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Introdução 
O arcabouço estilbeno-quinona é caracterizado pela hibridização de naftoquinonas e estilbenos (DEMIDOFF, 2017), 
com o objetivo de assimilar as atividades biológicas conhecidas na literatura para ambas as classes, ao híbrido. 
Sintetizado pela primeira vez a partir de uma reação de condensação entre o fenilacetaldeído e o 2-hidroxi-1,4- 
naftoquinona (Lausona) (HOOKER, 1936), é obtido pelo nosso grupo de pesquisa através da reação de Heck, entre 
um estireno e iodo-lausona, em PEG-400, como etapa chave da síntese (DEMIDOFF, 2017). Há relatos de atividade 
fungicida (CUSHION, 1997) e anticancerígena (AZEREDO, 2018) para a estilbeno-quinona. A necessidade de reduzir 
os efeitos colaterais de potenciais fármacos e, potencializar as atividades biológicas inspira a busca por novas 
estratégias de produção de princípios ativos, como a produção de complexos metálicos. O objetivo da pesquisa é a 
síntese de híbridos estilbeno-quinona, caracterizados a partir de RMN-

1
H e 

13
C e, sua posterior complexação com 

um centro metálico de Mn(II), sendo, em seguida, averiguada a sua atividade fungicida. Relata-se na 
literatura o desenvolvimento de resistência a compostos fungicidas, por algumas espécies de fungos (BERMAN, 
2020), o que estimula a busca por novos compostos com esta atividade. 

 

Metodologia 
A 3-iodolausona foi obtida através da iodação da lausona com o complexo iodo-morfolina. Os estirenos foram obtidos 
através de reação de Wittig, a partir do benzaldeído correspondente, ou comercialmente. Os híbridos estilbeno- 
quinona foram obtidos através de reação de Heck entre a 3-iodonaftoquinona e os estirenos. Os complexos 
desejados serão obtidos através da mistura do híbrido com um complexo precursor de manganês com ácido 
picolínico, em etanol. 

Resultados e Discussão 
A estilbeno-quinona já foi complexada com um centro metálico de cobre (I), apresentando amplificação na atividade 
antitumoral em sarcoma uterino, em comparação com o híbrido isolado (AZEREDO, 2018). Os resultados relatados 
na literatura mostram amplificação da atividade do complexo metálico contendo o híbrido como ligante, em 
comparação à estilbeno-quinona isolada. 

 

Considerações Finais 
Os resultados observados para o complexo de cobre (I) com o estilbeno-quinona inspiram a busca por novos 
compostos de coordenação semelhantes, como com o centro metálico de Mn(II), os quais seguem em pesquisa, 
envolvendo suas atividades fungicidas. 
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