
P~BILIDADES DE OBTENÇÃO DE NAFTÓIS A PARTIR DE 
ALCATRÃO METALÜRGICO Marcelo Galleli Holler, 
Adr i ana Salani e Elina Bastos Caramão, CIQ/UFRGSJ 

O alcatrão metalúrgico é uma importante fonte de 
matérias primas industriais, especialmente compostos 
aromáticos. Entre os constituintes do alcatrão, foram 
identificados, em trabalhos anteriores, alguns naflalenos 
e naflóis, sendo que os naflalenos apareceram em 
quantidades bastante e l evad as se comparados aos demais 
componentes do alcatrão. Como os naflóis são importantes 
insumos para a indústria quimica em geral e o naflaleno é 
uma das rnalérias primas usadas na produção de naflóis, 
desenvolvemos neste lrabal ho uma rola de transformação 
dos naflalenos encontrados no alcatrão em seus 
respectivos naflóis através de reação com ácido sulfúrico 
e posleri or hi dról i se alcalina. Primei ramenle foi 
estudada a reação usando naflaleno p.a ., sendo 
posteriormente. aplicada à fração diaromálica do 
alcatrão. Os primeiros resultados mos~ram que é possivel 
obter nafl6is por es~a ro~a ob~endo-se produtos com bom 
grau de pureza. As frações do alca~rão e os produ~os 

finais. foram analisados por Infravermelho e 
Croma~ografia Gasosa . Es~e ~rabalho foi Qarcialmen~e 
financiadao Qela FAPERGS ~ CNP~ 

REAÇ..\0 DE ~tETJLAÇAO RADICALAR SOBRE A 5-AMIN0-8-
fllDR0XI-l,4-NA.l''TOQlJlNONA E DERIVADOS ACETILADOS. 
A. C. MENDES, R. G. PEREJRt\, A. A. SOUTO & V. STEFANI. 
Depaa·tamcnto de Química Orgânica, instituto de Química, PFRGS. 

A plumbagin~ I ~ uma nati:oquinona natura l. isolada ~ias folhas e raízes dos arbut.tos 
Plumhago capensis e P. z<!ylanica (P ium haginaceae) sendó muito conhecida pelas suas 
propriedades medi cinais como Hntimicrobiana, ant1coagulante, antitü ngica, contraceptiva, 
etc ., onde chega a ser at1va em dilmções da ordem de I 50 000 Ela tem mostrado ser, 
também, um importante inseticida biorracional, atuando pela inibição da ecdise ou 
interrompendo o crescimento em cinco espécies de lepidópteros de pragas agrícolas. 
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Nesta comunicação apresentamos resultados parciais de 
estudos realizados para a obtenção Ja plumbagina e de alguns 
derivados de estrutura similar a partir de matérias-primas 
facilmente acessivcis. Para tal , foram ensaiadas reações de 
metdação radical ar sobre a 5-amino- g-hidrox!- l A
naftoquinona (IT.) e seus derivados N-acetilado c t-T,O
diacetilado. Ac; reayões foram efet uadas em DlvlSO, 
empregando H202/FeS04 r ara a gemç~o dos rad ica is li vres 
metila. F oram estudados os efeitos da temperatura, 
concentração e tempo de contato dos reagentes, obtendo-se 
misturas de derivados metilados que foram sepamdus, quundo 
possível, por cromatografia em coluna seca (c lorofónniu1 
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