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Resumo: O projeto possui como maior foco a síntese 

de naftoquinonas, especialmente em derivados da β-

lapachona a partir da lausona. O interesse na β-

lapachona e seus derivados deve-se ao fato do composto 

apresentar ação de combate a agentes parasitários 

transmissores de doenças, e uma grande atenção para a 

sua ação anticancerígena. Nesse projeto propomos a 

reação multicomponente entre a lausona, 

paraformaldeído e diferentes alquinos para a formação 

de pirano-naftoquinonas derivadas das lapachonas. 

 

1. Introdução 
A β-lapachona (3,4-diidro-2,2-dimetil-2H-

naftol[1,2-b] pirano-5,6-diona), representada na 

Figura1, trata-se de uma substância natural encontrada 

em pequenas quantidades na casca das plantas da 

família Bignoniceae, conhecidas como Ipê [1]. 

 
Figura 1: Estrutura da β –lapachona 

A β-lapachona tem grande interesse científico, pois 

apresenta inúmeras atividades farmacológicas como no 

quadro oncológico, a qual demonstra um grande 

controle da multiplicação de células cancerosas. Ela 

pode ser obtida através da semi-síntese do Lapachol ou 

através da síntese da lausona [1]. Esta, por sua vez, pode 

ser extraída das plantas de Henna e, já foi utilizada, 

anteriormente, no tratamento para redução de células 

cancerígenas, porém seu uso foi excluído do mercado 

devido ao agravamento de efeitos colaterais [2]. 

As quinonas são substâncias que contém um anel de 

hidrocarbonetos com duas cetonas em sua estrutura, 

podendo estar em qualquer posição. As naftoquinonas, 

semelhante às quinonas, possuem propriedades 

antifungicas, anti-inflamatórias, analgésicas e 

antimaláricas [2]. 

 

2. Metodologia 
Os estudos para determinação das condições de 

reação ideais envolvem a reação tandem 

Knovenagel/Diels-Alder entre a lausona, o 

paraformaldeído e o fenilacetileno. Esta reação pode 

formar dois produtos diferentes o composto β-

naftoquinônico e o composto α-naftoquinônico, sendo o 

nosso objetivo alcançar exclusivamente o β-

naftoquinônico ou uma condição que o forneça na maior 

proporção possível. 

Para a reação variamos diferentes solventes e 

Líquidos Iônicos (LIs), sob as quais obteremos o 

produto em menor tempo de reação, menor temperatura 

e melhor rendimento. 

Todas as reações são acompanhadas via 

cromatografia de camada delgada ou via cromatografia 

a gás. Através destas técnicas podemos acompanhar o 

consumo dos reagentes e a formação dos produtos.  

 

3. Resultados 
A reação principal desse projeto está repesentada 

abaixo, no esquema 1. 

Esquema 1 

 
     Foram realizados diversos testes no laboratório e os 

melhores resultados obtidos até o momento estão 

mostrados na Tabela I. 

 

Tabela I – Solventes e Líquidos Iônicos (LIs) utilizados 

e os rendimentos dos produtos obtidos. 

Solvente/LI 
α-

naftoquinonico 

β-

naftoquinonico 

NbCl5 32% --- 

BMIM Cl 11,4% 30% 

1-butil-3-

metilimidazol 
17% 23% 

Água:etanol(1:1) --- --- 

Cloreto 1-etil-3-

metil-1H-

imidazolio 

4,7% 19,7% 

Dioxana 5,1% 20,8% 

TEAA --- 18,9% 

Dicloro Ru 7,2% 3,4% 
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