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Introdução 

A aplicação dos haletos de nitrobenzila como 

agentes citotóxicos seletivos para células tumorais 

em regiões de hipóxia vem sendo amplamente 

estudada. Acredita-se que a atividade desses 

compostos esteja relacionada com a formação de 

uma espécie altamente eletrofílica capaz de alquilar 

o DNA após biorredução do grupo nitro
1 
(Figura 1). 

 

Figura 1. Mecanismo de redução dos 

nitrobenzílicos. 

 

Considerando a atividade antitumoral apresentada 

por derivados nitroaromáticos, tal como 1, 

previamente sintetizado pelo nosso grupo
2
, é 

importante a investigação do seu mecanismo de 

ação. 

Resultados e Discussão 

Para simulação da biorredução, o composto 1 foi 
submetido à reação de hidrogenação catalítica. 
Esperava-se que, após hidrogenação, ocorresse a 
formação do intermediário reativo e posterior 
ataque do solvente (Nu=etanol). Entretanto, nessas 
condições isolou-se apenas o derivado amino 2 
(Esquema 1). 

Esquema 1: Hidrogenação do composto 1. 

 

Para evitar a hidrogenação na posição benzílica, 

antes do ataque do nucleófilo, foi proposta a 

redução seletiva do grupo nitro de 1 utilizando 

borohidreto de sódio e cloreto estanoso, na  

 

 

presença e na ausência de um bom nucleófilo 

(morfolina). Para fins de comparação, a mesma 

reação foi realizada sem o agente redutor para 

avaliar se o ataque nucleofílico ocorreria 

independente da redução do grupo nitro, já que, o 

cloreto na posição benzílica representa por si só um 

bom grupo abandonador. Na presença de morfolina 

observou-se por CCD, a formação, em ambos os 

casos, de um produto mais polar, compatível com a 

formação de 3 e 4 (Esquema 2). 

Esquema 2: Condições de reação: i) Morfolina, 

Etanol; ii) Morfolina, Etanol, NaBH4, SnCl2. 

 

Na reação realizada com etanol como nucleófilo o 

produto originado a partir do ataque do solvente à 

posição benzílica foi isolado apenas após a redução 

do grupo nitro (Esquema 3). Esse resultado é 

compatível com a formação de uma espécie 

extremamente reativa, tal como mostrada na 

Figura 1, já que o etanol é um nucleófilo fraco.  

Esquema 3: Condições de reação: i) Etanol, 

NaBH4, SnCl2; ii) Etanol. 

 

Conclusões 

A obtenção do produto 5 sugere a formação de uma 

espécie reativa após redução do grupo nitro. 
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