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Introdução 

Compostos naturais e sintéticos contendo o núcleo 

naftoquinônico são conhecidos por apresentarem 

diversas atividades biológicas.
1
 As poliaminas, por 

outro lado, apresentam importante papel no cresci-

mento e proliferação celulares e na síntese de pro-

teínas e ácidos nucleicos.
2
 Neste trabalho são des-

critos a síntese, caracterização e o estudo eletro-

químico de novos derivados da 2,3-dicloro-1,4-nafto-

quinona (DCN) contendo diaminas visando à obten-

ção de compostos com potencial atividade biológica. 

Resultados e Discussão 

Os derivados 3a-b e 7a-b (Esquema 1) foram 
sintetizados através das reações entre as diaminas 
monoprotegidas 2a-b e as naftoquinonas 1 e 6.

3
 As 

reações entre 3a-b e tiofenol 4 forneceram 5a-b. 

  Esquema 1. Obtenção de 3a-b, 5a-b e 7a-b. 

 

Os produtos foram obtidos em bons rendimentos e 

caracterizados por técnicas analíticas (PF e AE), 

espectroscópicas (RMN ¹H, COSY, IV) e eletro-

químicas (Voltametria Cíclica – VC). Na espectros-

copia IV foram observadas as bandas característi-

cas dos grupos amina (N-H = 3373-3301 cm
-1

) e 

carbonila (C=O = 1695-1672 cm
-1

).  

Os espectros de RMN de 
1
H evidenciam a forma-

ção dos produtos. Os /ppm dos H naftoquinônicos 

sofrem pequenos deslocamentos em função da  

natureza de R (Cl, SPh e NHC(O)CH3) na posição 3 

do anel. 

Os dados de VC revelam dois processos quasi-

reversíveis referentes à redução/oxidação da nafto-

quinona à semiquinona (I) e da semiquinona ao ca-

tecol (II). Mostram também que a natureza do grupo 

R influencia especialmente os valores de E1/2 do 

processo I, sendo a maior facilidade relativa de re-

dução dos derivados 5 associada à capacidade do 

grupo SPh em estabilizar densidade eletrônica por 

ressonância. As atividades citotóxica, bactericida e 

fungicida dos compostos estão sob investigação.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 1. VC de 5b 0,1 mol·L
-1

 TBAClO4/ DMSO. 

Sistema de 3 eletrodos: C vítreo (de trabalho), fio de 

Pt (auxiliar) e Ag/AgCl (de referência). Velocidade de 

varredura: 50 mV.s
-1

; ref. interna: ferroceno. 

 

Tabela 1. Deslocamentos químicos (δ)/ppm e 

potenciais de meia-onda (-E1/2/V) dos compostos. 

Composto 
δ/ppm -E1/2/V 

H5/H8 H6/H7 I II 

3a 8,01 - 8,13 7,61 - 7,71 0,50 1,03 

3b 8,03 - 8,13 7,61 - 7,71 0,56 1,10 

5a 7,97 - 8,02 7,75 - 7,97 0,47 0,98 

5b 7,97 - 8,03 7,76 - 7,84 0,48 0,99 

7a 7,95 - 7,97 7,73 - 7,82 0,62 1,02 

7b 7,94 - 7,98 7,73 - 7,83 0,57 1,04 

Conclusões 

Derivados inéditos da DCN com diaminas mono-

protegidas foram obtidos em bons rendimentos. 

Tendo em vista que a atividade biológica das nafto-

quinonas é geralmente associada ao seu comporta-

mento redox, os resultados aqui descritos eviden-

ciam o potencial de sintonização desta classe de 

compostos e, portanto de suas atividades. 
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