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Figura 2: Voltamogramas 

de Pulso Diferencial para 

várias adições de cisteína 

à juglona 0,1 mmol
-1 

em 

tampão fosfato 0,2 mol.L
-1

 

pH 7,0 (20% de etanol). 
 

Figura 1: (-) ausência de 

Cys, e na presença de 

Cys(10
-2

µmol): (-)3,31, (-) 

6,62, (-) 9,93, (-) 13,2, (-) 

16,6, (-) 19,9, (-) 23,2, (-) 

26,5, (-) 29,8, (-) 3,31 em 

tampão fosfato pH 7,0. 
 

Análise da interação entre juglona e cisteína via espectrofotometria na 

região do UV-vis e via eletroquímica 

Thaissa L. Silva (PG)*¹, Erivaldo de O. Costa (PG)¹, Leonardo V. da Silva (PG)¹, Estanislam P. da S. 
Lopes (PG)

1
, Marília O. F. Goulart (PQ)¹. 

*thaissalucio@hotmail.com 
 

1
Instituto de Química e Biotecnologia/IQB, Universidade Federal de Alagoas, Campus A.C. Simões, Tabuleiro dos 

Martins, 57309-005, Maceió/AL. 

 

Palavras Chave: juglona, cisteína, estequiometria, UV-vis, voltametria de pulso diferencial. 

Introdução 

As quinonas estão presentes em processos 

bioquímicos vitais e possuem importantes 

atividades farmacológicas como, por exemplo, 

citotóxica, anticancerígena, antiviral, antibacteriana 

e anti-inflamatória. Elas podem agir como pró-

oxidante, induzindo ao estresse oxidativo nas 

células ou como eletrófilos, formando ligações 

covalentes com grupos funcionais nucleofílicos 

presentes em moléculas biológicas
1
. A Juglona (5-

hidroxi-1,4-naftoquinona) pode reagir com resíduos 

de aminoácidos, tais como a cisteína (Cys) através 

da reação de Michael. Este trabalho visa quantificar 

a interação entre Juglona e Cys, utilizando a técnica 

de espectrofotometria na região do ultravioleta 

visível (UV-vis) e voltametria de pulso diferencial, 

também em tampão fosfato, utilizando-se eletrodo 

de carbono vítreo. 

Resultados e Discussão 

O estudo da relação estequiométrica entre Juglona 

e Cys foi feito por meio do método da razão molar 

quinona/Cys, por espectrofotometria no UV-vis, em 

tampão fosfato pH 7,0.
2
 Utilizou-se concentração 

constante de Juglona e alíquotas de Cys foram 

adicionadas na cubeta. Observou-se a formação do 

aduto Juglona-Cys com o surgimento da banda em 

307 nm. Isso foi evidenciado pelo aumento da 

absorvância do espectro da amostra (Figura 1A). A 

partir da adição de aproximadamente 6,62x10
-2 

µmol de Cys não houve variação da absorvância, 

indicando que toda juglona (6,62x10
-2 

µmol) 

presente na cubeta reagiu com a cisteína 

adicionada. 

O processo reacional que forma o aduto Juglona-

Cys pode ser também acompanhado por 

Voltametria de Pulso Diferencial (Figura 2). 

Observa-se um decréscimo na corrente de pico 

com o aumento da concentração de Cys, 

provavelmente devido à formação do aduto de 

Michael.  
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A obtenção da relação estequiométrica do aduto 

formado foi feita pela intersecção das duas retas 

(Figura 2B) por meio do uso do método da razão 

molar, indicando desta forma que a razão molar 

entre Juglona:Cys é 1:1. 

Conclusões 

A reatividade com a cisteína pode explicar, em 

parte, a atividade citotóxica da Juglona, devido a 

sua característica pró-oxidante indireta, por reagir 

com agentes redutores biologicamente importantes. 

Por meio do UV-Vis e da VPD, pôde-se observar a 

formação do aduto de Michael. A estequiometria da 

reação foi confirmada, obtendo-se uma relação de 

1:1 de Juglona e Cisteína. 
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