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Introdução 

As quinonas são substâncias intensamente 
estudadas nos últimos anos devido à sua 
importância farmacológica. A β-lapachona é uma 
substância natural facilmente obtida a partir do 
lapachol, que apresenta potenciais atividades 
antibióticas, antitumorais, entre outras, sendo as 
propriedades eletroquímicas de grande relevância 
neste contexto.
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Figura 1. Representação esquemática das 
estruturas: (a) lapachol e (b) β-lapachona. 
 
Complexos de gálio são de grande interesse 
bioquímico e medicinal por apresentarem atividades 
antitumorais e ao mesmo tempo serem utilizados 
como agentes de contraste.
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 Neste contexto, o 

trabalho visa a síntese de um novo complexo β-
lapachona com íons de Gálio(III). 

Resultados e Discussão 

O complexo foi obtido reagindo-se a quinona (obtida 
pela conversão catalítica do lapachol)

3
 com nitrato 

de gálio(III) (2:1) em solução metanólica e ligeiro 
aquecimento. Após alguns dias, um precipitado 
vermelho amorfo foi obtido, o qual foi isolado e 
seco, sendo posteriormente caracterizado por 
espectroscopias no UV-Vis e no IV (Figura 2). 
Estudos eletroquímicos também foram realizados 
(Figura 3). 

 
Figura 2. Espectro de IV comparativo entre a         
β-lapachona e o complexo. 
 
No espectro de IV do complexo é possível observar 
que as bandas atribuídas as carbonilas (1572 e 

1641 cm
-1

) são deslocadas para menor 
comprimento de onda em relação ao ligante puro 
(1597 e 1662 cm

-1
). Esta modificação ocorre devido 

ao enfraquecimento das duplas ligações da 
lapachona após a complexação, evidenciando a 
coordenação via oxigênios carbonílicos. 
Na espectroscopia no UV-Vis verifica-se o ligeiro 
deslocamento batocrômico das bandas da 
lapachona (279 e 329 nm) comparativamente ao 
complexo (262 e 283 nm). Essas alterações podem 
ser atribuídas às transições π→ π* ou também a 
formação de um novo sistema ligante π estendido, 
originado após a coordenação.  
Na comparação entre ambos os compostos através 
dos estudos eletroquímicos, constata-se que 
embora os processos não tenham sofrido alteração, 
verifica-se uma pequena diferença nos potenciais 
tanto de oxidação quanto de redução (β-lapachona: 
E1 =1,35 V, E2 = 1,68 V e Epc = -0,28 V; Complexo: 
E1 =1,24 V, E2 = 1,56 V e Epc = -0,39 V). Todos os 
processos estão relacionados ao ligante, embora 
influenciados pela interação com o centro metálico.  
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Figura 3. Voltamogramas via diferencial de pulso 

para a β-lapachona e o complexo (Eletrodo de 

trabalho: Cvítrio; Eletrólito suporte: TBAPF6). 
Potenciais referenciados via par redox Fc/Fc

+
. 

Conclusões 

Os resultados apresentados indicam que a             
β-lapachona, obtida pela conversão catalítica do 
lapachol, pode ser empregada com sucesso na 
síntese de um novo complexo de gálio(III). 
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