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Introdução 
Naftoquinonas são amplamente encontradas na 

natureza.1 O interesse nestas estruturas tem sido 
intensificado devido às suas diversas atividades 
biológicas.2 Estas atividades estão associadas ao 
grupo quinona que pode aceitar um e/ou dois 
elétrons para formar, in situ, o ânion ou diânion 
radical.3 Este ciclo redox também está associado 
com o desencadeamento de estresse oxidativo,4 
que é a maior causa de morte celular em meios 
biológicos.5 Em particular, caminhos que levam a 
morte celular também podem ser induzidos pelo uso 
combinado de um fármaco fotoativo, chamado de 
fotossensibilizador, e de luz.  

Em uma reação fotossensibilizada, o 
sensibilizador no estado excitado leva a processos 
que resultam em alterações químicas no substrato. 
Isto pode ocorrer via dois mecanismos conhecidos 
como fotossensibilização tipo I e tipo II.  

A capacidade fotossensibilizadora de 1,4-
naftoquinonas tem sido recentemente investigada 
pelo nosso grupo.6 Neste sentido, o objetivo deste 
trabalho é o estudo fotoquímico das 1,4-
naftoquinonas 1-3. 
 

 
 
 

 
 
 

Resultados e Discussão 
Para caracterizar a primeira transição eletrônica, 

S0àS1, foi analisada a absorção na região do UV-
Visível de 1-3 em acetonitrila e hexano. Foi 
observado, para todas as moléculas, um 
deslocamento batocrômico, o que é consistente com 
um caráter π,π*, da primeira transição eletrônica. 

Experimentos de fluorescência no estado 
estacionário e resolvido no tempo mostraram que 1 
emite em λmax=615nm com τ=1,1ns em acetonitrila. 
Em hexano observa-se um deslocamento da banda 
de emissão para λmax= 485 nm. Não foi observado 
emissão de fluorescência por 2 e 3. 

Fotólise por pulso de laser (FPL) de 1 
(λexc=355nm) levou a formação de um transiente 
com λmax = 325, 400 e 510nm e τ~12µs em 

acetonitrila. Esta espécie foi suprimida por oxigênio 
e β-caroteno, sendo caracterizada como o estado 
excitado triplete de 1.  

Experimentos de supressão do triplete de 1 por 
2-propanol mostrou que este triplete reage por 
abstração de hidrogênio, gerando o radical cetila, 
caracterizado pela reação com metil viologênio. O 
triplete de 1 também reage com N-acetil triptofano 
metil ester (kq= 3,16x109 Lmol-1s-1), indol (kq= 
1,76x109 Lmol-1s-1) e fenol (kq= 1,16x109 Lmol-1s-1) 
por transferência de elétron seguida de rápida 
transferência de próton. 

Foi observada, a partir da irradiação de soluções 
de 1, fosforescência em 1270 nm relacionada à 
emissão característica do oxigênio singlete (1O2). 
Para esta quinona foi determinado um rendimento 
quântico de formação de 1O2 de 0,1 (padrão 
perinaftenona, Φ=1,0).7  

Entretanto, experimentos de FPL e de emissão 
na região do IV próximo de 2 e 3 não mostrou 
nenhum transiente.  

Cálculos teóricos NBO de 1 e 2 indicaram que a 
presença do heteroátomo N nas amostras 2 e 3 
conferem um caráter de transferência de carga 
interna que pode estar associada a desativação do 
estado excitado.  

Conclusões 
Os experimentos de FPL e de emissão na região 

do IV demonstraram que 1 pode fotossensibilizar 
eficientemente oxidação de um elétron com N-acetil 
triptofano metil éster e gerar oxigênio singlete. Estes 
resultados indicam que 1 pode atuar como 
fotossensibilizador do tipo I e II, já 2 e 3 não. 
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