisador e solvente, 
variados durante o estudo. Aquecee-se até 110ºC o 
balão e cronometrou-se 2 horas de reação. Após a 
reação adiciona-se 50mL de DCM e lava-se a mistura 
com 100mL de água três vezes. É realizada uma coluna 
cromatográfica em seguida com hexano e acetato de 
etila(70%hexano) para a purificação. 

 
3. Resultados e discussões 

Os primeiros ensaios foram realizados com o 
estireno como dienófilo, devido à facilidade e 

praticidade de seu uso na reação. Foram testados vários 
catalisadores homogêneos, alguns sais como o NbCl5 
que rendeu bons resultados porém apresenta 
inviabilidades como a sua instabilidade, 
organometálicos como o Dicloro 
(pentametilciclopentadienil)RuIII, que apresentou 
resultados interessantes sendo o único catalisador que 
inverteu a razão de produção de lapachonas que neste 
caso formou mais do produto β e líquidos iônicos como 
o [Bmim]Cl que se provou ser o melhor dos líquidos 
iônicos sendo resistente à altas temperaturas e 
fornecendo um dos melhores rendimentos em um 
período de 2 horas de reação com 1 mmol equivalente à 
lausona e 2mL de dioxano (aprox. 95% de mistura de 
lapachonas). 

Também foram testados efeitos de diferentes 
solventes e volumes de solventes para reações. Alguns 
dos solventes são água, tolueno, etanol, propanol, 
isopropanol, glicerina, dioxano e líquidos iônicos. Com 
excessão dos líquidos iônicos nenhum outro solvente 
chegou perto do rendimento do dioxano com volumes 
próximos a 2 ml, uma vez que nenhum outro teve a 
capacidade de solubilizar tão bem os reagentes em tal 
quantidade. Dentre os líquidos iônicos utilizados o 
[Bmim]Cl com 2,5 g de massa foi também um dos 
melhores rendimentos ( aprox. 85% mistura de 
lapachonas) sendo uma das melhores opções para tal 
síntese. 

4. Conclusões 
Foi possível desenvolver um método de síntese que 

atendesse às expectativas do grupo e que pudesse ser 
utilizado para a síntese de outros derivados de 
lapachonas 
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