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Resumo 

 

Algumas moléculas quando irradiadas com luz alteram a sua cor de modo reversível 

devido a uma reação fotoquímica que conduz à formação de espécies químicas coradas que 

revertem à forma inicial térmica- ou fotoquimicamente. Este fenómeno, designado por 

fotocromismo, foi descoberto em meados do seculo XIX mas só nas últimas décadas despertou 

o interesse alargado da comunidade científica.  

Nos últimos anos, têm sido desenvolvidas diversas aplicações para estas moléculas, em 

particular, envolvendo compostos fotocrómicos do tipo T, que revertem termicamente à forma 

inicial. A sua incorporação em lentes plásticas oftálmicas permitiu obter lentes que escurecem 

em função da intensidade solar e que alcançaram um elevado sucesso comercial. 

De entre as várias classes de compostos fotocrómicos, os naftopiranos são uma das 

classes mais estudadas devido à facilidade de síntese, elevada sensibilidade à luz solar, 

possibilidade de gerar diferentes cores, cinética controlável e à sua elevada resistência à 

fotodegradação. A principal limitação destes compostos reside na lenta velocidade de 

descoloração: sob irradiação UV ocorre a abertura do ciclo pirânico originando um fotoisómero 

com uma configuração transoid-cis que facilmente isomeriza dando origem a um segundo 

fotoisómero de maior tempo de vida, transoid-trans, responsável por uma cor residual que pode 

persistir durante minutos ou mesmo horas. 

O principal objetivo deste trabalho foi sintetizar uma nova classe de compostos 

fotocrómicos, benzo- e naftopiranos fundidos, com um anel extra entre o ciclo pirânico e o anel 

naftalénico. Estes compostos, sob irradiação UV (solar), geram apenas uma única espécie 

corada, dado que a alteração estrutural efetuada impede a isomerização da dupla ligação 

formando-se apenas o fotoisómero transoid-cis, eliminando assim o problema da cor residual. 

Este trabalho abrangeu numa primeira fase a síntese de benzopiranos fundidos, a sua 

caracterização estrutural e o estudo das suas propriedades fotocrómicas por fotólise de 

relâmpago.  

Numa segunda fase foram exploradas diversas metodologias para a síntese de 

naftopiranos fundidos que conduziram a alguns compostos com estruturas e propriedades 

inesperadas. Adicionalmente foram desenvolvidas duas novas vias sintéticas que permitiram 

obter naftopiranos fundidos partindo em ambos os casos de naftóis. A partir do 1-naftol foi 

possível obter naftopiranos fundidos com um ciclo extra entre o anel pirânico e o anel 

naftalénico que apresentam excelentes propriedades fotocrómicas. A partir da 5-hidroxi-7H-
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benzo[c]fluoren-7-ona e através de uma síntese bastante expedita desenvolveu-se uma nova 

classe de compostos, os indeno-naftopiranos fundidos. 

As propriedades fotocrómicas destes novos compostos foram avaliadas em solução e 

em matrizes híbridas orgânicas-inorgânicas, à temperatura ambiente, observando-se o 

desenvolvimento de colorações intensas sob irradiação UV. Estudos de RMN comprovaram a 

formação de uma única espécie corada que reverte ao estado inicial, incolor, em poucos 

segundos/minutos. Este comportamento representa uma vantagem significativa face aos 

naftopiranos comuns. 

Enquanto os naftopiranos fundidos apresentam uma cinética de interconversão entre a 

forma fechada e a forma aberta adequada a aplicações em lentes, os indeno-naftopiranos são 

mais rápidos e apresentam um elevado potencial pois permitem, facilmente, modificações na 

sua estrutura que permitirão controlar as suas propriedades. 

No decorrer deste trabalho foi ainda descoberta uma nova classe de compostos 

fotocrómicos com uma estrutura pouco usual, os 1-vinilideno-naftofuranos. Estes compostos 

exibem fotocromismo à temperatura ambiente quando misturados com sílica gel. A irradiação 

com luz solar de sílica dopada com estas moléculas gera em poucos segundos uma coloração 

rosa/violeta ou verde que se desvanece com uma velocidade que depende dos substituintes 

presentes na sua estrutura. Os 1-vinilideno-naftofuranos apresentam ainda propriedades 

acidocrómicas: a adição de ácido trifluoroacético leva ao desenvolvimento de uma coloração 

enquanto a adição de trietilamina permite voltar ao estado incolor.   

Todos os compostos sintetizados foram caracterizados por diversas técnicas 

espectroscópicas (IV, RMN de 1H e 13C, massa de alta e baixa resolução) de forma a determinar 

a sua estrutura e as propriedades fotocrómicas foram determinadas por fotólise de relâmpago 

ou por irradiação continua.   

 

Palavras-chave: fotocromismo, naftopiranos, benzopiranos, naftofuranos, irradiação 

UV-Vis, cor. 
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Abstract 

 

Some molecules when irradiated with light change their colour reversibly due to a 

photochemical reaction leading to the formation of colored chemical species which then returns 

to the original form termally and/or photochemically. This phenomenon, called 

photochromism, was discovered in the mid nineteenth century, but only in the last decades 

arouse attention of the scientific community.  

In recent years, several applications for these molecules have been developed, 

particularly involving photochromic compounds that return thermally to the initial form (type-

T). Their incorporation in ophthalmic plastic lenses made it possible to obtain lenses that can 

adapt to the solar intensity and have achieved a high commercial success. 

Among several classes of photochromic compounds, naphthopyrans are one of the most 

studied classes due to their easy synthesis, high sensitivity to sun light, possibility of generating 

different colours, tuneable kinetics and a high resistance to photodegradation. The main 

limitation of these compounds lies in the slow bleaching rate: under UV irradiation the opening 

of the pyran ring occurs resulting in a photoisomer with a transoid-cis configuration that can 

easily isomerize originating a second photoisomer with a higher life-time, the transoid-trans, 

responsible for a residual colour that can persist for minutes or even hours. 

The main objective of this work was to synthetize new classes of photochromic 

compounds, fused benzo- and naphthopyrans, with an extra ring between the pyran cycle and 

the naphthalene ring. These compounds, under irradiation, are able to generate a single coloured 

species, since the structural alteration prevents the isomerization of the double bond forming 

only the photoisomer transoid-cis, therefore eliminating the problem of residual colour. 

This work started with the synthesis of fused benzopyrans, their structural 

characterization and the study of their photochromic properties by flash photolysis.  

In the second part several methodologies, were explored to synthesize fused-

naphthopyrans that led to some compounds with unexpected structures and properties. 

Additionally, two new synthetic routes were developed that produced fused naphthopyrans, 

starting in both cases from naphthols. Starting from 1-naphtol it was possible to obtain fused-

naphthopyrans with an extra cycle between the pyran and naphthalene rings that exhibit 

excellent photochromic properties. Starting from 5-hydroxi-7H-benzo[c]fluoren-7-one and 

through a very expeditious synthesis a new class of photochromic compounds, fused indene-

naphthopyrans has been obtained.  
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The photochromic properties of these new compounds were evaluated in solution and 

organic-inorganic hybrid matrices, at room temperature, showing the development of intense 

coloration under UV irradiation. NMR studies showed the formation of a single coloured 

species that return to the initial colourless state in a few seconds/minutes. This behaviour 

represents a significant advantage compared with common naphthopyrans. 

While the fused-naphthopyrans show an interconversion kinetics between the closed 

and open forms suitable for lens applications, the indene-naphthopyrans are faster and have a 

high potential because their structure can be easily modified, allowing the control of their 

properties. 

In the course of this work a new class of photochromic compounds, 1-vinylidene-

naphthofurans, with an unusual structure was discovered. These compounds exhibit 

photochromism at room temperature only when mixed with silica gel. The sunlight irradiation 

of doped silica-gel generates, in a few seconds, pink / purple or green colours, that shows colour 

decay conditioned to the substituents present in their structure. The 1-vinylidene-naphthofurans 

also exhibit acidocromic properties: adding trifluoroacetic acid leads to the development of a 

coloration while adding triethylamine returns them to a colourless state. 

All synthesized compounds were characterized using spectroscopic techniques (IR, 1H 

and 13C NMR, mass of high and low resolution) to determine their structure and their 

photochromic properties were determined by flash photolysis or continuous irradiation. 

 

Keywords: Photochromism, naphthopyrans, benzopyrans, naphthofurans, UV-Vis 

irradiation, colour. 



ix 
 

Lista de abreviaturas e símbolos 

 

Abs  Absorvância 

APTS Ácido p-tolueno-sulfónico 

CF Forma fechada (do termo em inglês closed form) 

CIE Comissão internacional de iluminação 

COSY Correlação homonuclear (do termo em inglês correlation spectroscopy) 

d Dupleto 

dd Duplo dupleto 

EI Impacto eletrónico (do termo em inglês electron impact) 

EM  Espectrometria de massa 

ETAS Etiltriacetoxisilano 

FTIR Espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier (do termo 

em inglês Fourier transform infrared spectroscopy) 

GPTMS 3-(Glicidiloxipropil)trimetoxisilano 

HALS Do termo em inglês “hindered amine ligth stabilizers” 

HMBC Correlação de desvio heteronuclear espaçado por uma ligação via 

correlação heteronuclear de quantum-múltiplo (do termo em inglês 

heteronuclear multiple bond correlation) 

HMRS Espectrometria de massa de alta resolução (do termo em inglês high-

resolution-mass spectrometry)  

HSQC Correlação heteronuclear de quantum-simples (do termo em inglês 

heteronuclear single quantum correlation) 

Hz Hertz 

IV Espectroscopia de infravermelho 



x 
 

J Constante de acoplamento (Hz) 

m Multipleto 

m/z Razão massa/carga 

nm Nanómetros 

NOESY Do termo em inglês nuclear overhauser enhancement spectroscopy 

O. D. Densidade ótica (do termo em inglês optical density ) 

p.f. Ponto de fusão 

PMMA Polimetilmetacrilato  

ppm Partes por milhão 

RMN Ressonância magnética nuclear 

RMN 1 H Ressonância magnética nuclear de protão 

RMN 13C Ressonância magnética nuclear de carbono 13 

RMN 2D Ressonância magnética nuclear bidimensional 

ROESY Do termo em inglês rotating frame nuclear overhauser effect 

spectroscopy 

sext Sexteto 

t terc 

t Tripleto 

t1/2 Tempo de meia vida 

td Tripleto duplo 

TEOS Tetraetoxisilano  

TFA Ácido trifluoroacético 

TLC  Cromatografia em camada fina (do termo em inglês thin-layer 

chromatography) 



xi 
 

TOCSY Espectroscopia de correlação total (do termo em inglês total correlation 

spectroscopy) 

TOF Tempo de voo (do inglês time of flight) 

TC Transoid-cis 

TT Transoid-trans 

TTI Indicador de tempo e temperatura (do inglês time-temperature indicators) 

UV Ultravioleta 

Vis Visível 

δ Desvio químico (em ppm) 

λmax Comprimento de onda máximo de uma banda de absorção (nm) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



xiii 
 

Índice Geral  

  

Agradecimentos iii 

Resumo v 

Abstract vii 

Lista de abreviaturas e símbolos ix 

Índice Geral xiii 

Índice de figuras xxi 

Índice de esquemas xxvii 

Índice de tabelas xxxvii 

  

Capítulo 1- Introdução 1 

1.1 Perspetiva histórica 3 

1.2 Definição de fotocromismo  4 

1.3 Reações envolvidas no fotocromismo 5 

 1.3.1 Tautomerismo 5 

 1.3.2 Isomerização trans-cis 6 

 1.3.3 Clivagem heterolítica 6 

 1.3.4 Clivagem homolítica 7 

 1.3.5 Electrociclização  8 

 1.3.6 Transferência de eletrões: oxidação e redução 10 

1.4 Fotoquímica 10 

1.5 Espectroscopia UV-Vis 11 

 1.5.1 Irradiação contínua 12 

 1.5.2 Fotólise de relâmpago 18 

1.6 Benzopiranos e naftopiranos 19 

 1.6.1 Benzopiranos 19 

 1.6.2 Naftopiranos 22 



xiv 
 

1.7 Efeito dos substituintes 27 

 1.7.1 3H-nafto[2,1-b]pirano  27 

 1.7.2 2H-nafto[1,2-b]pirano 31 

1.8 Influência do meio 35 

1.9 Fadiga dos naftopiranos 41 

1.10 Aplicações do fotocromismo 43 

1.11 Objetivo do trabalho 47 

1.12 Descrição do conteúdo da tese 49 

1.13 Bibliografia 55 

   

Capítulo 2 – Benzopiranos 69 

2.1 Introdução 71 

2.2 Síntese de benzopiranos 73 

 2.2.1 Síntese de benzopiranos substituídos na posição 4 75 

2.3 Objetivo  78 

2.4 Síntese de um benzopirano fundido assimétrico 79 

2.5 Síntese de um benzopirano fundido simétrico 87 

2.6 Propriedades fotocrómicas 95 

 2.6.1 2,2-difenilbenzopirano 95 

 2.6.2 Benzopiranos fundidos 97 

  2.6.2.1 Cinética de descoloração do benzopirano 3 98 

  2.6.2.2 Cinética de descoloração do benzopirano 12 100 

2.7 Conclusão 102 

2.8 Reagentes e equipamentos 103 

2.9 Procedimento experimental  105 

 2.9.1 Espiro[2,3-dihidro-5-hidroxicroman-4-ona-2,2’-

biciclo[2.2.1]heptano 1 105 



xv 
 

 2.9.2 Espiro[5,6-dihidropirano[2,3,4-de]croman-2-ona-5,2’-

biciclo[2.2.1]heptano] 2 106 

 2.9.3 Espiro[5,6-dihidro-2,2-difenil-2H-pirano[2,3,4-de]cromeno-

5,2’-biciclo [2.2.1] heptano] 3 107 

 2.9.4 2’-hidroxi-6’-metoxiacetofenona 4 108 

 2.9.5 2,3-dihidro-5-metoxi-2,2-difenilcroman-4-ona 5  109 

 2.9.6 Reação de Reformatsky entre a 2,3-dihidro-5-metoxi-2,2-

difenilcroman-4-ona (5) e o 2-bromoacetato de etilo seguido de 

hidrólise ácida. 110 

  2.9.6.1 2-[(E)-2,3-dihidro-5-metoxi-2,2-difenilcromen-4-

ilideno]acetato de etilo 6 110 

  2.9.6.2 2-(5-metoxi-2,2-difenil-2H-cromen-4-il)acetato de 

etilo 7  111 

  2.9.6.3 4-(2,2-difenilvinil)-5-metoxi-2H-croman-2-ona 8  111 

 2.9.7 5-hidroxi-4-(2,2-difenilvinil)-2H-croman-2-ona 9 112 

 2.9.8 2,3-dihidro-5-hidroxi-2,2-difenilcroman-4-ona 10 112 

 2.9.9 5,6-dihidro-6,6-difenilpirano[2,3,4-de]croman-2-ona 11 113 

 2.9.10 5,6-dihidro-2,2,5,5-tetrafenilpirano[2,3,4-de]croman-2-ona 12 114 

2.10 Bibliografia 115 

   

Capítulo 3 - Naftopiranos 119 

3.1 Introdução 121 

3.2 Métodos de síntese de naftopiranos 121 

 3.2.1 Síntese a partir de naftóis 122 

 3.2.2 Síntese a partir de cumarinas 125 

 3.2.3 Síntese a partir de cromanonas 126 

3.3 Objetivo do trabalho 128 

3.4 Tentativas de síntese de naftopiranos fundidos a partir de naftopiranonas 129 



xvi 
 

 3.4.1 Síntese de naftopiranonas 129 

 3.4.2 Introdução de uma cadeia na posição 1 da naftopiranona 13 130 

  3.4.2.1 Reação de Mukaiyama 130 

  3.4.2.2 Reação de Reformatsky 133 

 3.4.3 Introdução de uma cadeia na posição 4 da naftopiranona 14  137 

  3.4.3.1 Reação de Mukaiyama 137 

  3.4.3.2 Ensaios de ciclização intramolecular 139 

 3.4.4 Propriedades fotocrómicas 143 

  3.4.4.1 Comportamento fotocrómico dos compostos 15 e 

19 143 

  3.4.4.2 Comportamento fotocrómico dos naftopiranos 20 

e 21 146 

3.5 Síntese de naftopiranos substituídos na dupla ligação 150 

 3.5.1 Métodos síntese de cumarinas 150 

  3.5.1.1 Reação de Perkin 151 

  3.5.1.2 Reação de Knoevenagel 151 

  3.5.1.3 Reação de Pechmann 152 

 3.5.2 Síntese de naftopiranos substituídos na posição 4 153 

 3.5.3 Comportamento fotocrómico dos 4-metilnaftopiranos 24-26 156 

 3.5.4 Comportamento fotocrómico do 4-propil-naftopirano 28 159 

3.6 Síntese de naftopiranos fundidos 160 

 3.6.1 Propriedade fotocrómicas dos naftopiranos fundidos 38-40 178 

3.7 Síntese do indeno-naftopirano fundido 48 187 

 3.71 Propriedades fotocrómicas dos naftopiranos 44, 47 e 48 193 

3.8 Propriedades fotocrómicas do naftopirano fundido 39 em matizes  202 

 3.8.1 Propriedades fotocrómicas dos géis 205 

3.9 Conclusão 213 

3.10 Procedimento experimental 215 



xvii 
 

 3.10.1 1,2-Dihidro-3,3-difenil-3H-nafto[2,1-b]piran-1-ona 13 215 

 3.10.2 2,3-Dihidro-2,2-difenil-4H-nafto[1,2-b]piran-4-ona 14 216 

 3.10.3 Trans-5,6-di[(1-metil-1-metoxicarbonil)etil]-3,3-difenil-

1,2,5,6-tetrahidro-3H-nafto[2,1-b]piran-1-ona 15 217 

 3.10.4 Reação de Reformatsky da 1,2-dihidro-3,3-difenil-3H-

nafto[2,1-b]piran-1-ona 13 com o 2-bromoacetato de etilo 218 

  3.10.4.1 1-(Etoxicarbonilmetil)-1,2-dihidro-3,3-difenil-

3H-nafto[2,1-b]piran-1-ol 16 218 

  3.10.4.2 1-(1-Oxo-3,3-difenilprop-2-enil)-2-naftol 17 219 

 3.10.5 Reação de desidratação do álcool 16 219 

  3.10.5.1 1-(Etoxicarbonilmetilideno)-1,2-dihidro-3,3-

difenil-3H-nafto[2,1-b]pirano 18  220 

  3.10.5.2 1-(2,2-Difeniletinil)-3H-nafto[2,1-b]piran-3-ona 

19 220 

 3.10.6 2-Metil-2-(2,2-difenil-2H-nafto[1,2-b]piran-4-il)propanoato 

de metilo 20 220 

 3.10.7 Ácido 2-metil-2-(2,2-difenil-2H-nafto[1,2-b]piran-4-

il)propanóico 21 221 

 3.10.8 Spiro[3-fenil-1H-indeno-1,4’-3’,3’-dimetilnafto[1,2-b]piran-

2’-ona 22 222 

 3.10.9 4-Metil-2H-benzocroman-2-ona 23 223 

 3.10.10 Procedimento geral da reação entre 4-metil-2H-bencroman-2-

ona 23 com os reagentes de Grignard  224 

  3.10.10.1 4-Metil-2,2-difenil-2H-nafto-[1,2-b]pirano 24 224 

  3.10.10.2 2,2-Bis(2-metoxifenil)-4-metil-2H-nafto[1,2-

b]pirano 25 225 

  3.10.10.3 2,2-bis(naft-1-il)-4-metil-2H-nafto[1,2-b]pirano 

26 225 



xviii 
 

 3.10.11 4-Propil-2H-benzocroman-2-ona 27 226 

 3.10.12 2,2-bis(2-metoxifenil)-4-propil-2H-nafto[1,2-b]pirano 28 227 

 3.10.13 4-(Bromometil)-2H-nafto[1,2-b]piran-2-ona 29 227 

 3.10.14 Reação entre a 4-(Bromometil)-2H-nafto[1,2-b]piran-2-ona e 

o dietil malonato 229 

  3.10.14.1 Dietil 2((2-oxo-2H-nafto[1,2-b]pirano-4-

il)metil)-malonato 30 229 

  3.10.14.1 Ácido 3-(2-oxo-2H-nafto[1,2-b]pirano-4-il) 

propanóico 31 230 

 3.10.15 Ácido 3-(2-oxo-2H-nafto[1,2-b]piran-4-il)propanóico 32 230 

 3.10.16 4H-5,6-Dihidroantraceno[9,1-bc]piran-2,6-diona 33 231 

 3.10.17 4H-5,6-Dihidroantraceno[9,1-bc]piran-6-ol-2-ona 34 232 

 3.10.18 6-Hidroxi-2,2-difenil-2H,4H-5,6-dihidroantraceno[9,1-

bc]pirano 35 232 

  3.10.18.1 2,2-Difenil-2H-antraceno[9,1-bc]pirano 36 233 

 3.10.19 6-t-Butildimetillsililoxi-4H-5,6-dihidroantraceno[9,1-

bc]piran-2-ona 37 233 

 3.10.20 Procedimento geral da reação do dihidroantracenopiran-2-ona 

37 com o reagente de Grignard 234 

  3.10.20.1 6-t-Butildimetilsililoxi-2,2-difenil-2H,4H-5,6-

dihidroantraceno[9,1-bc]pirano 38 235 

  3.10.20.2 6-t-Butildimetilsililoxi-2,2-(2′-metoxifenil)-

2H,4H-5,6-dihidroantraceno[9,1-bc]pirano 39 235 

  3.9.20.3 6-t-Butildimetilsililoxi-2,2-(naft-1-il)-2H,4H-5,6-

dihidroantraceno[9,1-bc]pirano 40 236 

 3.10.21 2,2’-Dimetoxibenzofenona 42 237 

 3.10.22 1,1-Bis(2-metoxifenil)-3-fenilprop-2-in-1-ol 43 237 

 3.10.23 4-Fenil-2,2-difenil-2H-nafto[1,2-b]pirano 44 238 



xix 
 

 3.10.24 5-Oxo-2,2-di(2-metoxifenil)-2H,4H-fenilindeno[2,3-f]pirano 

45 239 

 3.10.25

  

5-Metileno-2,2-di(2-metoxifenil)-2H-4-fenilindeno[2,3-

f]nafto[1,2-b] pirano 46  240 

 3.10.26 5-Hidroxi-2,2-di(2-metoxifenil)-2H-4,5-difenilindeno[2,3-

f]nafto[1,2-b] pirano 47  241 

 3.10.27 2,2-Bis(2-metoxifenil)-8-fenil-2H,8H-benzo[3,4]fluoreno 

[2,1,9-def]nafto[1,2-b]pirano 48 242 

3.11 Bibliografia 244 

   

Capítulo 4 - Naftofuranos 253 

4.1 Introdução   255 

4.2 Síntese de 1,1,4,4-tetraarilbut-2-ino-1,4-diois 49-51  256 

4.3 Reação dos 1,1,4,4-tetraarilbut-2-ino-1,4-diois 49 e 50 com compostos 

aromáticos 257 

4.4 Reação dos 1,1,4,4-tetraarilbut-2-ino-1,4-diois 49-51 com o 2-naftol 263 

4.5 Propriedades fotocrómicas dos naftofuranos 57-59 267 

 4.5.1 Determinação das coordenadas de cor e da cinética de 

descoloração 269 

4.6 Acidocromismo 272 

4.7 Conclusão 275 

4.8 Procedimento experimental 277 

 4.8.1 1,1,4,4-Tetrafenilbut-2-ino-1,4-diol 49 277 

 4.8.2 Síntese dos 1,1,4,4-tetraarilbut-2-ino-1,4-diois 50 e 51 278 

  4.8.2.1 1,1,4,4-Tetra(4-metoxifenil)but-2-ino-1,4-diol 50 278 

  4.8.2.2 1,1,4,4-Tetra(4-fluorofenil)but-2-ino-1,4-diol 51 279 

 4.8.3 4-[3-Fenil-1-(difenilmetileno)-1H-inden-2-il]naftalen-1-ol 52 279 

 4.8.4 Síntese de corantes indeno 53-55 e indanona 56 280 



xx 
 

  4.8.4.1 4-[1-(Bis(4-metoxifenil)metileno)-6-metoxi-3-(4-

metoxifenil)-1H-inden-2-il]naftalen-1-ol  53 280 

  4.8.4.2 4-[1-(Bis(4-metoxifenil)metileno)-6-metoxi-3(4-

metoxifenil)-1H-inden-2-il]fenol 54 281 

  4.8.4.3 1-[1-(Bis(4-metoxifenil)metileno)-6-metoxi-3-(4-

metoxifenil)-1H-inden-2-il]-4-metoxinaftaleno 55. 282 

 4.8.5 3-(Bis(4-metoxifenil)metileno)-5-metoxi-1-(4-metoxifenil)-

1H-inden-2(3H)-ona 56. 283 

 4.8.6 1-Vinilideno-1,2-dihidro-nafto[2,1-b]furanos 284 

  4.8.6.1 1,2-Dihidro-1-(2,2-difenil)vinilideno)-2,2-

difenilnafto[2,1-b]furano 57 284 

  4.8.6.2 1,2-Dihidro-1-(2,2-di(4-metoxifenil)vinilideno)-2,2-

di(4-metoxifenil)nafto[2,1-b]furano 58 285 

  4.8.6.3 1,2-Dihidro-1-(2,2-di(4-fluorofenil)vinilideno)-2,2-

di(4-fluorofenil)nafto[2,1-b]furano 59 286 

 4.8.7 1-(1-Hidroxi-1,1,4,4-tetrafenilbuta-2,3-dien-2-il)naftalen-2-ol 

60 286 

 4.8.8 1-(Hidroxidifenilmetil)-3,3-difenil-3H-naphtho[2,1-b]pirano 

61 287 

4.9 Bibliografia 289 

   

Capítulo 5 – Conclusão 291 

 

 



xxi 
 

Índice de figuras 

Figura 1.1 Espectro de absorção das espécies A e B 4 

Figura 1.2 Representação simplificada do diagrama de Jablonski mostrando o 

processo fotocrómico (AB rendimento quântico da clivagem da 

ligação na absorção do fotão h; FL fluorescência do A e do B; BA 

descoloração fotoquímica; kBA descoloração térmica). 11 

Figura 1.3 Fotografia do espectrofotómetro com o sistema de irradiação e leitura 

usado neste trabalho. 13 

Figura 1.4 Fotografia do sistema de irradiação contínua acoplado ao 

espectrofotómetro usado neste trabalho. 14 

Figura 1.5 Representação do perfil do processo de coloração/descoloração de um 

sistema fotocrómico do tipo-T 15 

Figura 1.6 Representação gráfica teórica do espectro de absorção das espécies A 

e B 17 

Figura 1.7 Esquema de preparação de materiais híbridos orgânicos-inorgânicos 

fotocrómicos pelo método sol-gel (adaptado de Pardo et al) 37 

Figura 1.8 Representação esquemática da estrutura do poro da matriz preparada a 

partir de um silano com grupos fenilo (SiO-Ph) 39 

Figura 1.9 Exemplo de produtos fotocrómicos disponíveis comercialmente 45 

Figura 1.10 Fotografias de t-shirts (antes e depois de exposição solar) estampadas 

com uma pasta contendo compostos fotocrómicos sintetizados no 

laboratório de Química Orgânica da UTAD 46 

Figura 1.11 TTI (OnVu™) desenvolvido pela Ciba e pela FreshPoint 47 

Figura 2.1 Partes do espectro de RMN de 1H da cromanona 1 80 

Figura 2.2 Espectro de HMBC da cumarina 2. 84 

Figura 2.3 Espectros de RMN de 1H do benzopirano 3 evidenciando um equilíbrio 

entre o benzopirano 3a e 3b 86 



xxii 
 

Figura 2.4 Espectro de absorção do 2,2 –difenil-2H-benzopirano em tolueno a 10 

ºC no escuro e após irradiação contínua 95 

Figura 2.5 Equilíbrio fotoestacionário e decaimento da forma aberta do 2,2-

difenil-2H-benzopirano em tolueno (10-3 M) a 480 nm 97 

Figura 2.6 Espectros de absorvância normalizada da forma aberta e fechada (A) 

do benzopirano fundido 3 (B) e do benzopirano fundido 12  98 

Figura 2.7 Decaimento da forma aberta do benzopirano 3 em acetonitrilo a 390 e 

520 nm. Ajustamento do decaimento e a correspondente distribuição 

do resíduo 99 

Figura 2.8 Decaimento da forma aberta do benzopirano 12 em acetonitrilo a 400 

e 540 nm. Ajustamento do decaimento e a correspondente distribuição 

do resíduo 101 

Figura 3.1 Representação gráfica da equação de Karplus expressa em valor médio  132 

Figura 3.2 Espectro de RMN de 1H do éster 18 (a) e espectro de NOESY 1D com 

irradiação a 6,38 ppm (b) 136 

Figura 3.3 Espectro de HSQC da lactona 22 141 

Figura 3.4 Espectro HMBC da lactona 22 142 

Figura 3.5 Espectros de absorção do diéster 15 no escuro e após irradiação (A); 

processo de coloração e descoloração do diéster 15 a 403 nm  (B) 144 

Figura 3.6 Espectros de absorção do benzocumarina 19 no escuro e após 

irradiação 145 

Figura 3.7 Processo de coloração e descoloração da benzocumarina 19 a 432 nm  146 

Figura 3.8 Espectros de absorção do naftopirano 20 antes e após irradiação (A); 

processo de coloração e descoloração do naftopirano 20 a 432 nm (B) 147 

Figura 3.9 Espectro de absorção do naftopirano 25  156 

Figura 3.10 Evolução do máximo de absorvância do naftopirano 25 ao longo do 

tempo sob irradiação continua seguido do processo térmico de 

descoloração  157 



xxiii 
 

Figura 3.11 Espectro de RMN de 1H do naftopirano 25 antes da irradiação (a) após 

irradiação a 365 nm (b) após a descoloração térmica à temperatura 

ambiente (c) 158 

Figura 3.12 Espectro de absorção do naftopirano 28 antes e após irradiação à 

temperatura ambiente  159 

Figura 3.13 Ciclos de coloração/descoloração do naftopirano 28  160 

Figura 3.14 Espectros de RMN de 1H da conversão do naftopirano 35 no antraceno 

36 172 

Figura 3.15 Espectro de absorção do naftopirano 38  178 

Figura 3.16 Ciclos de coloração/descoloração do naftopiranos 38  180 

Figura 3.17 Ciclos de coloração/descoloração do naftopiranos 39  180 

Figura 3.18 Ciclos de coloração/descoloração do naftopiranos 40  180 

Figura 3.19 Espectro de RMN de 1H dos naftopiranos 38 antes de irradiar (a) após 

irradiação (b) 182 

Figura 3.20 Espectro de ROESY 1D do naftopirano 38: espectro de RMN 1H (a), 

espectro de NOESY 1D com irradiação do protão H-7 (b) e espectro 

de NOESY 1D com irradiação do protão H-3 (c) 183 

Figura 3.21 Espectro de RMN de 1H do naftopirano 39 antes de irradiar (a) após 

irradiação (b) 184 

Figura 3.22 Espectro HMBC de uma solução irradiada do naftopirano 39 185 

Figura 3.23 Espectro de absorção do naftopirano 44 antes e após irradiação  194 

Figura 3.24 Decaimento da forma aberta do naftopirano 44 195 

Figura 3.25 Espectro de absorção do naftopirano 47 antes e depois de irradiar  196 

Figura 3.26 Ciclos de coloração/descoloração do naftopirano 47  197 

Figura 3.27 Espectro de RMN de 1H a -80 ºC do naftopirano 47 antes de irradiar 

(a) após 90 minutos de irradiação a λ=355 nm (b) e após remover a 

radiação (c) 

 

 

198 

 



xxiv 
 

Figura 3.28 Espectro da forma aberta do naftopirano 48 em tolueno a -80 ºC 

espectro de RMN 1H (a) espectro de ROESY 1D (b) 198 

Figura 3.29 Espectro de HMBC 1H-13C da forma aberta do naftopirano 48 200 

Figura 3.30 Espectro de absorção do naftopirano 48 antes e após irradiação com 

laser  201 

Figura 3.31 Fotografia da solução do naftopirano 48 sob irradiação com laser a 405 

nm 201 

Figura 3.32 Processo de coloração do naftopirano 48 após irradiação com laser a 

405 nm seguido da descoloração  202 

Figura 3.33 Espectro de absorção da matriz NF1AA (900) antes e depois de 

irradiar 206 

Figura 3.34 Ciclos de coloração/descoloração das matrizes hibridas dopadas com 

o naftopirano NF1  207 

Figura 3.35 Espectro de absorção da matriz NF2AA (900) antes e depois de 

irradiar 208 

Figura 3.36 Ciclos de coloração/descoloração das matrizes hibridas dopadas com 

o naftopirano NF1  209 

Figura 3.37 Ciclos de coloração/descoloração da matriz hibrida AA(300) dopada 

com o naftopirano NF1. 209 

Figura 3.38 Espectro de absorção da matriz 39AA (900) antes e depois de irradiar 210 

Figura 3.39 Ciclos de coloração/descoloração das matrizes hibridas dopadas com 

o naftopirano 39 211 

Figura 3.40 Comparação da cinética de descoloração das matrizes AA(300) 

dopadas com os compostos NF1, NF2 e 39 212 

Figura 3.41 Fotografias da matriz AA(300) do naftopirano 39 exposição de metade 

do material fotocrómico à luz solar durante 1 minuto (a),  amostra no 

momento imediatamente a seguir a retirar da exposição solar (b) e 120 

s após retirar da irradiação solar (c)  212 



xxv 
 

Figura 3.42 Fotografias do filme após irradiação, com o laser, no qual foi 

incorporado o naftopirano 48 213 

Figura 4.1 Espectro de HMBC do naftofurano 57 264 

Figura 4.2 Fotografias da sílica dopada com o naftofurano 57 antes e depois de 

irradiar com luz UV 267 

Figura 4.3 Fotografias da sílica dopada com o naftofurano 58 antes e depois de 

irradiar com luz UV 268 

Figura 4.4 Fotografias da sílica dopada com o naftofurano 59 antes e depois de 

irradiar com luz UV 268 

Figura 4.5 Diagrama de cromaticidade L*a*b*  270 

Figura 4.6 Evolução durante o processo de descoloração do naftofurano 57 da 

Luminosidade (A), e das coordenadas a* e b* (B) 271 

Figura 4.7  Espectro de absorção do naftopirano 57 (preto), após a adição de TFA 

(vermelho), após adicionar TFA e NEt3 (rosa) e após adição 

novamente de TFA (azul) 272 

Figura 4.8 Espectro de RMN de 1H do naftofurano 57: em CDCl3 (a) após adição 

de TFA (b) e após subsequente adição de NEt3 (c) 273 

 



 



xxvii 
 

Índice de esquemas 

Esquema 1.1 Estrutura do tetraceno  3 

Esquema 1.2 Estrutura da 2,3,4,4-tetracloro-naftalen-1-(4H)-ona. 3 

Esquema 1.3 Representação gráfica do fotocromismo direto e inverso 5 

Esquema 1.4 Tautomerismo do 2-[(fenilimino)metil]fenol  6 

Esquema 1.5 Fotocromismo em azobenzenos 6 

Esquema 1.6 Fotocromismo em espiropiranos 7 

Esquema 1.7 Fotocromismo em triarilmetanos  7 

Esquema 1.8 Fotocromismo em hexafenilbisimidazoles 8 

Esquema 1.9 Fotocromismo em diariletenos 8 

Esquema 1.10 Fotocromismo em fulgidas 9 

Esquema 1.11 Fotocromismo em naftopiranos (A), fotocromismo em 

espirooxazinas (B) 9 

Esquema 1.12 Fotocromismo em viologenos 10 

Esquema 1.13 Estrutura do 2H-benzopirano A e dos benzopiranos B e C naturais 20 

Esquema 1.14 Estrutura da forma aberta proposta por Becker 20 

Esquema 1.15 Benzopiranos naturais estudados por Becker 20 

Esquema 1.16 Estrutura do isoevodionol 21 

Esquema 1.17 Equilíbrio fotocrómico do 2,2-difenil-2H-benzopirano e produto da 

reação da forma aberta com LiAlH4 21 

Esquema 1.18 Benzopirano estudado por Lenoble  21 

Esquema 1.19 Anelação do benzopirano nas posições 5,6; 7,8 e 6,7 22 

Esquema 1.20 Representação tridimensional da forma fechada e do isómero TC 23 

Esquema 1.21 Estrutura do isómero TC e a conformação dos grupos fenilo 23 

Esquema 1.22 Equilíbrio fotocrómico do 6-amino-3H-nafto[2,1-b]pirano 24 

Esquema 1.23 Espécies formadas após irradiação dos naftopiranos 25 

 
 
 



xxviii 
 

Esquema 1.24 Equilíbrio fotocrómico entre a forma fechada e as formas abertas de 

um naftopirano assimétrico  26 

Esquema 1.25 Representação esquemática do impedimento estéreo entre o H 

etilénico do anel pirânico e o H do anel naftalénico no isómero [2,1-

b] (A) e no isómero [1,2-b] (B) 27 

Esquema 1.26 Estrutura base do 3H-nafto[2,1-b]pirano 27 

Esquema 1.27 Estrutura do naftopirano não substituído e de um com um grupo o-

fluorfenilo no carbono sp3  29 

Esquema 1.28 Influência do grupo 5-acetoxi na forma aberta 31 

Esquema 1.29 Estrutura base do 2H-nafto[1,2-b]pirano 32 

Esquema 1.30 Estrutura de alguns benzopiranos com grupos policíclicos alifáticos 

no carbono sp3 32 

Esquema 1.31 Estrutura do naftopirano de referência 2,2-difenil-2H-nafto[1,2-b] 

pirano e de dois naftopiranos substituídos na posição 5 33 

Esquema 1.32 Estruturas dos naftopiranos que levam ao desenvolvimento de uma 

coloração castanha (A) e cinza (B) 35 

Esquema 1.33 Estrutura dos naftopiranos estudados por Zayat et al. 41 

Esquema 1.34 Formação irreversível de um fenol após irradiação do 2,2-

dimetilbenzopirano 42 

Esquema 1.35 Produtos de fotodegradação do 3,3-difenil-3H-nafto[2,1-b]pirano 

identificado por GC-MS  42 

Esquema 1.36 Estrutura do naftopirano estudada por Lim et al 43 

Esquema 1.37 Estrutura dos polímeros CR-39® e do Lexan® 44 

Esquema 1.38 Esquema geral dos compostos que se pretendem sintetizar 48 

Esquema 1.39 Estrutura dos benzopiranos sintetizados a partir de β’,6’- 

dihidroxiacetofenona 49 

Esquema 1.40 Síntese de auronas a partir de β’,6’-dihidroxiacetofenona.  49 

Esquema 1.41 Introdução de dois grupos éster no anel aromático da naftopiranona 50 



xxix 
 

Esquema 1.42 Produto fotocrómico obtido após reação de Reformatsky e 

desidratação  51 

Esquema 1.43 Rearranjo inesperado após a tentativa de ciclização 51 

Esquema 1.44 Obtenção de naftopiranos fundidos a partir do 1-naftol  51 

Esquema 1.45 Estrutura do indeno-naftofurano fundido sintetizado a partir da 

hidroxibenzofluorenona.  52 

Esquema 1.46 Estruturas dos corantes formados por reação de but-2-in-1,4-diois 

com compostos aromáticos 53 

Esquema 1.47 Estrutura tipo dos naftofuranos sintetizados por reação do 2-naftol 

com but-2-in-1,4-diois 53 

Esquema 2.1 Equilíbrio entre a forma fechada e as formas abertas do 2,2-difenil-

2H-benzopirano 71 

Esquema 2.2 Estrutura base do 2H-benzopirano e diversos derivados obtidos por 

anelação das faces f, g, h 72 

Esquema 2.3 Equilíbrio fotoquímico entre um benzopirano fundido e a sua forma 

aberta 73 

Esquema 2.4 Mecanismo para a síntese de benzopiranos a partir de fenóis e 

álcoois propargílicos 74 

Esquema 2.5 Síntese de benzopiranos via benzocumarinas 74 

Esquema 2.6 Síntese de benzopirano via cromanonas. 75 

Esquema 2.7 Benzopiranos estudados por Kolc e Becker 75 

Esquema 2.8 Naftopiranos estudados por Pozzo et al (A) e Heller et al (B)  76 

Esquema 2.9 Impedimento estéreo resultante da presença de um substituinte na 

posição 4 76 

Esquema 2.10 Síntese de um naftopirano substituído no carbono 2 com um grupo 

adamantano 77 

Esquema 2.11 Equilíbrio entre a forma fechada e as formas abertas do 

espiro[adamantano-benzopirano] 77 



xxx 
 

Esquema 2.12 Benzopiranos sintetizados por Tanaka et al  78 

Esquema 2.13 Estruturas dos benzopiranos que se pretendem sintetizar 79 

Esquema 2.14 Estratégia para a síntese de benzopiranos fundidos a partir da β’,6’-

dihidroxiacetofenona 79 

Esquema 2.15 Síntese da cromanona 1 por reação da β’,6’-dihidroxiacetofenona 

com a norcânfora 79 

Esquema 2.16 Mecanismo da reação de condensação aldólica segundo 

Mukaiyama 81 

Esquema 2.17 Estratégia para a formação do benzopirano MS1 envolvendo a 

condensação aldólica entre a cromanona 1 e um silil enol éter 82 

Esquema 2.18 Reação de Reformatsky entre uma cetona e o bromoacetato de etilo 82 

Esquema 2.19 Síntese da cumarina 2 83 

Esquema 2.20 Mecanismo da reação de Reformatsky entre a cromanona 1 e o 

bromoacetato de etilo 84 

Esquema 2.21 Desidratação do -hidroxi éster MS2 em meio ácido e esterificação 

intramolecular 85 

Esquema 2.22 Formação do benzopirano 3 por reação da cumarina 2 com um 

reagente de Grignard 85 

Esquema 2.23 Estratégia para a síntese do benzopirano simétrico a partir da β’,6’-

dihidroxiacetofenona 87 

Esquema 2.24 Síntese da 2,2-difenilcromona 87 

Esquema 2.25 Síntese de auronas a partir da β’,6’-dihidroxiacetofenona 88 

Esquema 2.26 Síntese da cromanona 5 em 3 etapas a partir da β’,6’-

dihidroxiacetofenona 88 

Esquema 2.27 Reação da cromanona 5 com o silil enol éter na presença de TiCl4 89 

Esquema 2.28 Produtos da reação de Reformatsky da cromanona 5 com 

bromoacetato de etilo 89 

Esquema 2.29 Mecanismo proposto para a formação da cumarina 8 91 



xxxi 
 

Esquema 2.30 Formação da cumarina 8 a partir do benzopirano 7 91 

Esquema 2.31 Desproteção do dihidrobenzopirano 6 92 

Esquema 2.32 Desproteção do grupo metoxilo da cromanona 5 92 

Esquema 2.33 Mecanismo de desproteção da 5-metoxicromanona 5 com BBr3 93 

Esquema 2.34 Formação da cumarina 11 a partir da 5-hidroxicromanona 10 94 

Esquema 2.35 Formação do benzopirano fundido simétrico 12 94 

Esquema 2.36 Equilíbrio fotoquímico do 2,2-difenil-2H-benzopirano 96 

Esquema 2.37 Equilíbrio fotocrómico do benzopirano fundido 3 99 

Esquema 2.38 Conversão do benzopirano 3a na forma aberta 100 

Esquema 2.39 Equilíbrio fotocrómico do benzopirano fundido 12 101 

Esquema 2.40 Síntese dos benzopiranos fundidos 3 e 12 103 

Esquema 3.1 Equilíbrio fotoestacionário do 2,2-difenil-2H-nafto[1,2-b]pirano 121 

Esquema 3.2 Síntese de naftopiranos reportada por Iwai e Ide 122 

Esquema 3.3 Mecanismo de formação dos naftopiranos 123 

Esquema 3.4 Mecanismo de formação do produto corado na síntese de 

naftopirano 124 

Esquema 3.5 Produtos da reação entre o álcool propargílico e naftol e o produto 

do rearranjo de Meyer-Schuster do álcool propargílico 124 

Esquema 3.6 Mecanismo do rearranjo de Meyer-Schuster  125 

Esquema 3.7 Síntese de naftopiranos a partir de cumarinas 126 

Esquema 3.8 Reação de formação de naftopiranona a partir de o-

hidroxiacetofenonas 126 

Esquema 3.9 Redução da cromanonas seguido da formação do naftopirano por 

desidratação 127 

Esquema 3.10 Reação entre o reagente de Grignard e a naftopiranona seguido da 

formação do naftopirano por desidratação  127 

Esquema 3.11 Reação entre o PBr3 e a naftopiranona seguido da formação do 

naftopirano por reação com um eletrófilo 127 



xxxii 
 

Esquema 3.12 Estruturas base dos naftopiranos que se pretendem sintetizar. 128 

Esquema 3.13 Síntese de naftopiranos substituídos na dupla ligação a partir de 

naftopiranona e benzocumarina  128 

Esquema 3.14 Síntese de naftopiranos fundidos partindo de 1-naftol 129 

Esquema 3.15 Síntese de naftopiranos fundidos com um anel entra entre o ciclo 

pirânico e o grupo indeno 129 

Esquema 3.16 Síntese da naftopiranona 13 por reação da β’-hidroxi-1’-

acetofenona com a benzofenona 130 

Esquema 3.17  Síntese da naftopiranona 14 por reação da 1’-hidroxi-2’-

acetofenona com a benzofenona 130 

Esquema 3.18 Exemplos da reação de Mukaiyama envolvendo cetonas 131 

Esquema 3.19 Síntese do diéster 15 131 

Esquema 3.20 Reação de Reformatsky entre a naftopiranona 13 e o bromoacetato 

de etilo 133 

Esquema 3.21 Reação entre a naftopiranona 13 e t-butóxido de sódio 134 

Esquema 3.22 Estratégia para sintetizar um naftopirano fundido 134 

Esquema 3.23 Formação do éster 18 e da benzocumarina 19 135 

Esquema 3.24 Principais conectividades observadas no espectro de 1H-1H-COSY 

(A) e 1H-13C-HMBC (B) para o protão H-5 135 

Esquema 3.25 Reação entre a naftopiranona 14 e um silil enol éter na presença de 

TiCl4 138 

Esquema 3.26 Hidrólise básica do éster 20 138 

Esquema 3.27 Exemplo de uma ciclização intramolecular na presença de ácido 

tríflico a partir de um ácido carboxílico 139 

Esquema 3.28 Ciclização intramolecular do 3-fenilpropanoato de metilo na 

presença de ácido tríflico 139 

Esquema 3.29 Síntese da lactona 22 140 

Esquema 3.30 Mecanismo de formação da lactona 22 143 



xxxiii 
 

Esquema 3.31 Equilíbrio fotoquímico entre as espécies presentes após irradiação 145 

Esquema 3.32 Transformação fotoquímica da benzocumarina 19 sob irradiação 

UV a 313 nm 146 

Esquema 3.33 Equilíbrio fotocrómico do naftopirano 20  148 

Esquema 3.34 Produtos de fotodegradação do naftopirano 21 149 

Esquema 3.35 Estratégia para a síntese de naftopiranos substituídos na posição 4 e 

na posição orto dos grupos fenilo 150 

Esquema 3.36 Síntese de cumarina via reação de Perkin 151 

Esquema 3.37 Síntese de cumarinas via reação de Knoevenagel 151 

Esquema 3.38 Síntese de cumarinas via reação de Pechmann 152 

Esquema 3.39 Síntese da cumarina 23 153 

Esquema 3.40 Síntese dos naftopiranos 24-26 a partir da cumarina 23 154 

Esquema 3.41 Síntese da cumarina 27 a partir do 1-naftol 154 

Esquema 3.42 Formação do naftopirano 28 155 

Esquema 3.43 Equilíbrio fotoestacionário do naftopirano 25 158 

Esquema 3.44 Estratégia de síntese do naftofuranos fundido a partir do 1-naftol 161 

Esquema 3.45 Síntese da cumarina 23 e tentativa de bromação da cumarina 162 

Esquema 3.46 Síntese do -bromoacetoacetato de etilo 162 

Esquema 3.47 Condensação de Pechmann entre o 1-naftol e o bromoacetoacetato 

de etilo 163 

Esquema 3.48 Mecanismo proposto para a síntese da 4-(bromometilbenzocumari- 

na) 29 164 

Esquema 3.49 Síntese do diéster 30 e do produto da dupla alquilação 31 165 

Esquema 3.50 Mecanismo de formação do diéster 30 a partir da cumarina 29 166 

Esquema 3.51 Síntese do monoácido 32 a partir do diéster 30 166 

Esquema 3.52 Mecanismo de formação do monoácido 32 168 

Esquema 3.53 Formação da cumarina 33   169 



xxxiv 
 

Esquema 3.54  Mecanismo de formação da cetona 33 170 

Esquema 3.55 Redução da cetona 33 170 

Esquema 3.56 Mecanismo de formação do álcool 34 171 

Esquema 3.57 Reação entre o álcool 34 e o reagente de Grignard 171 

Esquema 3.58 Conversão do naftopirano 35 no antraceno 36 observado por RMN  172 

Esquema 3.59 Proteção do grupo OH do álcool 34 173 

Esquema 3.60 Formação do naftopirano 38 173 

Esquema 3.61 Naftopiranos sintetizado por Gabbutt et al 174 

Esquema 3.62 Naftopirano sintetizado por Guo e Chen 175 

Esquema 3.63 Síntese do naftopirano 39 175 

Esquema 3.64 Reação entre o composto 37 e o reagente de Grignard 1-NpMgBr 176 

Esquema 3.65 Esquema simplificado da formação dos naftopiranos fundidos 177 

Esquema 3.66 Equilíbrio fotoquímico para os naftopiranos fundidos 178 

Esquema 3.67 Estrutura das formas abertas do naftopirano 40 após irradiação UV 186 

Esquema 3.68 Esquematização da nova via sintética para obter naftopiranos 

fundidos 187 

Esquema 3.69 Esquema geral da síntese de naftopiranos a partir de naftóis e 

álcoois propargílicos 188 

Esquema 3.70 Métodos síntese do álcool propargílico 188 

Esquema 3.71 Síntese do álcool 43 a partir da β,β’-dihidroxibenzofenona 189 

Esquema 3.72 Síntese do naftopirano 44 189 

Esquema 3.73 Reação entre a 5-hidroxi-7H-benzo[c]fluoren-7-ona e o álcool 43 190 

Esquema 3.74 Reação entre o naftopirano 45 e o reagente de Grignard CH3MgCl 190 

Esquema 3.75 Mecanismo de síntese do naftopirano 46 191 

Esquema 3.76 Síntese dos naftopiranos 47 e 48. 192 

Esquema 3.77 Mecanismo de síntese do naftopirano 48 193 

Esquema 3.78 Equilíbrio fotoquímico do naftopirano 44 195 



xxxv 
 

Esquema 3.79 Equilíbrio fotoestacionário entre a forma fechada e as formas 

abertas do naftopirano 47 197 

Esquema 3.80 Equilíbrio fotoquímico do naftopirano 48 entre a forma fechada e a 

forma aberta 198 

Esquema 3.81 Estruturas do naftopirano fundido 39 e dos naftopiranos de 

referência 203 

Esquema 3.82 Etapas do método sol-gel envolvendo a síntese de um hibrido 

orgânico-inorgânico dopado com um composto fotocrómico 204 

Esquema 4.1 Reação de formação de um naftopirano a partir do 1-naftol e do 1,1-

difenilprop-2-in-1-ol. 255 

Esquema 4.2 Esquematização da ideia que permitiria a síntese de naftopiranos 

fundidos. 255 

Esquema 4.3 Métodos de síntese dos but-2-ino-1,4-diois 256 

Esquema 4.4 Síntese do 1,1,4,4-tetrafenilbut-2-ino-1,4-diol 49 256 

Esquema 4.5 Síntese do 1,1,4,4-tetra(4-metoxifenil)but-2-ino-1,4-diol (50) e do 

1,1,4,4-tetra(4-fluorofenil)but-2-ino-1,4-diol (51) 257 

Esquema 4.6 Síntese do corante 52 258 

Esquema 4.7 Proposta de mecanismo para a formação do corante 52. 259 

Esquema 4.8 Reação entre o diol 50 e o 1-natfol. 260 

Esquema 4.9 Síntese dos corantes 54, 55 e 56 260 

Esquema 4.10 Estrutura do corante 52 e dos benzofulvenos sintetizados por 

Cappelli e Dyker. 261 

Esquema 4.11 Síntese da inden-2-ona a partir do diol 50. 261 

Esquema 4.12 Mecanismo proposto para a formação da inden-2-ona 56. 262 

Esquema 4.13 Síntese do naftofurano 57.  263 

Esquema 4.14 Síntese dos naftofuranos 58 e 59 265 

Esquema 4.15 Mecanismo de formação do naftofurano 57 266 

Esquema 4.16 Evolução do aleno 60 em CDCl3 267 



xxxvi 
 

Esquema 4.17 Espécie formada após adição de TFA. 274 

Esquema 4.18 Esquematização das possíveis interações entre o naftofurano 57 e a 

sílica gel 275 

Esquema 4.19 Equilíbrio fotocrómico entre a forma fechada e a forma aberta do 

naftofurano 57.  275 

Esquema 5.1 Estrutura dos benzopiranos fundidos 3 e 12 e equilíbrio fotocrómico 

do benzopirano fundido 12. 293 

Esquema 5.2 Naftopiranos sintetizados com uma cadeia alquilica na posição 4. 295 

Esquema 5.3 Equilíbrio fotoestacionário do naftopirano 25. 295 

Esquema 5.4 Equilíbrio fotoquímico para o naftopirano fundido 39 e fotografias 

da matriz 39AA(300) antes e depois de irradiar. 296 

Esquema 5.5 Equilíbrio fotocrómico do naftopirano 48 entre a forma fechada e a 

forma aberta. 297 

Esquema 5.6 Espécie formada após adição de TFA. 297 

Esquema 5.7 Síntese do corante indeno 52. 298 

 

 

 



 

xxxvii 
 

Índice de tabelas 

 

Tabela 1.1 Abreviaturas e símbolos. 15 

Tabela 1.1 Abreviaturas e símbolos (cont.). 16 

Tabela 1.2 Abreviaturas 17 

Tabela 1.3 Comprimento de onda máximo e tempo de meia vida de diversos 

naftopiranos substituídos na posição para dos grupos fenilo. 28 

Tabela 1.4 Comprimento de onda e tempo de meia vida das formas abertas de um 

naftopirano substituído na posição orto de um grupo fenilo. 30 

Tabela 1.5 Comprimento de onda e densidade ótica de naftopiranos substituídos 

no anel naftalénico 30 

Tabela 1.6 Comprimento de onda, densidade ótica e tempo de meia vida de 

naftopiranos substituídos na posição 5 e do composto 3H-nafto[2,1-

b]pirano 31 

Tabela 1.7 Comprimento de onda, densidade ótica e tempo de meia vida do 2,2-

difenil-2H-nafto[1,2-b]pirano e do 3,3-difenil-3H-nafto[2,1-b]pirano 32 

Tabela 1.8 Comprimento de onda, variação da densidade ótica e tempo de meia 

vida de indeno-naftofuranos substituídos na ponte metilénica  34 

Tabela 1.9 Efeito da composição da matriz no comprimento de onda máximo de 

absorção 38 

Tabela 1.10 Efeito da natureza do grupo R no tempo de meia vida das formas 

abertas do 3,3-difenil-3H-nafto[2,1-b]pirano em diferentes matrizes 40 

Tabela 1.11 Comprimento de onda e constantes cinéticas dos naftopiranos 

estudados por Zayat et al. 41 

Tabela 2.1 Constantes cinéticas e tempo de vida do benzopirano 3 em diferentes 

solventes 100 

Tabela 3.1 Comprimento de onda, absorvância máxima e tempo de meia vida dos 

naftopiranos 24-26 e do naftopirano de referência 157 



 

xxxviii 
 

Tabela 3.2 Dados espectroscópicos dos naftopiranos sintetizados por Heron et al 

em tolueno 174 

Tabela 3.3 Cor desenvolvida sob irradiação, comprimento de onda máximo da 

forma aberta, colorabilidade no estado fotoestacionário, constante 

cinética e tempo meia vida dos naftopiranos 38-40  179 

Tabela 3.4 Comprimento de onda da forma aberta, absorvância antes e depois de 

irradiar, constantes cinéticas de descoloração e tempo de meia vida 

das matrizes embebidas com o naftopirano NF1 206 

Tabela 3.5 Comprimento de onda da forma aberta, absorvância antes e depois de 

irradiar, constantes cinéticas de descoloração e tempo de meia vida 

das matrizes embebidas com o naftopirano NF2. 208 

Tabela 3.6 Comprimento de onda da forma aberta, absorvância antes e depois de 

irradiar, constantes cinéticas de descoloração e tempo de meia vida 

das matrizes embebidas com o naftopirano 39 210 

Tabela 4.1 Produtos e rendimentos da reação entre o diol 50 e diversos compostos 

aromáticos 260 

Tabela 4.2 Valores das coordenadas de cor L*a*b antes e após irradiação com 

luz UV (365nm) e o tempo de meia vida da espécie corada 270 

Tabela 4.3 Comprimento de onda máximo dos naftofuranos 57-59 após a adição 

de TFA 273 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Perspetiva histórica  

1.2 Definição de fotocromismo  

1.3 Reações envolvidas no fotocromismo  

1.4 Fotoquímica  

1.5 Espectroscopia UV-Vis  

1.6 Benzopiranos e naftopiranos  

1.7 Efeito dos substituintes  

1.8 Influência do meio  

1.9 Fadiga dos naftopiranos  

1.10 Aplicações do fotocromismo  

1.11 Objetivo do trabalho  

1.12 Descrição do conteúdo da tese  

1.13 Bibliografia  

1 
Fotocromismo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 1 - Introdução 
 

3 

 

1.1 Perspetiva histórica 

 

O primeiro relato de uma alteração de cor promovida pela luz ocorreu em 1867 quando 

Fritzsche [1] observou que uma solução, cor de laranja, de tetraceno ficava incolor na presença 

de luz voltando à coloração inicial quando colocada no escuro (esquema 1.1).  

 

 

 

Esquema 1.1: Estrutura do tetraceno. 

 

Em 1876, Meer observou um fenómeno semelhante em sais de potássio do nitroetano 

no estado sólido (amarelo no escuro e vermelho sob irradiação solar) [2]. Outro exemplo deste 

fenómeno foi reportado por Phipson que observou em 1881 uma alteração de cor num pilar 

pintado de branco que escurecia durante a noite [3].  

Mais tarde, em 1899, Markwald reportou a mudança de cor da 2,3,4,4-

tetracloronaftalen-1(4H)-ona (esquema 1.2) no estado sólido por ação da luz. Acreditando que 

estava perante um fenómeno puramente físico designou-o de “phototropy”, termo usado pelos 

botânicos para indicar o alinhamento das plantas na direção da luz [4].  

 

 

 

 

 

Esquema 1.2: Estrutura da 2,3,4,4-tetracloro-naftalen-1-(4H)-ona. 

 

Entre 1900-1940 o interesse neste fenómeno foi contínuo mas muito limitado. Nas 

décadas de 40 e 50, o interesse neste fenómeno aumentou consideravelmente tendo como 

principal objetivo a determinação das estruturas química envolvidas. Em 1950 Hirshberg 

sugeriu o termo atual para este fenómeno, “photochromism”, que deriva das palavras Gregas 

“phos” (luz) e “chroma” (cor) [5]. 

 A evolução das técnicas analíticas, assim como da química orgânica permitiu 

desenvolvimentos significativos nesta área culminando com a descoberta dos espiropiranos em 

1952 [6]. Contudo nos anos 70, o interesse neste fenómeno decresceu devido aos problemas de 
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degradação, sob irradiação, associados aos espiropiranos [7]. Já nos anos 80, a síntese de 

compostos consideravelmente mais resistentes à fotodegração, tais como as espirooxazinas [8] 

e os naftopiranos [9], voltou a despertar o interesse nesta área [10].  

A partir dos anos 90, altura em que as primeiras lentes plásticas orgânicas fotocrómicas 

começaram a ser comercializadas, o número de trabalhos publicados e o número de patentes 

registadas pela indústria não mais parou de aumentar [11].  

 

1.2 Definição de fotocromismo  

 

O fotocromismo pode ser definido como uma transformação reversível entre duas 

espécies (A e B), com espectros de absorção diferentes, promovida numa ou em ambas as 

direções por radiação eletromagnética (figura 1.1) [12, 13]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 1.1: Espectro de absorção das espécies A e B [1].  

 

A espécie A, definida como uma espécie termicamente estável, é geralmente incolor ou 

ligeiramente amarela em solução, sendo ativada por radiação com comprimentos de onda 

baixos, tipicamente na região do ultravioleta (300-400 nm) dando origem a uma espécie B, que 

geralmente, é intensamente corada com uma banda de absorção a comprimentos de onda mais 

altos designado por fotocromismo direto. A reação inversa pode ocorrer térmica e/ou 

fotoquimicamente [1, 14]. 

 Quando o comprimento de onda de absorção da espécie A é maior do que o da espécie 

B, o fenómeno é designado por fotocromismo inverso (esquema 1.3) [10, 13]. 
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Esquema 1.3: Representação gráfica do fotocromismo direto e inverso. 

 

 A excitação de um sistema fotocrómico através da radiação provoca a conversão da 

espécie A numa espécie B de maior energia. Dependendo da estabilidade térmica do 

fotoisómero formado, os sistemas fotocrómicos podem ser classificados em duas categorias 

[15, 16]: 

Tipo-P (termicamente irreversíveis mas fotoquimicamente reversíveis): estes 

compostos não revertem espontaneamente à forma inicial mesmo a temperatura elevada. 

Apenas por irradiação com luz de outro comprimento de onda é possível reverter o sistema [17]. 

Exemplos: fulgidas [19] e diariletenos [18].  

Tipo-T (termicamente reversíveis): o fotoisómero reverte espontaneamente à forma 

inicial [20]. Exemplos: azobenzenos [18], espiropiranos [21], cromenos [22]. 

 

1.3 Reações envolvidas no fotocromismo 

 

O processo fotocrómico pode também ser classificado de acordo com a natureza das 

reações envolvidas sendo as mais comuns as reações unimoleculares tais como: tautomerismo, 

isomerização trans-cis, clivagem homolítica ou heterolítica e electrociclização. Já um sistema 

que envolva uma fotocicloadição ou a transferência de eletrões é designado por bimolecular 

[1,10]. 

  

1.3.1 Tautomerismo 

 

O equilíbrio entre isómeros que diferem na localização de um protão é designado por 

tautomerismo [1, 23]. O sistema fotocrómico baseado no tautomerismo é essencialmente uma 

mudança do estado de equilíbrio entre os dois tautómeros verificando-se alterações no espectro 

de absorção o que conduz a uma alteração de cor reversível [24]. Um dos exemplos mais 
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conhecidos ocorre nas bases de Schiff. A irradiação de um solução de 2-[(fenilimino)metil] 

fenol (amarelo pálido) provoca a transferência (muito rápida) de um átomo de hidrogénio entre 

o oxigénio e o azoto originando uma keto-enamina de cor vermelha que reverte à forma inicial 

no escuro [23, 25] em poucos picosegundos (esquema 1.4) [26].   

 

 

 

 

 

Esquema 1.4: Tautomerismo do 2-[(fenilimino)metil]fenol.  

 

1.3.2 Isomerização trans-cis  

 

Neste tipo de reação os compostos sofrem isomerização de uma dupla ligação sendo o 

isómero trans, termodinamicamente mais estável, convertido no isómero cis através de radiação 

eletromagnética [27]. 

O exemplo mais conhecido são os azobenzenos (esquema 1.5) onde o isómero trans 

(configuração E) corado e termodinamicamente mais estável é convertido no isómero cis 

(configuração Z) sob irradiação visível [18, 28]. Dado que o isómero cis absorve a um 

comprimento de onda menor do que o trans, a irradiação provoca uma perda de cor - 

fotocromismo inverso. Quando cessa a irradiação ocorre a coloração da solução devido à 

isomerização cis-trans [29]. 

  

 

 

 

Esquema 1.5: Fotocromismo em azobenzenos. 

 

1.3.3 Clivagem heterolítica 

 

Neste tipo de sistema ocorre a quebra heterolítica de uma ligação covalente quando a 

molécula é excitada, gerando uma estrutura zwitteriónica corada. Nos espiropiranos, por 

exemplo, (esquema 1.6) a radiação UV provoca a quebra da ligação C-O com formação de uma 
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estrutura aberta com uma carga positiva no átomo de azoto do anel indolina e um anel fenoxi 

que adota uma geometria virtualmente planar e altamente conjugada resultando numa espécie 

intensamente corada [30, 31]. 

 

 

 

 

 

Esquema 1.6: Fotocromismo em espiropiranos. 

  

Alguns derivados do triarilmetano (esquema 1.7) também exibem comportamento 

fotocrómico. Por exemplo, a irradiação, com luz UV, de uma solução incolor de um 

cianotriarilmetano provoca a clivagem heterolítica da ligação C-CN originando um catião 

intensamente corado [31] que reverte termicamente à forma incolor [32, 33]. 

 

 

 

  

Esquema 1.7: Fotocromismo em triarilmetanos.   

 

1.3.4 Clivagem homolítica 

 

 Na clivagem homolítica ocorre a quebra de uma ligação química com formação de 

espécies radicalares. Por exemplo, a irradiação de uma solução incolor de 

hexafenilbisimidazole provoca a quebra homolítica da ligação C-N formando-se dois radicais 

trifenilimidazole, observando-se o aparecimento muito rápido de uma coloração roxa. Os 

radicais formados revertem termicamente ao dímero inicial na ausência de radiação (esquema 

1.8) [35, 36].  
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Esquema 1.8: Fotocromismo em hexafenilbisimidazoles. 

  

1.3.5 Electrociclização  

 

Existem várias classes de compostos cujo comportamento fotocrómico se baseia numa 

reação de electrociclização, nomeadamente as fulgidas, diariletenos, cromenos e as 

espirooxazinas [1]. 

 No caso dos diariletenos (esquema 1.9) a excitação, com luz UV, da forma aberta 

(incolor ou ligeiramente amarela) induz uma reação de electrociclização em que ocorre o 

rearranjo da estrutura eletrónica da molécula originando uma espécie cíclica, planar ou quase 

planar, com o aparecimento de uma forte banda de absorção no visível devido à extensão da 

conjugação-π [37]. A reação inversa ocorre após a irradiação com luz visível dando origem à 

forma aberta inicial [38]. A formação da banda de absorção é muito rápida, ocorrendo 

geralmente em poucas centenas de fentosegundos o que indica que a reação de electrociclização 

ocorre na mesma escala de tempo [39].   

 

 

 

 

 

Esquema 1.9: Fotocromismo em diariletenos. 

 

Os fulgidas existem em três formas isoméricas (Z), (E), e (C) (esquema 1.10) [40]. As 

formas (Z) e (E) têm propriedades óticas semelhantes e podem ser convertidas de forma 
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reversível entre si por irradiação com luz UV. Sob irradiação UV o isómero (E), ligeiramente 

amarelo, sofre uma reação de electrociclização originando a forma fechada corada (C), 

termicamente estável com uma extensa conjugação π e quase planar. A reação inversa ocorre 

fotoquimicamente, por exemplo, com irradiação com luz visível [19, 41]. 

 

 

 

 

 

Esquema 1.10: Fotocromismo em fulgidas. 

 

Os cromenos (benzo e naftopiranos) [42] e as espirooxazinas [43] (esquema 1.11) são 

outro exemplo de compostos fotocrómicos em que ocorre uma reação de electrociclização. Sob 

irradiação UV ocorre a quebra da ligação C(sp3)-O do anel pirânico originando espécies coradas 

altamente conjugadas responsáveis pelo surgimento de uma banda de absorção na região do 

visível [44, 45]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 1.11: Fotocromismo em naftopiranos (A), fotocromismo em espirooxazinas (B). 
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1.3.6 Transferência de eletrões: oxidação e redução 

 

Os viologenos, sais diquaternários derivados da 4,4’-bipiridina, β,β’-bipiridina e 1,10-

fenantrolina, são uma das classes de compostos que exibem fotocromismo baseado em ciclos 

de oxidação-redução (esquema 1.12) [8]. A irradiação dos viologenos gera, sob condições 

adequadas, um catião radical corado, o qual reverte à forma incolor após exposição ao oxigénio 

[46, 47].  

 

 

 

  

Esquema 1.12: Fotocromismo em viologenos. 

 

1.4 Fotoquímica 

 

No estado fundamental os eletrões da molécula estão predominantemente no estado 

eletrónico mais baixo. Após a excitação com radiação eletromagnética, hv, eles são promovidos 

a um nível de energia maior originando o estado excitado. As moléculas voltam posteriormente 

ao estado fundamental por processos radiativos tais como a fluorescência ou fosforescência ou 

por processos não radiativos [7].  

Nos processos não radioativos uma molécula eletronicamente excitada pode transferir 

energia para uma molécula vizinha (por exemplo o solvente), alterar a sua conformação ou 

então ocorrer uma reação química. Quando uma molécula é fotocrómica absorve energia passa 

para um estado excitado relaxando até ao estado fundamental com outra estrutura molecular 

(figura 1.2) [48]. 
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Figura 1.2: Representação simplificada do diagrama de Jablonski mostrando o processo fotocrómico (AB 
rendimento quântico da clivagem da ligação na absorção do fotão h; FL fluorescência do A e do B; BA 

descoloração fotoquímica; kBA descoloração térmica) [49]. 
 

1.5 Espectroscopia UV-Vis 

 

A análise do comportamento fotocrómico destas moléculas envolve a determinação da 

estrutura da forma aberta, do espectro de absorção de cada uma das espécies intervenientes, do 

mecanismo, da cinética de coloração, do rendimento quântico da reação fotoquímica, da 

cinética de descoloração da forma corada e da resistência à fotodegradação. A determinação 

destes parâmetros nem sempre é fácil uma vez que as espécies envolvidas são termicamente 

instáveis e difíceis de isolar [50, 51]. 

A espectroscopia UV-Vis é a principal técnica utilizada para determinar os parâmetros 

que caracterizam um sistema fotocrómico, nomeadamente, o comprimento de onda máximo de 

absorção, a colorabilidade, as constantes cinéticas, o tempo de meia vida e a resistência à fadiga 

[52]. 

O comprimento de onda máximo da forma fechada e da forma aberta corresponde ao 

comprimento de onda onde a absorvância da molécula é máxima.  

A colorabilidade é definida como a capacidade de um material ou solução, incolor ou 

ligeiramente corado, desenvolver uma coloração, sob irradiação, a uma temperatura e 

comprimento de onda específicos sendo a absorvância máxima que o sistema pode atingir 

nestas condições [10].  

h 

S0 

    A B 

h 

kBA 

AB 

S1 
BA 

FL 
FL 
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As constantes cinéticas de descoloração são diretamente proporcionais à velocidade de 

descoloração e podem ser determinadas pela monitorização da evolução temporal da 

absorvância na ausência de luz pelo ajuste da curva de descoloração à seguinte equação [44, 

53]: A = A0+ A e−k t + A e−k t     
 

onde k1 e k2 são as constantes de descoloração das espécies formadas sob irradiação, A1 e A2 

as absorvâncias de cada uma das espécies e A0 a absorvância da amostra antes da irradiação 

UV [54-56].  

O tempo de meia-vida (t1/2) é definido como o tempo requerido para que a amostra perca 

metade da coloração, ou seja, atinga metade do valor de absorvância máxima no comprimento 

de onda máximo observada durante a irradiação e, no caso de haver só uma constante, pode ser 

determinado a partir da constante cinética (k) [57]. 

 t / = k     

 

Existem essencialmente duas técnicas que permitem determinar as características dos 

compostos fotocrómicos, irradiação contínua e fotólise de relâmpago, que se distinguem 

essencialmente no tempo de meia vida das espécies coradas que podem detetar [7].  

 

1.5.1 Irradiação contínua 

 

Zimmerman et al foram os primeiros a reportar, em 1958, os parâmetros fotocrómicos 

sob irradiação contínua com luz monocromática, agitação constante e temperatura controlada 

para um azobenzeno [58]. 

Esta técnica consiste na irradiação contínua de uma amostra usando um 

espectrofotómetro acoplado a uma lâmpada de UV-Vis. A célula contendo o composto (com 

uma concentração conhecida) é colocada no porta amostra do espectrofotómetro e irradiada de 

forma contínua ao mesmo tempo que se efetuam as leituras. Para minimizar as interferências o 

feixe de luz incide perpendicularmente relativamente ao eixo de leitura (figura 1.3) [59]. 

 

 

 

Eq. 1 

Eq. 2 
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Figura 1.3: Fotografia do espectrofotómetro com o sistema de irradiação e leitura usado neste trabalho.  

 

De forma a obter resultados reprodutíveis é necessário definir e controlar a temperatura, 

a intensidade de agitação bem como a potência da radiação que chega à célula. A extensão do 

estado fotoestacionário pode variar significativamente com a temperatura, a qual altera a 

velocidade da reação de descoloração térmica. Quanto mais alta for a temperatura maior será a 

constante cinética de descoloração e menor a concentração das espécies coradas no equilíbrio 

[60, 61].  

Numa primeira fase é determinado o máximo de absorvância da forma fechada e da 

forma aberta através do espectro de absorção da solução antes e depois de irradiar. Em seguida 

a absorvância sob irradiação é monitorizada no comprimento de onda máximo da forma aberta 

até atingir o equilíbrio térmico e fotoquímico entre a forma fechada e as espécies coradas, 

designado por estado fotoestacionário. Após cessar a irradiação ocorre o processo de 

descoloração onde as espécies coradas revertem à forma inicial, incolor, por um processo 

térmico ou fotoquímico [50]. 

Adicionalmente deve ser utilizado um sistema de controlo de temperatura (Peltier) e um 

filtro de água para remoção da radiação infravermelha (figura 1.4). 
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Figura 1.4: Fotografia do sistema de irradiação contínua acoplado ao espectrofotómetro usado neste trabalho.  

 

Um programa de tratamento de dados permite obter o gráfico da absorvância versus 

tempo. Os dados do decaimento podem ser ajustados a uma equação multiexponencial (A =A0+ A e−k t + A e−k t) de forma a obter os parâmetros cinéticos [44, 53, 62]. 

Na figura 1.5 está representado o perfil do processo de coloração/descoloração de um 

sistema fotocrómico do tipo T. Sob irradiação contínua observa-se um aumento da absorvância 

até atingir um patamar, o estado fotoestacionário. Após cessar a irradiação ocorre o processo 

de descoloração térmica devido à reação inversa [50]. 

Este método permite a monitorização de espécies com tempos de vida longos (segundos 

até horas) pois permite uma acumulação significativa das espécies coradas, mas não permite 

estudar facilmente espécies transientes com tempos de vida menores que 1s.  
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Figura 1.5: Representação do perfil do processo de coloração/descoloração de um sistema fotocrómico do tipo-T 
[50, 62]. 

 

Assumindo um sistema fotocrómico do tipo T, sem fotodegradação, o fenómeno pode 

ser esquematizado como uma isomerização entre o isómero estável A e o isómero instável B. 

O esquema geral da cinética engloba três processos: dois fotoquímicos e um térmico (sistema 

AB, 2, 1k) [63,64].  

 A → B ϕ           υ = ϕ ϵ′ [A]l′F′I0′  B → A ϕ           υ = ϕ ϵ′ [B]l′F′I0′  

  B → A k            υ = k [B] 
 

Tabela 1.1: Abreviaturas e símbolos [65]. 

 

 

A e B Espécies químicas 

[A] Concentração da espécie A 

[B] Concentração da espécie B 

AB Rendimento quântico global do processo fotoquímico A→B 

kBA Constante térmica do processo B→A 

ϵA Coeficiente de absorção molar da espécie A  

Percurso ótico (1 cm) l 
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Tabela 1.1: Abreviaturas e símbolos (cont.). 

 

 

Nestas condições a equação cinética para a variação da concentração de A é dada pela 

equação 3 [63]: �[�]� = −� + � + �  

 

As duas espécies, A e B, obedecem à lei de conservação da matéria pelo que a 

concentração inicial da espécie A será igual à concentração das espécies A e B no estado 

fotoestacionário [63-65]: [A]0 = [A] + [B] 
 

A equação cinética que regula a concentração do isómero mais estável é assim dada pela 

seguinte equação [63-65]: d[A]dt = −[ ϕ ϵ′ + ϕ ϵ′ I′0F′ + k ][A] + ϕ ϵ′ I′0F′ + k [A0] 
 

Após um período de irradiação o sistema atinge o estado fotoestacionário em que 

d[A]/dt = 0, pelo que a concentração de A no estado fotoestacionário, [A]PS, é dada pela equação 

6 [65]: [A]PS = [A0] k + ϕ ϵ′ I0′ F′[k + ϕ ϵ′ + ϕ ϵ′ I0′ F′] 
 

Pela combinação da equação 6 com a lei de Beer-Lambert (Abs′ = Abs′ + Abs′ =ϵ′ [A] + ϵ′ [B] l′ obtém-se uma relação entre a concentração no estado fotoestacionário, a 

constante cinética e os parâmetros espectrais, nomeadamente, o rendimento quântico e o 

coeficientes de absorção molar das espécies A e B [65] .  

 

ϵ’A Coeficiente de absorção molar da espécie A (’) indica que é referente ao λ de 

irradiação �0′  Fluxo monocromático de fotões incidentes ao λ de irradiação 

F’ Fator fotocinético = (1 − 1 − ��′)/���′ �� Velocidade do processo x, químico ou fotoquímico. 

Eq. 3 

Eq. 4 

Eq. 5 

Eq. 6 
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[�0]����� − � [�0] = [ 1� − � ] [1 + ϕ �′ϕ �′ + �ϕ �0′ �′ �′] 

 

As equações do estado fotoestacionário são assim bastante complexas mas podem ser 

simplificadas fazendo algumas considerações. Em particular se considerarmos: 

1) o coeficiente de absorção molar da espécie A no comprimento de onda de leitura é 

zero (ϵA = 0). A espécie A geralmente não absorve a este comprimento de onda.  

2) o coeficiente de absorção molar da espécie B no comprimento de onda de irradiação 

é zero (ϵ’B = 0). A espécie B geralmente não absorve a este comprimento de onda 

ou tem uma absortividade muito mais baixa [65]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.6: Representação gráfica teórica do espectro de absorção das espécies A e B [65]. 

 

Obtém-se assim a equação 8, mais simples, que nos permite relacionar a absorvância no 

estado fotoestacionário com a constante cinética [65]. 

 ����� = �1 + �� [�0] 
 

Tabela 1.2: Abreviaturas [65]. 

 

 

AbsPS Absorvância no estado fotoestacionário 

C Constante  

[A0] Concentração da espécie A 

Eq. 7 

Eq. 8 

λ de irradiação 

ϵ’B = 0 

A 

B 

λ de leitura 

  ϵA = 0 

Comprimento de onda 

A
bs
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Pela equação 8 podemos tirar uma conclusão muito importante para o estudo do 

fotocromismo do tipo T: verifica-se que a absorvância no estado fotoestacionário é 

inversamente proporcional à cinética do processo de descoloração (B→A). Ou seja, quanto 

menor a constante cinética, maior o tempo de meia vida e a absorvância das espécies coradas 

no estado fotoestacionário. Sistemas rápidos tendem assim a ter uma baixa absorvância no 

estado fotoestacionário enquanto sistemas lentos apresentam absorvâncias mais elevadas [65]. 

 

1.5.2 Fotólise de relâmpago 

 

No início dos anos 50, Norrish e Porter [66], desenvolveram a técnica de fotólise por 

pulso convencional [67]. Esta técnica começou a partir de então a ser utilizada no estudo de 

processos fotoquímicos. A fotólise por pulso de laser foi desenvolvida no final dos anos 60 e é 

considerada uma evolução da fotólise convencional [48]. Na fotólise de relâmpago o sistema 

fotocrómico é excitado por um pulso de elevada energia através de um laser [68]. 

 Esta técnica é ideal para o estudo dos produtos fotoquímicos, através da medição direta 

dos seus espectros de absorção [69]. De facto, a técnica apresenta uma grande versatilidade e 

pode ser usada no estudo de espécies de curta duração tais como radicais, bi-radicais, estados 

eletronicamente excitados, iões radicais e espécies orgânicas ou inorgânicas em estados de 

oxidação instáveis. Recorrendo a esta técnica é possível estudar espécies com tempos de vida 

na ordem dos nanosegundos e picosegundos, e em alguns casos é possível estudar processos 

com tempos de vida na ordem dos fentosegundos [48].  

A técnica consiste no uso de um espectrofotómetro que apresenta uma resolução 

temporal muito elevada, acoplado a um sistema de excitação que origina uma alta concentração 

de espécies de tempo de vida curto, usando para isso um pulso de luz intenso de curta duração 

(laser). O sistema é monitorizado pela medição do espectro de absorção do estado excitado da 

espécie química [48]. 

 Nestas condições a concentração das espécies coradas ao comprimento de onda de 

leitura é dada pela equação 9:  A0 λ = kϕc ϵ C  

 

onde A0(λ) é a absorvância inicial, ϕcol é o rendimento quântico, ϵB o coeficiente de absorção 

molar da forma aberta e CA a concentração da forma incolor. 

k 

Eq. 9 
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A presença de espécies com tempos de vida curtos é preferencialmente detetada por 

fotólise de relâmpago enquanto as espécies com tempos de vidas mais longos são facilmente 

observadas após irradiação continua. Esta diferença é facilmente percetível uma vez que os 

fotoisómeros formados dependem da intensidade da irradiação. A fotólise de relâmpago 

seleciona as espécies com tempos de vida mais curtos enquanto a irradiação contínua permite 

a acumulação de espécies com tempos de vida maiores. A colorabilidade sob fotólise de 

relâmpago pode ser determinada, com precisão, a partir do rendimento quântico e dos 

coeficientes de absorção molar estimados a partir das experiências sob irradiação contínua 

monocromática [68, 50]. 

 

Estes dois métodos não permitem, no entanto, determinar quais as espécies formados 

sob irradiação. Assim, em conjunto com estas técnicas, a espectroscopia de RMN é considerada 

uma ferramenta muito útil para estudar as reações fotocrómicas. De facto, os espetros de RMN 

de cada um dos isómeros apresentam sinais característicos. É possível através dos espetros, 

obtidos antes e depois da irradiação, observar o decréscimo dos sinais relativos à forma inicial 

bem como o aparecimento de um novo conjunto de sinais característicos dos fotoisómeros. 

Embora a resolução e a sensibilidade seja menor do que a apresentada pela espectroscopia UV-

Vis, é possível determinar o número, a estrutura e a concentração dos produtos formados sob 

irradiação, recorrendo a técnicas bidimensionais, tornando-se assim uma técnica poderosa na 

caracterização de sistemas fotocrómicos. No caso do estudo de fotoisómeros de vida curta é 

possível determinar os espetros da solução irradiada a baixa temperatura o que permite 

aumentar a estabilidade térmica das espécies formadas [70]. 

 

1.6 Benzopiranos e naftopiranos 

 

1.6.1 Benzopiranos 

 

Os benzopiranos (esquema 1.13) são uma importante classe de compostos heterocíclicos 

oxigenados que resultam da fusão de um anel pirânico com um anel benzénico [71]. Diversos 

benzopiranos foram isolados a partir de plantas, animais e fungos [72] tendo já sido reportados 

cerca de 4000 compostos [73]. Na natureza apenas foram isolados compostos disubstituídos na 

posição 2 não havendo registo de compostos mono-substituídos ou sem nenhum substituinte 

[71].  
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Esquema 1.13: Estrutura do 2H-benzopirano A e dos benzopiranos B e C naturais [74]. 

 

O comportamento fotocrómico dos 2H-benzopiranos foi extensamente estudado por 

Becker e seus colaboradores. Em 1966, através da espectroscopia eletrónica de absorção a baixa 

temperatura, Becker e Michl reportaram pela primeira vez o fotocromismo dos 2H-

benzopiranos (em 3-metilpentano) e sugeriram que a irradiação com luz UV deste composto 

incolor provocava a clivagem da ligação C-O (esquema 1.14) dando origem a um composto 

conjugado intensamente corado, com uma banda de absorção entre 400-600 nm [75].  

 

 

 

Esquema 1.14: Estrutura da forma aberta proposta por Becker. 

 

Os mesmos autores estudaram as propriedades fotocrómicas de alguns benzopiranos 

naturais (esquema 1.15) em matriz sólida e em solução, a baixa temperatura (-20 a -196 ºC) e à 

temperatura ambiente. No entanto nenhum dos benzopiranos estudados era fotocrómico à 

temperatura ambiente [75]. 

 

 

  

 

 

 

Esquema 1.15: Benzopiranos naturais estudados por Becker [75]. 

 

Em 1970, Kolc e Becker estudaram um novo conjunto de benzopiranos naturais, numa 

mistura de éter etílico:isopentano:metanol (5:5:2). Todos os compostos eram convertidos na 
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forma aberta, sob irradiação, a baixa temperatura (-196 ºC), mas o isoevodionol (esquema 1.16) 

convertia-se na forma aberta à temperatura ambiente [76].   

 

 

 

 

 

Esquema 1.16: Estrutura do isoevodionol. 

 

Ao adicionar hidreto de alumínio e lítio a uma solução irradiada de 2,2-difenil-2H-

benzopirano, a baixa temperatura (-30 a -75ºC), Kolc e Becker observaram a formação de um 

fenol o que indica que a forma aberta deverá conter um grupo carbonilo (esquema 1.17) [77] 

Este facto foi comprovado por estudos de RMN de soluções irradiadas que mostraram o 

surgimento de um sinal a 185 ppm no espectro de carbono 13 [78]. 

 

 

 

 

Esquema 1.17: Equilíbrio fotocrómico do 2,2-difenil-2H-benzopirano e produto da reação da forma aberta com 
LiAlH4. 
 

Em 1986, Lenoble e Becker estudaram o 2,2-difenilbenzopirano (esquema 1.18) por 

fotólise de relâmpago à temperatura ambiente. Uma solução do 2,2-difenilbenzopirano foi 

irradiada com um laser (266 nm) verificando-se o desenvolvimento de duas bandas de absorção 

com máximos de absorvância a 410 (mais intensa) e 500 nm que podem ser atribuídas às formas 

abertas, que são altamente conjugadas. A cinética de formação da forma aberta foi monitorizada 

a 410 e 500 nm no entanto, devido ao limite de deteção da técnica (na altura), não foi possível 

determinar o tempo de vida da forma aberta, tendo sido reportado como sendo menor que 400 

µs [79].  

 

 

  

 

Esquema 1.18: Benzopirano estudado por Lenoble. 
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Todavia, a grande maioria dos benzopiranos estudados até então só apresentavam 

fotocromismo a baixa temperatura [80, 81]. Esta caraterística limitou a potencial utilização 

destes compostos e durante varias décadas a síntese de novos compostos foi negligenciada [82].  

 

1.6.2 Naftopiranos 

 

Os naftopiranos são derivados dos benzopiranos apresentando um anel extra por 

anelação nas faces 5,6; 7,8 ou 6,7 originando assim 3 classes de naftopiranos (esquema 1.19) 

[8,83]. A numeração usada para os naftopiranos está representada no esquema 1.19. A 

numeração dos átomos está de acordo com a que é frequentemente reportada [84, 85]. Assim, 

os compostos com os grupos arilo na posição 3 (A) são designados por diaril-3H-naftopiranos 

e resultam da benzoanelação na posição 5,6 do benzopirano, enquanto os compostos com os 

grupos arilo na posição 2 (B) são denominados de diaril-2H-naftopiranos e resultam da 

benzoanelação na posição 7,8 [86].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 1.19: Anelação do benzopirano nas posições 5,6; 7,8 e 6,7. 

 

O nome dos naftopiranos reflete ainda a junção dos dois anéis (esqueleto base) pelos 

quais é constituída a molécula: o naftaleno e o pirano. A denominação [2,1-b] e [1,2-b] designa 

a posição na qual o átomo de oxigénio está ligado ao naftaleno: no primeiro caso o oxigénio 

está ligado na posição 2 enquanto no segundo está ligado à posição 1. A letra b designa a face 
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do anel pirânico que está ligada ao naftaleno. Assim os naftopiranos são designados da seguinte 

forma: 3H-nafto[2,1-b]pirano (A), 2H-nafto[1,2-b]pirano (B) e 2H-nafto[2,3-b]pirano (C) [83]. 

A forma fechada (incolor) dos naftopiranos não apresenta uma estrutura planar pois o 

sistema de anéis está ligado através de um átomo de carbono sp3 de modo que as duas partes da 

molécula são ortogonais uma relativamente à outra [87]. No entanto, as formas abertas após a 

quebra da ligação C-O adotam uma conformação quase-planar e altamente conjugada (esquema 

1.20) [44, 88] devido à mudança de hibridação do carbono espiro de sp3 para sp2 [89], 

permitindo uma deslocalização dos eletrões e desviando o máximo de absorção para a região 

do visível [90]. De referir no entanto que os dois fenilos não podem ficar simultaneamente co-

planares com a restante molécula, um deles deve manter uma posição não-ortogonal devido ao 

impedimento estéreo (esquema 1.21) [91].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 1.20: Representação tridimensional da forma fechada e do isómero TC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 1.21: Estrutura do isómero TC e a conformação dos grupos fenilo. 

 

Os naftopiranos tem um comportamento fotocrómico similar aos benzopiranos: a 

irradiação com luz UV provoca a quebra da ligação C(sp3)-O originando o fotoisómero 
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transoid-cis (TC, produto maioritário) que após isomerização da dupla ligação origina o 

fotoisómero transoid-trans (TT, produto minoritário) [92, 93]. O estado fotoestacionário é 

assim composto por uma mistura dos dois fotoisómeros em proporções variáveis [50]. 

Crano et al publicou estudos de RMN, a baixa temperatura, da forma aberta do 3,3-

difenil-3H-naftol[2,1-b]pirano onde afirma que a estrutura que melhor representa a forma 

aberta é a quinoidal [96]. Dados cristalográficos do isómero TT mostraram que a estrutura deste 

isómero é também quinoidal [94]. Todavia, sendo maioritariamente quinoidal, a estrutura das 

formas abertas pode apresentar algum carácter zwitteriónico. De facto determinados 

substituintes podem aumentar o carácter zwitteriónico das formas abertas [8, 95]. Por exemplo, 

a presença de grupos dadores de eletrões nas posições 6 e 8 aumenta o caracter zwitteriónico 

das formas abertas como é o caso do 6-piperidino-3H-nafto[2,1-b]pirano (esquema 1.22) [8].  

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 1.22: Equilíbrio fotocrómico do 6-piperidino-3H-nafto[2,1-b]pirano. 

 

Quando a fonte de luz é removida o sistema retorna termicamente à forma inicial, 

incolor. Os fotoisómeros exibem espectros de absorção similares mas apresentam uma grande 

diferença a nível da estabilidade térmica. Enquanto o fotoisómero TC reverte rapidamente à 

forma fechada, o fotoisómero TT, reverte à forma inicial lentamente sendo responsável pela cor 

residual que pode persistir durante diversos minutos ou mesmo horas após o fim da irradiação 

(esquema 1.23) [54, 96, 97]. O isómero TC é termicamente mais lábil, 3 a 4 vezes, quando 

comparado com o isómero TT no entanto, o primeiro (TC) é termodinamicamente mais estável 

[98]. 

Dos três isómeros A-C, o isómero linear, 2H-nafto[2,3-b]pirano (C), não apresenta 

resposta fotocrómica significativa à temperatura ambiente, uma característica que pode ser 

explicada considerando a extensa reorganização do sistema-π que deve acompanhar a abertura 

do anel que iria quebrar a aromaticidade do grupo naftaleno (esquema 1.23) [99]. No entanto, 
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os isómeros angulares A e B apresentam excelentes propriedades fotocrómicas à temperatura 

ambiente, em solução ou incorporados em matrizes poliméricas [8,100].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 1.23: Espécies formadas após irradiação dos naftopiranos. 

 

A formação de dois fotoisómeros ocorre em naftopiranos com os grupos arilo iguais, no 

entanto a introdução de dois grupos arilo diferentes no carbono sp3 leva à formação de quatro 

fotoisómeros: trans-transoid-cis TTC, cis-transoid-cis CTC, trans-transoid-trans TTT e cis-

transoid-trans CTT (esquema 1.24) que exibem diferentes estabilidades térmicas [68,101,102].  

Vários estudos demonstraram que após irradiação se formam os isómeros mais estáveis, 

nomeadamente o TTC e o CTC em detrimento dos isómeros TTT e CTT menos estáveis [20, 

101, 102]. 
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Esquema 1.24: Equilíbrio fotocrómico entre a forma fechada e as formas abertas de um naftopirano assimétrico.  

 

Os isómeros formados após irradiação do 2H-nafto[1,2-b]pirano (B) são caracterizados 

por duas bandas de absorção na região do visível: uma fraca a 403 nm e outra mais intensa a 

481 nm, enquanto o 3H-nafto[2,1-b]pirano (A) apresenta uma única banda centrada a 432 nm 

[82, 103].  Contudo, a diferença mais acentuada entre os dois isómeros é a estabilidade das 

formas abertas [54] e consequentemente a velocidade de descoloração. As formas abertas do 

isómero [1,2-b] (A) apresentam tempos de meia vida superiores quando comparados com o 

isómero [2,1-b] (B). Esta diferença pode ser explicada por um maior impedimento estéreo entre 

o protão etilénico e o protão H-10 do naftaleno que provoca a destabilização do fotoisómero 

TT (esquema 1.25) [82, 103]. A destabilização desta forma aberta indica que após a abertura 

do anel a conversão do isómero TC no TT será reduzida, ou seja, a isomerização da dupla 

ligação é muito pouco provável formando-se quase em exclusivo o isómero TC, o que se traduz 

numa coloração pouco intensa e em alguns casos a perda das propriedades fotocrómicas à 

temperatura ambiente [8].  
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Esquema 1.25: Representação esquemática do impedimento estéreo entre o H etilénico do anel pirânico e o H do 
anel naftalénico no isómero [2,1-b] (A) e no isómero [1,2-b] (B). 
 

1.7 Efeito dos substituintes 

 

1.7.1 3H-nafto[2,1-b]pirano  

 

A resposta fotocrómica do isómero 3H-nafto[2,1-b]pirano (esquema 1.26) é 

caracterizada pelo desenvolvimento de uma coloração pouco intensa, resultante da abertura do 

anel pirânico, por uma baixa concentração das espécies coradas no equilíbrio fotoestacionário 

bem como por uma rápida velocidade de descoloração [103].  

 

 

 

 

 

 

Esquema 1.26: Estrutura base do 3H-nafto[2,1-b]pirano. 

 

Como vimos anteriormente a intensidade da coloração depende da velocidade de 

descoloração a uma determinada temperatura. Esta relação é dada pela equação do estado 

fotoestacionário (equação 8) da qual se pode concluir que a colorabilidade de um sistema 

fotocrómico é tanto maior quanto menor for a constante cinética [60]. 
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 A introdução de diferentes grupos permite manipular a colorabilidade e a cinética de 

um sistema fotocrómico. Substituintes nos grupos fenilo têm um efeito substancial na cor, na 

intensidade e na velocidade de descoloração. A introdução de um grupo dador de eletrões num 

ou nos dois grupos fenilo, especialmente na posição para, provoca um deslocamento para o 

vermelho do máximo de absorvância das formas abertas, diminuição da intensidade no 

equilíbrio fotoestacionário e um aumento na velocidade de descoloração. Todavia, a introdução 

de um grupo atractor de eletrões causa um deslocamento para o azul e uma diminuição da 

velocidade de descoloração (tabela 1.3) [103,104]. A introdução de um grupo amino num dos 

fenilos provoca um desvio batocrómico do máximo de absorvância enquanto a introdução em 

ambos os grupos fenilos leva ao aparecimento de um segundo pico na região do visível. No 

entanto, estes compostos apresentam tempos de meia vida muito baixos (tabela 1.3) [103] 

 

Tabela 1.3: Comprimento de onda máximo e tempo de meia vida de diversos naftopiranos substituídos na posição 
para dos grupos fenilo (*dados obtidos em tolueno a 20 ºC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

Substituintes na posição meta não provocam grandes alterações nas propriedades 

fotocrómicas uma vez que esta posição não participa na estabilização da forma aberta [8]. 

 A introdução de pelo menos um grupo na posição orto provoca pequenos 

deslocamentos no máximo de absorvância mas leva a um acentuado aumento da densidade ótica 

R1 R2 λmax (nm)* t1/2 (s)* 

H H 430 10 

H OMe 460 8 

OMe OMe 472 3 

H CF3 422 28 

NMe2 H 528 10,1 

NEt2 H 544 4,8 

NMe2 NMe2 442, 544 <1 

NEt2 NEt2 458, 576 <1 

Eq. 8 
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e do tempo de meia vida (esquema 1.27) [104-106]. Este fenómeno é atribuído a um efeito 

estéreo no qual o substituinte orto provavelmente dificulta a conversão do isómero TT no TC 

e, consequentemente, o fecho do anel, formando espécies coradas mais estáveis levando a uma 

intensificação da cor desenvolvida [22,107]. 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 1.27: Estrutura do naftopirano não substituído e de um com um grupo o-fluorfenilo no carbono sp3 (dados 
obtidos em dietileno glicol bis (alil carbonato)) [85].  
 

O tempo de meia vida das formas abertas também depende do volume do substituinte 

na posição orto. Em 2003, Gabbutt et al estudaram uma série de compostos substituídos na 

posição orto por diferentes átomos de halogéneo (F, Cl, Br, I) tendo verificado que o aumento 

do volume do substituinte provocava o aumento do tempo de meia vida, mas não alterava o 

comprimento de onda da absorção máxima (tabela 1.4). Este facto é consequência de uma 

torção dos grupos arilo das formas abertas de forma a diminuir a interação estérea entre os 

hidrogénios orto de um arilo e o substituinte orto do outro grupo arilo. Esta torção reduz 

significativamente a sobreposição das orbitais p do sistema conjugado e diminui o efeito 

eletrónico dos grupos orto. Este efeito não é induzido unicamente pelos átomos de halogénio 

uma vez que a introdução de um grupo metilo ou metoxilo na posição orto também não provoca 

alterações no comprimento de onda máximo [107].   
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Tabela 1.4: Comprimento de onda e tempo de meia vida das formas abertas de um naftopirano substituído na 
posição orto de um grupo fenilo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

A introdução de substituintes no anel naftalénico tem um efeito variável. Um grupo 

dador de eletrões nas posições 6 ou 8 provoca um deslocamento do máximo de absorvância 

[107]. Um aumento na colorabilidade é obtido através da introdução de um grupo metoxilo ou 

amino na posição 6. Um desvio batocrómico de aproximadamente 43 nm é observado em 

compostos com um substituinte metoxilo na posição 8. Outros grupos dadores de eletrões tem 

um efeito semelhante. Contudo a presença de um substituinte nas posições 5, 7 ou 9 tem um 

efeito reduzido na absorvância das formas abertas (tabela 1.5) [108]. 

 

Tabela 1.5: Comprimento de onda e densidade ótica de naftopiranos substituídos no anel naftalénico. 

 

 

 

 

 

 

  

R1 λmax (nm) t1/2 (s) 

H 538 5 

F 554 40 

Cl 554 741 

Br 554 1024 

I 553 1167 

MeO 555 351 

Me 555 639 

R λmax (nm) ∆OD(sat.) 

Referência 430 --- 

5-MeO 432 0,46 

6-MeO 440 --- 

7-MeO 432 0,39 

8-MeO 473 0,73 

9-MeO 429 0,31 
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Enquanto a presenta de um grupo metoxilo na posição 5 não tem influência na cor da 

forma aberta, a introdução de um grupo acetoxilo nesta posição, provoca um desvio 

batocrómico de 25 nm (tabela 1.6) [106]. 

 

Tabela 1.6: Comprimento de onda, densidade ótica e tempo de meia vida de naftopiranos substituídos na posição 
5 e do composto 3H-nafto[2,1-b]pirano. 

 

 

 

 

 

 

 

Uma explicação possível para este facto reside numa possível interação entre o oxigénio 

quinoidal e o carbono do carbonilo (esquema 1.28) [8, 106]. 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 1.28: Influência do grupo 5-acetoxi na forma aberta. 

 

A combinação de diferentes substituintes em diferentes posições permite assim 

manipular as propriedades fotocrómicas dos 3H-nafto[2,1-b]piranos de forma a satisfazer uma 

ampla gama de requisitos.   

 

1.7.2 2H-nafto[1,2-b]pirano 

 

Em contraste com o isómero [2,1-b], a fotoisomerização do isómero [1,2-b] (esquema 

1.29) origina espécies coradas com um tempo de meia vida muito superior (menor constante 

cinética de descoloração). Daqui resulta uma elevada concentração das formas abertas no 

equilíbrio fotoestacionário e uma intensa coloração, persistente durante um período de tempo 

5-Substituinte  λmax (nm) ∆OD  t1/2 (s) 

H 430 0,36 45 

OMe 432 0,46 120 

OC=OMe 455 0,44 81 



Capítulo 1 - Introdução 
 

 

32 
 

considerável. Relativamente ao isómero [2,1-b] verifica-se um desvio batocrómico de 45 nm 

no máximo de absorvância e um aumento do tempo de meia vida (tabela 1.7) [109].  

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 1.29: Estrutura base do 2H-nafto[1,2-b]pirano. 

 

Tabela 1.7: Comprimento de onda, densidade ótica e tempo de meia vida do 2,2-difenil-2H-nafto[1,2-b]pirano e 
do 3,3-difenil-3H-nafto[2,1-b]pirano [8]. 
 

 

 

 

 

 

O primeiro composto patenteado descrito como tendo propriedades fotocrómicas 

aceitáveis para aplicação industrial contém um grupo adamantano na posição 2 [110]. No 

seguimento deste trabalho vários compostos foram sintetizados contendo grupos policíclicos 

alifáticos como, por exemplo, grupos biciclo[3,3,1]nonano ou grupos cânfora (esquema 1.30), 

no entanto, estes compostos não apresentam grandes diferenças no máximo de absorvância e 

têm tempos de meia vida mais baixos que o derivado com o grupo adamantano [111]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 1.30: Estrutura de alguns benzopiranos com grupos policíclicos alifáticos no carbono sp3. 

Composto  λmax (nm) ∆OD (sat.)  t1/2 (s) 

[1,2-b] 476 1,37 > 1800 

[2,1-b] 432 0,36 45 
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A introdução de dois grupos arilo na posição 2 provoca uma intensificação da cor 

desenvolvida, a diminuição da velocidade de descoloração em solução e em polímeros e um 

aumento expressivo do tempo de meia vida (> 1800 s) [8]. A posição para dos grupos fenilo 

tem grande influência na cor, na intensidade e na velocidade de descoloração de um sistema 

fotocrómico. A introdução de um grupo alcoxilo ou amino nesta posição causa um desvio 

batocrómico do máximo de absorvância, no entanto, tal como no 3-difenil-3H-nafto[2,1-

b]pirano também provoca uma diminuição da intensidade devido ao aumento da velocidade de 

descoloração [112].  

Contudo, a introdução de um substituinte na posição 5 permite alterações na cinética de 

descoloração e pode ser usada para compensar o efeito causado por outros substituintes em 

diferentes posições [112]. Um substituinte na posição 5 causa um significativo impedimento 

estéreo que provoca a destabilização das formas abertas, verificando-se que a conversão entre 

as formas abertas e a forma fechada é mais rápida [8]. A presença de grupos 2-aminoarilo em 

naftopiranos substituídos na posição 5 (esquema 1.31 estrutura B e C) leva ao desenvolvimento 

de uma cor vermelha intensa que reverte à forma incolor relativamente depressa [103].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Esquema 1.31: Estrutura do naftopirano de referência 2,2-difenil-2H-nafto[1,2-b]pirano e de dois naftopiranos 
substituídos na posição 5. 
 

A ligação entre as posições 5 e 6 através de um grupo indeno provoca o deslocamento 

batocrómico do comprimento de onda do máximo de absorção e a intensificação da cor 

desenvolvida que pode ir do laranja ao azul/cinzento [113]. Estes compostos exibem duas 

bandas de absorção: uma a 435-500 (menos intensa) nm e outra a 560-634 (mais intensa) nm 

(tabela 1.8). Este facto pode ser atribuído à co-planaridade de um grupo fenilo com a restante 

molécula forçada pelo grupo indeno [103, 114]. Estes compostos apresentam elevados 
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coeficientes de extinção molar no UV e velocidades de descoloração razoáveis, sem ser 

necessário a adição de ácidos ou bases. A adição de ácido ou base é reportada como uma forma 

de aumentar a velocidade de descoloração das formas abertas [113, 115]. 

A presença de um substituinte na posição 5 tem vários propósitos: dependendo do 

tamanho do substituinte é possível controlar a velocidade de descoloração, bem como a 

intensidade da cor; pode também garantir que o grupo indeno esteja no mesmo plano que o 

naftopirano permitindo uma extensão da conjugação do sistema [8]. 

 

Tabela 1.8: Comprimento de onda, variação da densidade ótica e tempo de meia vida de indeno-naftofuranos 
substituídos na ponte metilénica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A presença de um substituinte amino na posição 9 do anel naftalénico acentua a 

formação de duas bandas de absorção na região do visível a 454 e a 556 nm levando a uma 

coloração castanha (esquema 1.32 estrutura (A)). A combinação de um substituinte amino na 

posição 9 com um grupo para-aminofenilo no carbono sp3 leva ao desenvolvimento de uma 

coloração cinzenta com máximos de absorvância a 485 e 569 nm (esquema 1.32 estrutura (B)) 

[116].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R1 λmax (nm) ∆OD(sat.) t1/2 (s) 

H 436, 562 0,89 207 

Me 435, 560 0,79 119 
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Esquema 1.32: Estruturas dos naftopiranos que levam ao desenvolvimento de uma coloração castanha (A) e cinza 
(B). 
 

1.8 Influência do meio 

  

As propriedades fotocrómicas dos naftopiranos, em particular o comprimento de onda 

máximo da forma aberta e a cinética de descoloração podem ser ajustadas através da introdução 

de substituintes específicos em determinadas posições [9], mas também alterando o meio no 

qual estas moléculas estão dispersas [117, 118].  

 A grande maioria dos estudos destes compostos são realizados em solução, todavia 

quando os compostos são dispersos num material apropriado observa-se uma alteração 

significativa das suas propriedades [119]. Dado que a maior parte das aplicações requerem uma 

matriz sólida, que seja oticamente transparente e mecanicamente resistente [13], estes 

compostos tem sido incorporados em materiais orgânicos (por exemplo, polimetil-metacrilato, 

PMMA) [120], inorgânicos (derivados de silicatos ou alumino-silicatos) [121] ou híbridos 

orgânico-inorgânico (ormosil, materiais mesoporosos) [122-125]. Os polímeros orgânicos são 

uma excelente opção uma vez que oferecem robustez e a possibilidade de formar películas, 

fibras, grânulos e materiais moldáveis [119].  

Os materiais fotocrómicos híbridos orgânico-inorgânico têm sido extensamente 

estudados nos últimos anos, dado que a junção de componentes orgânicos e inorgânicos pode 

preservar ou mesmo melhorar as suas características. Geralmente as matrizes inorgânicas 

possuem elevada estabilidade térmica e alta robustez. Por outro lado, as matrizes orgânicas 

possuem flexibilidade e versatilidade uma vez que existe uma grande diversidade de compostos 

orgânicos que podem ser usados [13, 126, 127]. As matrizes híbridas para além de aliarem as 
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vantagens das matrizes orgânicas e inorgânicas permitem incorporar vários tipos de moléculas 

fotoativas com o objetivo de obter materiais fotocrómicos [128]. 

 As características do material e o modo de incorporação dos compostos tem uma grande 

influência no comportamento fotocrómico das moléculas. De um modo geral, as moléculas 

fotocrómicas podem ser incorporadas nos polímeros de duas formas: dispersas na matriz ou 

ligadas covalentemente a ela [9, 129]. Nas últimas décadas surgiram varias técnicas que 

possibilitam o uso de ambas as abordagens permitindo sintetizar polímeros fotocrómicos com 

características específicas [118, 130]. As propriedades da matriz, nomeadamente, a rigidez, a 

polaridade e o espaço livre podem afetar as propriedades fotocrómicas das moléculas com 

destaque para a velocidade de conversão entre as espécies coradas e a forma fechada [7, 131, 

133].   

 Geralmente, a reação que caracteriza o processo fotocrómico é mais lenta em matrizes 

poliméricas do que em solução [133, 134]. Este feito pode ser atribuído ao facto de o espaço 

livre ser mais reduzido na matriz polimérica do que em solução. Na matriz, a mobilidade e a 

capacidade de isomerização das moléculas é menor devido ao impedimento estéreo provocado 

pela matriz [88]. Além disso a agregação das moléculas dentro da matriz pode influenciar as 

propriedades cinéticas e espectrais, sendo este fenómeno mais comum em espiropiranos e 

azobenzenos [136, 137].  

 A polaridade do meio também afeta de forma significativa o comportamento 

fotocrómico. As formas abertas são mais estáveis em solventes polares do que nos apolares ou 

menos polares. A polaridade do meio pode igualmente provocar alterações no equilíbrio entre 

as duas conformações, ou seja estabilizando mais um isómero do que o outro [138]. 

 O método sol-gel é o mais usado para preparar materiais híbridos fotocrómicos [139]. 

A denominação de sol-gel advém da etapa mais importante do método que consiste na transição 

da fase de sol para a fase gel. O termo sol é normalmente utilizado para descrever um sistema 

constituído por partículas coloidais dispersas num fluido. O termo gel denomina os sistemas 

formados por estruturas rígidas de partículas coloidais que encerram uma fase líquida, ou seja 

quando os monómeros que constituem o colóide se juntam formando macromoléculas cujas 

dimensões preenchem toda a solução [140-142]. 

 A fase inicial de preparação destes materiais, pelo método sol-gel, envolve dois passos 

em que um percursor, normalmente um alcóxido de um metal, passa por uma reação de hidrólise 

seguida de uma reação de condensação. A reação de hidrólise pode ser completa, levando à 

substituição de todos os grupos orgânicos, ou parcial dependendo fundamentalmente da razão 
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entre o alcóxido e a água. A introdução de um alcóxido diferente, após hidrólise parcial, permite 

a preparação de matrizes mais complexas [143].  

 O segundo passo do método sol-gel corresponde a uma reação de condensação entre as 

moléculas resultantes da hidrólise. A condensação pode ocorrer entre moléculas totalmente 

hidrolisadas mas também entre moléculas parcialmente hidrolisadas. No limite pode ocorrer 

entre uma molécula com um grupo hidrolisado e uma molécula que não tenha sofrido qualquer 

hidrólise, neste caso o produto será obrigatoriamente um éster. O processo de condensação leva 

à formação de cadeias longas e ramificadas conduzindo por fim à gelificação da solução 

levando à formação de um sólido [143]. 

 

                              M(OR)n + HO-M(OR)n-1 → (RO)n-1M-O-M(OR)n-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.7: Esquema de preparação de materiais híbridos orgânicos-inorgânicos fotocrómicos pelo método sol-gel 
(adaptado de Pardo et al [13]). 
 

Estas matrizes têm uma estrutura porosa que oferece espaço livre suficiente para que 

ocorra a transformação estrutural nos compostos fotocrómicos [13]. O método sol-gel permite 

usar vários percursores, entre os quais alcoxi-silanos organicamente modificados. O uso deste 

percursores permite controlar a polaridade e o tamanho dos poros dependendo da natureza e 

quantidade de grupos orgânicos que não forem hidrolisados [13, 144]. 

 

Sol 

Gel 
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A incorporação do 3,3-difenil-3H-nafto[2,1-b]pirano, através do método do sol-gel, em 

matrizes preparadas usando diferentes alcoxi-silanos (SiOR, R=Me, Ph e iBu) leva a um desvio 

na posição da banda de absorção após irradiação. Nas matrizes preparadas com SiO-iBu e SiO-

Ph o desvio é mais acentuado do que nas preparadas com SiO-Me. A posição da banda também 

depende da percentagem de silano usado deslocando-se progressivamente para o azul à medida 

que se aumenta a percentagem de silano substituído (tabela 1.9) [13, 145].  

 

Tabela 1.9: Efeito da composição da matriz no comprimento de onda máximo de absorção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A natureza e a quantidade de grupos orgânicos da matriz determina a polaridade da 

superfície interna do poro, onde as moléculas orgânicas estão alocadas. Nas amostras 

preparadas sem substituinte orgânico a superfície do poro é constituída principalmente por 

grupos OH o que lhe confere uma elevada polaridade enquanto a incorporação de substituintes 

orgânicos permite obter matrizes menos polares devido à baixa polaridade dos substituintes que 

se mantêm ligados e ao facto dos grupos orgânicos impedirem a influência dos grupos OH 

(figura 1.8) [145-147]. 

 

Amostra Me λmax (nm) Bu λmax (nm) Ph λmax (nm) 

SiO-R0% 470 470 470 

SiO-R4% 470 468 462 

SiO-R10% 468 459 455 

SiO-R50% 457 444 445 

SiO-R70% 449 440 442 

SiO-R90% --- 439 437 
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Figura 1.8: Representação esquemática da estrutura do poro da matriz preparada a partir de um silano com grupos 
fenilo (SiO-Ph) (adaptado de Pardo et al [13]). 
 

 A natureza e a percentagem do substituinte orgânico presente na matriz condiciona 

fortemente o processo de descoloração. Em matrizes dopadas com o 3,3-difenil-3H-nafto[2,1-

b]pirano, com três grupos orgânicos diferentes (SiOR, R=Me, Ph e iBu), foi possível verificar 

que o aumento de grupos R na matriz resulta numa descoloração mais rápida. A cinética do 

processo é bi-exponencial com a exceção das amostras em que a percentagem de alcoxi-silano 

substituído usado é inferior a 4%. A constante cinética relativa ao processo mais rápido aumenta 

com a quantidade de grupos R presentes na matriz, enquanto a constante mais lenta mantém-se 

praticamente inalterada e muito perto dos valores obtidos para as amostras sem alcoxi-silano 

substituídos. Este facto pode ser explicado pela existência de poros com diferentes tamanhos 

bem como com ambientes químicos diferentes. Locais onde a percentagem de grupos OH é 

maior dá origem a cinéticas mais lentas enquanto locais onde a quantidade de grupos R seja 

maior origina cinéticas mais rápidas (tabela 1.10) [146].   
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Tabela 1.10: Efeito da natureza do grupo R no tempo de meia vida das formas abertas do 3,3-difenil-3H-nafto[2,1-
b]pirano em diferentes matrizes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

A estabilidade térmica dos naftopiranos diminui de forma proporcional à quantidade de 

grupos R presentes na matriz. Este facto pode ser explicado pela baixa porosidade das matrizes 

com menos grupos orgânicos que força as moléculas a alocarem-se em poros ricos em grupos 

OH [144, 148]. 

Zayat et al estudaram quatro naftopiranos (esquema 1.33/ tabela 1.11) numa matriz de 

tetraetoxisilano (TEOS) e etil triacetoxisilano (ETAS). Verificaram que o naftopirano A reverte 

à forma incolor rapidamente, provavelmente devido à baixa polaridade da molécula e à 

inexistência de substituintes o que resulta numa fraca interação com a superfície dos poros. O 

naftopirano B exibe uma cinética de descoloração muito lenta ao contrário do que seria 

espectável para um composto derivado do 3H-nafto[2,1-b]pirano A. Provavelmente a interação 

entre os substituintes e os poros da matriz é responsável pela estabilização das formas abertas. 

De facto os derivados do 2H-nafto[1,2-b]pirano C e D com  múltiplos substituintes permitem 

uma grande interação com a matriz sendo assim responsáveis por uma cinética de decaimento 

lenta [148]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amostra Me t1/2 (s) iBu t1/2 (s) Ph t1/2 (s) 

SiO-R0% 116 116 116 

SiO-R4% 17,9 13,0 47,6 

SiO-R10% 10,6 19,2 22,6 

SiO-R50% 15,9 11,1 26,1 

SiO-R70% 12,6 9,2 22,5 

SiO-R90% 11,8 5,1 19,1 
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Tabela 1.11: Comprimento de onda e constantes cinéticas dos naftopiranos estudados por Zayat et al. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 1.33: Estrutura dos naftopiranos estudados por Zayat et al. 

 

1.9 Fadiga dos naftopiranos 

 

  A exposição prolongada dos naftopiranos à luz UV e ao oxigénio provoca a sua 

degradação levando à perda progressiva das propriedades fotocrómicas [144]. Este fenómeno 

é designado por fadiga. O naftopirano ideal permitirá efetuar inúmeros ciclos de coloração 

descoloração sem nenhuma variação do máximo de absorvância. Todavia, verifica-se ao longo 

dos ciclos um abaixamento da absorvância e por vezes a formação de uma cor residual devido 

à formação de produtos de degradação. Esta lacuna na durabilidade tem limitado o uso de 

muitos compostos já sintetizados para fins comerciais [149].  

 Ambas as formas, aberta ou fechada, podem sofrer degradação, no entanto a degradação 

das formas abertas é reportada como sendo a principal causa da perda das propriedades 

fotocrómicas [149] sendo que foi demonstrado que o oxigénio está envolvido no processo de 

fotodegradação [150]. 

Naftopirano λmax (nm) k1(min-1) k2 (min-1) 

A 476 93,8 7,9 

B 511 22,0 0,26 

C 552 30,2 0,17 

D 438, 552 25,3 0,31 
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 Em 1975, Padwa et al mostrou que a irradiação do 2,2-dimetilbenzopirano, em acetona, 

leva à formação progressiva do 2-metil-4-(o-hidroxifenil)-1,3-butadieno [151]. Este facto deve-

se à presença de um substituinte com hidrogénios α no carbono sp3 do anel pirânico que 

possibilita a migração sigmatrópica 1,7 de um átomo de hidrogénio [106] com formação, 

irreversível, de um fenol (esquema 1.34). 

 

 

 

 

 

Esquema 1.34: Formação irreversível de um fenol após irradiação do 2,2-dimetilbenzopirano. 

 

A introdução de grupos que não possuem hidrogénios α, tais como um anel aromático, 

no carbono sp3, permite, em teoria, prevenir este tipo de fotodegradação uma vez que a 

migração 1,7 de um átomo de hidrogénio fica impedida. Deste modo os diarilnaftopiranos são 

muito comuns em detrimento dos dialquilnaftopiranos. 

Mais tarde o estudo da fotodegradação dos naftopiranos na presença de oxigénio 

mostrou a formação de benzofenonas, -fenilcinamaldeídos e outros produtos minoritários. A 

fotodegradação é mais rápida em solução do que em materiais polímericos devido à elevada 

mobilidade das moléculas em solução (esquema 1.35) [144]. O mecanismo de fotodegradação 

envolve o ataque do oxigénio singuleto à dupla ligação da forma aberta ou a reação entre o 

oxigénio molecular e biradicais que se formam após a quebra da ligação C-O [153, 154]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Esquema 1.35: Produtos de fotodegradação do 3,3-difenil-3H-nafto[2,1-b]pirano identificados por GC-MS.  
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A fotodegradação pode ser minimizada através da colocação de substituintes adequados 

ou pela adição de aditivos aos materiais. Por exemplo, Lim et al [149] estudaram a resistência 

à fotodegradação do naftopirano representado no esquema 1.36 em acetonitrilo. Os autores 

reportam que após 241 h sob irradiação contínua não são visíveis sinais significativos de 

degradação. 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 1.36: Estrutura do naftopirano estudado por Lim et al. 

 

Diferentes aditivos têm sido usados para evitar a degradação e aumentar a resposta 

fotocrómicas das espécies coradas ao longo do tempo. Os aditivos que têm maior impacto na 

melhoria do tempo de vida dos compostos são os estabilizadores de luz (HALS -“Hindered 

Amine Ligth Stabilizers” por exemplo o 2-metilimidazole) [155], antioxidantes (bisfenol A) 

[156] e bloqueadores UV (benzofenonas) [157]. Em 2003, Fries et al descreveram a 

incorporação de compostos fotocrómicos pelo método sol-gel em matrizes poliméricas e 

recomendaram o uso de antioxidantes nomeadamente fenóis, hidroquinonas e aminas 

aromáticas. Estes antioxidantes podem ser usados sozinhos ou combinados com bloqueadores 

UV [158]. 

 

1.10 Aplicações do fotocromismo 

 

 Os compostos fotocrómicos têm como principal aplicação industrial as lentes oftálmicas 

fotocrómicas. As lentes fotocrómicas podem ser feitas de vidro ou plástico (por exemplo 

policarbonatos, poliuretanos) [159]. 

As lentes de vidro fotocrómicas à base de haletos de prata surgiram nos anos 60. Apesar 

destas lentes continuarem a ser comercializadas, o mercado das lentes de vidro diminuiu desde 

o início da comercialização das lentes plásticas nos anos 80. Os compostos usados para produzir 

as lentes de vidro fotocrómicas não são compatíveis com as lentes plásticas devido à dimensão 
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e à estrutura das moléculas que são muito diferentes. Dado que as lentes plásticas têm várias 

vantagens foi necessário procurar novas soluções para a produção de lentes fotocrómicas 

orgânicas [160]. 

Os materiais mais usados neste tipo de lentes são o poli(dietilenoglicol bis alilcarbonato) 

(CR-39®), policarbonatos (Lexan ®) e tiouretano (MR-8) (esquema 1.37) [161].  

 

 

 

 

 

 

Esquema 1.37: Estrutura dos polímeros CR-39® e do Lexan®. 

  

Ao longo dos anos foram desenvolvidos vários métodos de produção de lentes orgânicas 

fotocrómicas. No método “cast-in-place” o composto é disperso na matriz que constitui a lente 

estando assim, distribuído por toda a lente e não só na sua superfície. Este método apresenta 

algumas limitações, tais como, a não homogeneidade de coloração provocada pelas diferenças 

na espessura da lente e o facto de que muitas matrizes, por exemplo o MR-8, filtrarem os UV 

impedindo assim o fenómeno [162].  

Um método alternativo consiste na aplicação de um revestimento contendo os 

compostos fotocrómicos, na superfície das lentes formando um filme fino. Este processo é mais 

eficiente e acima de tudo mais barato para a indústria [13].  

 Várias classes de compostos orgânicos fotoativos foram incorporados em lentes. Na 

primeira geração de moléculas foram usadas as espirooxazinas e os espiropiranos, no entanto, 

hoje em dia a classe mais usada são os naftopiranos mais concretamente os indeno-naftopiranos. 

Os naftopiranos são capazes de desenvolver uma coloração intensa e rápida aquando da 

exposição solar e são resistentes à fadiga, ou seja, permitem efetuar um elevado número de 

ciclos de coloração/descoloração (>106) sem perder as suas propriedades. Além disso é ainda 

necessário que o processo de descoloração seja relativamente rápido [50, 103].  

 As lentes mais comercializadas são as que adquirem, sob irradiação, cores neutras (cinza 

e castanho) [163]. Todavia, para obter estas cores é frequente a utilização de misturas de 

compostos que têm de ter propriedades cinéticas semelhantes e complementares na coloração, 

ou seja a formulação das misturas não envolve simplesmente a combinação de cores nas 
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proporções certas para alcançar o tom desejado. As propriedades fotocrómicas dos 

componentes da mistura tem de estar estreitamente alinhadas para que o processo de coloração 

e descoloração esteja sincronizado e assim evitar diferenças, por exemplo, de tonalidade se um 

dos compostos descorar mais rapidamente que o outro. Todos os compostos têm de apresentar 

também uma elevada resistência à fotodegradação [164].  

 Uma forma de ajustar as propriedades fotocrómicas dos compostos é através da junção 

de aditivos, no entanto, também este passo não é aleatório uma vez que alguns aditivos para 

além de estabilizarem os compostos fotocrómicos também provocam alterações na cinética de 

descoloração ou induzem uma cor residual no estado não-ativado. Por exemplo, os 

bloqueadores UV não devem bloquear o comprimento de onda pelo qual a molécula é ativada. 

Contudo diversos cocktails de aditivos foram encontrados que permitem estender o tempo de 

vida dos compostos fotocrómicos e ajustar as suas propriedades [165].  

Os sistemas fotocrómicos também podem ser aplicados em outras áreas que não a 

indústria oftálmica, nomeadamente em plásticos, brinquedos e em visores de capacetes. 

Adicionalmente podem ser usados em revestimentos de superfícies e em selos de segurança 

como por exemplo, em passaportes. Outra indústria que tem demostrado crescente interesse nos 

compostos fotocrómicos é a cosmética onde foram desenvolvidas tintas para cabelo e tatuagens, 

vernizes e protetores solares [112].  

 

 

 

 

 

 

Figura 1.9: Exemplos de produtos fotocrómicos disponíveis comercialmente. 

 

Efeitos interessantes podem ser também obtidos em têxteis (figura 1.10) usando 

corantes fotocrómicos. Devido a problemas de estabilidade estes são frequentemente 

incorporados dentro da fibra ou em microcápsulas. Alguns produtos já estão disponíveis 

comercialmente, nomeadamente t-shirts. Os desenvolvimentos nesta área tem sido lentos 

devido aos elevados custos e à curta durabilidade dos produtos [166]. 
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Figura 1.10: Fotografias de t-shirts (antes e depois de exposição solar) estampadas com uma pasta contendo 
compostos fotocrómicos sintetizados no laboratório de Química Orgânica da UTAD.   

 

Outra área em grande expansão é o uso de compostos fotocrómicos em embalagens 

inteligentes. A necessidade de controlar a qualidade dos alimentos refrigerados é cada vez maior 

de forma a diminuir problemas de saúde pública e reduzir os desperdícios. Assim foram 

desenvolvidas etiquetas que permitem ao consumidor verificar se o produto está ou não em 

condições de ser consumido [167]. O OnVu™ é um novo indicador de tempo e temperatura 

(TTI) que foi desenvolvido pela Ciba e pela FreshPoint (Figura 1.11). O selo OnVu™ TTI é 

um indicador de tempo e temperatura de impressão não tóxico e contém um composto 

fotocrómico incolor. Quando o produto alimentar é produzido, é colocado este selo na 

embalagem e exposto à luz UV de modo a ativar o fotocrómico e desenvolver uma cor intensa. 

O composto fotocrómico reverte à forma inicial termicamente com uma cinética de 

descoloração semelhante à cinética de degradação do produto alimentar. A descoloração 

(degradação do produto alimentar) é progressiva ao longo do tempo e será mais rápida se o 

produto estiver a alta temperatura. Quando o produto atinge o seu estado limite o fotocrómico 

terá uma coloração abaixo de um certo padrão, sendo muito facilmente interpretado pelo 

consumidor [168]. 
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Figura 1.11: TTI (OnVu™) desenvolvido pela Ciba e pela FreshPoint. 

 

Porém, dado que associado ao fenómeno do fotocromismo ocorrem variações 

reversíveis de outros parâmetros físico-químicos (alteração do índice de refração, 

condutividade, constante dielétrica) [169] também podem ser equacionadas outras aplicações 

tais como: materiais de transmissão ótica variável, comutadores óticos, memórias óticas e 

janelas inteligentes [170].   

 

1.11 Objetivo do trabalho 

  

Na literatura são inúmeros os exemplos de possíveis aplicações dos compostos 

fotocrómicos, no entanto, as lentes oftálmicas fotocrómicas plásticas são sem dúvida o grande 

mercado para este tipo de compostos. Estas começaram a ser comercializadas nos anos 90 e 

desde então o volume de negócio não mais parou de aumentar [91]. 

Com o passar dos anos o aperfeiçoamento deste tipo de lentes tem sido notório e as 

lentes de última geração apresentam uma grande eficácia:  

1) são quase transparentes quando não estão ativadas, 

2) atingem um nível de coloração muito significativo quando irradiadas, 

3) envolvem o uso de várias moléculas fotocrómicas (nas Transition VI são utilizadas 

5 a 7 moléculas diferentes) em que cada uma tem a função de absorver uma parte 

específica do espectro da luz visível, 

4) apresentam elevada resistência à fotodegradação, 

5) atingem o máximo de absorvância em menos de 2 minutos de exposição solar, 

6) apresentam uma baixa sensibilidade à temperatura [160, 171, 172]. 

Todavia, o tempo necessário para a descoloração das lentes é sempre mais longo do que 

o requerido para que estas adquiram cor. Este continua a ser o ponto fraco das lentes 
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fotocrómicas uma vez que são necessários cerca de 2 minutos para descorar 45%, 7 a 9 minutos 

para perder 70% da coloração e 20 a 25 minutos para perder totalmente a coloração [160]. 

O processo de descoloração é lento porque após a abertura do anel pirânico ocorre a 

formação de dois isómeros, TC e TT, que apresentam duas cinéticas de descoloração bastante 

distintas, o isómero TC reverte rapidamente à forma incolor enquanto o isómero TT é mais 

lento a reverter à forma inicial originando uma cor residual, que pode demorar minutos/horas a 

desaparecer. 

Uma maneira de evitar a formação do isómero TT, e superar o problema da cinética de 

descoloração lenta e consequentemente a persistência de cor residual, seria impedir a 

isomerização da dupla ligação do isómero TC impedindo assim a formação do isómero TT. Isto 

pode ser feito, em teoria, através da introdução de uma cadeia de carbonos entre a dupla ligação 

do anel pirânico e o anel naftalénico. Assim, a abertura do anel pirânico levaria à formação de 

um único isómero, o TC, tornando o processo de descoloração muito mais rápido e com uma 

cinética monoexponencial, ou seja, só com uma cinética em vez das duas distintas que se 

verifica nos naftopiranos comuns. A presença deste ciclo extra impediria a isomerização da 

dupla ligação que ocorre no isómero TC. 

 

O objetivo deste trabalho é assim a síntese de benzo e naftopiranos que apresentem uma 

ponte entre a dupla ligação do anel pirânico e o anel naftalénico/benzénico criando uma nova 

classe de benzo e naftopiranos fundidos que devem apresentar uma cinética de descoloração 

rápida, revertendo completamente ao estado inicial incolor em poucos segundos/minutos à 

temperatura ambiente (esquema 1.38).  

 

 

 

 

 

Esquema 1.38: Esquema geral dos compostos que se pretendem sintetizar. 
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1.12 Descrição do conteúdo da tese 

 

Capítulo 2 – Benzopiranos  

 

Neste capítulo apresenta-se uma breve introdução aos benzopiranos e às suas 

propriedades fotocrómicas sendo feita referência ao método que melhor se adequa à síntese dos 

benzopiranos a que nos propomos. É apresentada uma pequena revisão da literatura sobre 

benzopiranos com substituintes na dupla ligação bem como as suas propriedades fotocrómicas. 

São descritas, de forma pormenorizada, a síntese e a caracterização de novos 

benzopiranos fundidos (3 e 12) obtidos a partir da β’,6’- di-hidroxiacetofenona (esquema 1.39). 

As propriedades fotocrómicas destes compostos foram estudadas por fotólise de relâmpago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 1.39: Estrutura dos benzopiranos sintetizados a partir da β’,6’- di-hidroxiacetofenona. 

 

É ainda feita uma referência sucinta à descoberta de um novo método de síntese de 

auronas a partir da β’,6’- di-hidroxiacetofenona, numa única etapa (esquema 1.40). 

 

 

 

 

Esquema 1.40: Síntese de auronas a partir da β’,6’-di-hidroxiacetofenona.  
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O conteúdo deste capítulo foi publicado em 3 artigos científicos: 

 

 Sousa, C. M.; Pina, J.; Melo, J. S.; Berthet, J.; Delbaere, S.; Coelho, P. J., “Preventing 

the formation of the long-lived coloured transoid-trans photoisomer in photochromic 

benzopyrans”, Org. Lett., 2011, 13, 4040.  

 Sousa, C. M.; Berthet, J.; Delbaere, S.; Coelho, P. J., “One pot synthesis of aryl 

substituted aurones”, Dyes Pigments, 2011, 92, 537. 

 Sousa, C. M.; Pina, J.; Melo, J. S.; Berthet, J.; Delbaere, S.; Coelho, P. J., “Synthesis of 

photochromic fused 2H-Chromene capable of generating a single coloured species”, 

Eur. J. Org. Chem., 2012, 9, 1768.  

 

Capítulo 3 – Naftopiranos 

 

Neste capítulo, após uma descrição dos diversos métodos disponíveis para a síntese de 

naftopiranos são descritas as diversas tentativas de síntese de naftopiranos fundidos a partir de 

1- e 2-naftol com o objetivo de sintetizar um composto com uma ponte entre a dupla ligação do 

anel pirânico e o anel naftalénico. 

Algumas destas tentativas resultaram na síntese de compostos inesperados. Apesar de 

não terem uma estrutura do tipo naftopirano alguns destes compostos apresentam propriedades 

fotocrómicas ao contrário do que seria expectável (esquemas 1.41 e 1.42). Noutro caso 

observou-se a formação de um composto não fotocrómico resultante de um rearranjo (esquema 

1.43). 

 

 

 

 

 

Esquema 1.41: Introdução de dois grupos éster no anel aromático da naftopiranona.  
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Esquema 1.42: Produto fotocrómico obtido após reação de Reformatsky e desidratação.  

 

 

 

 

 

 

 
Esquema 1.43: Rearranjo inesperado após a tentativa de ciclização. 

 

Foi desenvolvida uma via sintética eficiente, mas longa, que permite obter os 

naftopiranos fundidos desejados a partir do 1-naftol (esquema 1.44). As propriedades 

fotocrómicas destes novos compostos foram avaliadas em solução e dispersos em três matrizes 

híbridas orgânicas-inorgânicas diferentes. Ao contrário dos naftopiranos comuns, estes 

compostos formam, tal como previsto, um único fotoisómero. 

 

 

 

 

 

Esquema 1.44: Obtenção de naftopiranos fundidos a partir do 1-naftol.  

 

Foi igualmente desenvolvida uma via sintética alternativa, eficiente e mais curta, que 

permite obter uma nova classe de naftopiranos fundidos a partir de hidroxibenzofluorenonas 

(Esquema 1.45). 
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Esquema 1.45: Estrutura do indeno-naftofurano fundido sintetizado a partir da hidroxibenzofluorenona.  

 

Enquanto os primeiros apresentam uma cinética de interconversão entre a forma fechada 

e a forma aberta adequada a aplicações em lentes, o último apesar de ser mais rápido do que é 

desejável, apresenta um elevado potencial pois permite alterações estruturais que poderão 

possibilitar a sua aplicação em revestimentos. 

 

O conteúdo deste capítulo foi publicado em 5 artigos científicos: 
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Capítulo 4 - Naftofuranos 

 

Este capítulo descreve a síntese de novos corantes derivados do indeno e da indanona 

por reação de but-2-in-1,4-diois com compostos aromáticos ativados, através de uma série de 

reações em cadeia (esquema 1.46).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 1.46: Estruturas dos corantes formados por reação de but-2-in-1,4-diois com compostos aromáticos. 

 

É igualmente descrita a descoberta de um novo tipo de compostos fotocrómicos 

derivados de naftofuranos, que foram descobertos acidentalmente por reação do 2-naftol com 

but-2-in-1,4-diois (esquema 1.47). Estes compostos apresentam propriedades fotocrómicas 

únicas à temperatura ambiente sob exposição solar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 1.47: Estrutura tipo dos naftofuranos sintetizados por reação do 2-naftol com but-2-in-1,4-diois. 
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2.1 Introdução 

 

 Os benzopiranos são compostos incolores em solução mas apresentam uma intensa 

banda de absorção na região do ultravioleta [1] e exibem uma mudança de cor, rápida e 

reversível, quando expostos à luz solar [2, 3]. Este fenómeno, promovido pela radiação UV, 

origina a formação de duas espécies conjugadas (esquema 2.1) que absorvem fortemente na 

região do visível e retornam à forma inicial, incolor, quando a fonte luminosa é removida [3, 

4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 2.1: Equilíbrio entre a forma fechada e as formas abertas do 2,2-difenil-2H-benzopirano. 

 

Neste fenómeno, a radiação ultravioleta promove a clivagem da ligação C(sp3)-O do 

anel pirânico [5, 6] com formação de dois diastereoisómeros: transoid-cis (TC, produto 

maioritário) e transoid-trans (TT, produto minoritário) [7]. Kodama et al mostraram que o 

isómero mais estável (TT) é formado através da fotoexcitação do isómero TC e não diretamente 

a partir da forma fechada, ou seja, a fotoclivagem conduz inicialmente à formação de um único 

isómero (TC) que reverte à forma incolor rapidamente mas, devido à isomerização da dupla 

ligação, origina também o isómero TT [8]. Estes dois fotoisómeros revertem à forma fechada 

termicamente ou fotoquimicamente quando irradiados com luz visível. Apesar de apresentarem 

espectros de absorção muito similares, estas espécies apresentam diferentes estabilidades 

térmicas. Assim, quando a radiação é removida os fotoisómeros voltam ao estado inicial, 

incolor, com diferentes velocidades, de acordo com uma cinética de decaimento bi-exponencial 

[9]: o isómero TC reverte rapidamente à forma fechada incolor, enquanto o isómero TT, 

termicamente mais estável, reverte ao estado inicial mais lentamente. Deste modo após um 

decaimento rápido segue-se um decaimento significativamente mais lento que resulta em alguns 

casos na persistência de uma cor residual [10].  
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Este fenómeno ocorre em solução e em matrizes poliméricas embora a quantidade 

relativa de cada um dos fotoisómeros formados após irradiação, a cinética de fotoisomerização 

e a cinética de descoloração sejam fortemente afetadas pelo meio em que a molécula fotoativa 

está inserida [4].  

 As propriedades fotoquímicas dos benzopiranos têm sido amplamente estudadas ao 

longo das últimas décadas. Estes compostos orgânicos apresentam propriedades potencialmente 

interessantes para aplicações industriais que aproveitam a variação de cor inerente a este 

fenómeno [11, 12]. 

Os benzopiranos mais simples apresentam fotocromismo apenas a baixa temperatura 

(263-173 K) [3] sendo a conversão da forma aberta na forma fechada um processo muito rápido, 

com tempos de meia vida na ordem dos milissegundos apresentando uma coloração, após 

irradiação, pouco intensa [5].  

Com o objetivo de aumentar a estabilidade térmica dos fotoisómeros e assim poder 

observar este fenómeno à temperatura ambiente, várias alterações na estrutura dos benzopiranos 

foram estudadas, nomeadamente a anelação nas faces f, g, h, bem como, a introdução de 

substituintes nas posições 5-, 6- e 7- ou grupos aromáticos no átomo de carbono sp3 do pirano 

(esquema 2.2) [2, 5, 13, 14]. No entanto, após irradiação com luz ultravioleta, verifica-se 

sempre a formação de duas espécies coradas que exibem uma cinética de decaimento bi-

exponencial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 2.2: Estrutura base do 2H-benzopirano e diversos derivados obtidos por anelação das faces f, g, h. 
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Uma forma de eliminar a cor residual é impedir a formação do isómero TT resultante 

da isomerização da dupla ligação do isómero TC. Com este propósito, desenvolvemos uma 

nova abordagem que consiste em colocar uma ponte entre o anel pirânico e o anel benzénico 

(esquema 2.3). A presença deste anel extra deverá impedir a livre isomerização da dupla ligação 

do isómero TC pelo que o isómero TT não se poderá formar. A introdução de uma ponte entre 

os carbonos 4 e 5 originará uma nova classe de benzopiranos fundidos, onde a rotação da dupla 

ligação é impedida. A irradiação com luz UV deste novo tipo de benzopiranos originará 

previsivelmente um único fotoisómero, que terá uma cinética de descoloração mono-

exponencial, ultrapassando o problema da cor residual resultante da formação do isómero TT. 

 

 

 

 

 

 

Esquema 2.3: Equilíbrio fotoquímico entre um benzopirano fundido e a sua forma aberta. 

 

2.2 Síntese de benzopiranos 

 

Na literatura estão descritos diversos métodos de síntese do núcleo dos benzopiranos. 

Aqui serão descritos apenas três desses métodos. 

O primeiro método, o mais usado e expedito [14], foi descrito pela primeira vez por Iwai 

e Ide e consiste na condensação de um fenol com um 1,1-diarilprop-2-in-1-ol catalisada por 

ácidos fracos [16]. Esta reação permite o uso de uma vasta gama de fenóis e propinois 

possibilitando a síntese de diversos benzopiranos substituídos com bom rendimento em 

condições reacionais suaves (geralmente refluxo em tolueno ou CHCl3 e por vezes à 

temperatura ambiente) [16-18]. O mecanismo envolve a formação de um éter, catalisada pelo 

ácido, seguido de um rearranjo de Claisen, enolização, migração [1,5] de um átomo de 

hidrogénio, que dá origem à forma aberta do cromeno [19] e, por fim, uma electrociclização 

que resulta na formação do benzopirano (esquema 2.4) [20, 21]. 
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Esquema 2.4: Mecanismo para a síntese de benzopiranos a partir de fenóis e álcoois propargílicos. 

 

O segundo método consiste na formação de benzocumarinas por condensação de 

Pechmann entre um fenol e um -ceto éster, em meio ácido [22], seguido da adição nucleofílica 

1,2 de reagentes de Grignard [23]. O rendimento deste processo é normalmente baixo devido à 

formação de subprodutos por adição 1,4 do reagente de Grignard (esquema 2.5) [24]. 

 

 

 

 

 

Esquema 2.5: Síntese de benzopiranos via benzocumarinas. 

 

O terceiro método, frequentemente utilizado em alternativa aos métodos descritos 

anteriormente, consiste na condensação de uma o-hidroxiacetofenona com uma cetona, na 

presença de uma amina secundária (geralmente pirrolidina), seguido de uma hidrólise ácida que 

origina uma cromanona (síntese de Kabbe) [15, 17]. Esta cromanona pode facilmente ser 

convertida no benzopirano correspondente por redução do grupo carbonilo seguido de 

desidratação (esquema 2.6) [25].  
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Esquema 2.6: Síntese de benzopiranos via cromanonas. 

 

2.2.1 Síntese de benzopiranos substituídos na posição 4 

 

 Na literatura existem poucas referências a benzopiranos ou naftopiranos substituídos na 

posição 4 e nenhuma referente a benzopiranos com uma ponte entre o carbono 4 e 5. Em 1970 

Kolc e Becker estudaram dois benzopiranos (esquema 2.7) substituídos na posição 4 e 

verificaram que estes eram fotocrómicos mas apenas a baixa temperatura (-196 ºC) e a 

concentração das espécies coradas obtidas após irradiação era muito baixa [26].  

 

 

 

 

 

Esquema 2.7: Benzopiranos estudados por Kolc e Becker. 

 

Em 1997, Pozzo et al sintetizaram um naftopirano substituído na posição 4 por um grupo 

fenilo (esquema 2.8). Contrariamente a outros naftopiranos não substituídos nesta posição, este 

composto não apresenta propriedades fotocrómicas na gama de temperaturas entre -20 e 80 ºC. 

O aumento da energia da radiação na fotólise de relâmpago ou da sua concentração também 

não permitiram observar nenhuma alteração visível [19]. No mesmo ano Heller et al 

demonstraram que a presença de um substituinte na posição 4 provoca a perda do fotocromismo 

à temperatura ambiente, porém, o fenómeno pode ser observado a baixa temperatura (<-20 ºC). 

Este resultado deve-se provavelmente a um efeito estéreo [27].  
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Esquema 2.8: Naftopiranos estudados por Pozzo et al (A) [19] e Heller et al (B) [27].  

 

De facto a presença de um substituinte na posição 4 não deve inibir a abertura do anel 

pirânico mas poderá destabilizar os fotoisómeros (impedimento estéreo) devido à proximidade 

entre o substituinte da posição 4 e o hidrogénio da posição 5, no isómero TC, e entre este 

substituinte e o oxigénio do carbonilo no isómero TT (esquema 2.9) [28].  

 

 

 

 

 

 

Esquema 2.9: Impedimento estéreo resultante da presença de um substituinte na posição 4. 

 

O primeiro composto fotocrómico descrito como tendo propriedades aceitáveis para o 

uso em lentes oftálmicas, patenteado em 1989 por Heller et al, foi um naftopirano contendo um 

ciclo adamantano ligado ao carbono 2 do anel pirânico formando um composto espiro (esquema 

2.10) [28]. O grupo adamantano aumenta a eficiência quântica da abertura do anel, 

enfraquecendo a ligação C-O do anel pirânico [1]. A síntese deste composto foi efetuada via 

síntese de Kabbe a partir de hidroxiacetonaftonas e envolveu a formação de vários naftopiranos 

substituídos na posição 4 por pirrolidinas [28].  
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Esquema 2.10: Síntese de um naftopirano substituído no carbono 2 com um grupo adamantano. 

 

Heller et al prepararam também alguns espirobenzopiranos contendo substituintes 

pirrolidinilo, morfolidinilo, pipiridinilo, 4-metoxiciclohexilo na posição 4. A irradiação com 

luz solar destes compostos em 1,2 dicloroetano, com temperaturas abaixo de 10 ºC, origina 

soluções com uma coloração amarelo/laranja, porém à temperatura ambiente as soluções 

descoram rapidamente [28].  

Além da influência do grupo adamantano, a presença da pirrolidina na posição 4 

possibilita o aumento da estabilidade térmica das formas abertas, o que permite observar este 

fenómeno à temperatura ambiente (esquema 2.11) [28].  

 

 

 

  

 

 

 

 

Esquema 2.11: Equilíbrio entre a forma fechada e as formas abertas do espiro[adamantano-benzopirano]. 
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Utilizando igualmente o método de Kabbe, Tanaka et al prepararam em 1994 

espirobenzopiranos semelhantes contendo um biciclo [2,2,1]heptano ligado ao carbono 2 do 

anel pirânico e diversos substituintes na posição 4 (esquema 2.12) [29]. 

 

  

 

 

 

 

Esquema 2.12: Benzopiranos sintetizados por Tanaka et al.  

 

Os compostos apresentados no esquema 2.12 são fotocrómicos a 25 ºC em filmes de 

PMMA. Após irradiação, durante 60 segundos, estes apresentam uma coloração laranja e uma 

banda de absorção entre 478-490 nm [29].  

Os benzopiranos substituídos na posição 4 com pirrolidinil, morfolidinil apresentam 

tempos de meia vida entre 60 e 62 segundos, enquanto os compostos substituídos com um grupo 

fenilo e butilo têm tempos de meia vida mais baixos, entre 10 e 15 segundos. Esta diferença 

pode ser explicada pela estabilização da forma aberta, devido à presença de um azoto no 

substituinte presente na posição 4. No entanto, é de salientar que mesmo a presença de um 

grupo volumoso, como um fenilo, ou de uma cadeia alquílica, não impede que o fenómeno 

ocorra à temperatura ambiente em filmes de PMMA [29]. 

Os trabalhos de Heller et al e Tanaka et al mostram que é possível obter benzopiranos 

substituídos na posição 4 que apresentem propriedades fotocrómicas relevantes à temperatura 

ambiente. Ou seja, a presença deste substituinte pode constituir uma dificuldade mas não é um 

impedimento para que o composto seja fotocrómico à temperatura ambiente. 

 

2.3 Objetivo  

 

 O objetivo é sintetizar benzopiranos que apresentem uma ponte entre os carbonos 4 e 5 

criando uma nova classe de benzopiranos fundidos e estudar as suas propriedades fotocrómicas. 

É de esperar que quando irradiados com luz ultravioleta, estes compostos, originem unicamente 

um fotoisómero. Em particular pretende-se sintetizar benzopiranos fundidos com as seguintes 

estruturas (esquema 2.13): 
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Esquema 2.13: Estruturas dos benzopiranos que se pretendem sintetizar. 

 

2.4 Síntese de um benzopirano fundido assimétrico 

 
Na literatura não se encontra nenhuma referência a este tipo de benzopiranos fundidos. 

A estratégia adotada para a sua síntese (esquema 2.14) envolveu numa primeira fase a formação 

do anel pirânico e, numa segunda fase, a criação do anel extra. Deste modo optou-se por utilizar 

a síntese de Kabbe partindo da β’,6’-dihidroxiacetofenona de modo a preparar cromanonas 

substituídas na posição 5 que poderiam permitir a formação de um anel extra entre os carbonos 

4 e 5.  

 

 

 

 

 

Esquema β.14: Estratégia para a síntese de benzopiranos fundidos a partir da β’,6’-di-hidroxiacetofenona. 

 
A cromanona 1 foi obtida por refluxo de uma solução de 2’,6’-di-hidroxiacetofenona, 

norcânfora e pirrolidina em tolueno (esquema 2.15), tendo-se observado o consumo total do 

material de partida e a formação de um único composto, menos polar, após 6 horas de refluxo. 

O facto de ser menos polar sugere que pelo menos um dos grupos OH reagiu. Após hidrólise 

ácida e extração, o produto foi purificado por cromatografia tendo-se obtido um solido cristalino 

ligeiramente amarelo.  

 

 

 

 

 

 

Esquema 2.15: Síntese da cromanona 1 por reação da β’,6’-di-hidroxiacetofenona com a norcânfora. 
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O espectro de infravermelho deste composto apresenta uma banda larga, não muito 

intensa, a 3423 cm-1 correspondente ao grupo hidroxilo e uma banda intensa a 1636 cm-1 

caraterística do grupo carbonilo. O baixo valor da absorção do grupo carbonilo sugere a 

presença de uma ligação de hidrogénio intramolecular [30]. O espectro de massa apresenta um 

fragmento correspondente à perda de 18 unidades de massa, em baixa percentagem (11%), que 

provavelmente corresponde à perda de H2O. 

O espectro de RMN de 1H permitiu a observação dos sinais correspondentes à 

ressonância de todos os protões da cromanona 1, nomeadamente 3 protões aromáticos, dois 

protões metilénicos, entre 2,89 e 2,84 ppm (H-3) e 10 protões entre 2,51-1,08 ppm 

correspondentes ao grupo norcânfora. A 11,63 ppm observou-se um sinal na forma de singleto 

com integração correspondente a um protão, indicativo da presença de um grupo OH fenólico. 

Verificou-se ainda uma duplicação de sinais na zona aromática e dois conjuntos de sinais 

(sistema AB) para os protões metilénicos (H-3) (Figura 2.1). Estes factos sugerem a presença 

de dois diastereoisómeros. Devido à quiralidade do carbono spiro C-2, os protões metilénicos 

não são equivalentes e surgem na forma de dois sistemas AB (dupleto de dupletos): 2,89 e 2,84 

ppm para o isómero A e 2,88 e 2,75 ppm para o isómero B. De notar que a presença destes dois 

diastereoisómeros não foi percetível por cromatografia em camada fina TLC, tendo-se 

observado em diversas misturas de eluentes uma única mancha. No espectro de RMN de 13C é 

de salientar a presença de um sinal a 198,7 ppm característico do grupo carbonilo e de um único 

sinal para o carbono 3 a 43,8 ppm (a presença dos dois diasterioisómeros não é percetível no 

espectro de RMN de 13C).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1: Partes do espectro de RMN de 1H da cromanona 1.  
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Para construir o ciclo entre o carbono 4 e 5 delinearam-se duas estratégias diferentes 

envolvendo a condensação aldólica da cromanona 1 com um silil enol éter específico e a reação 

de Reformatsky com o bromoacetoacetato de etilo. 

A condensação aldólica cruzada tem um papel preponderante na química orgânica, 

permitindo a formação de novas ligações carbono-carbono com bastante facilidade [31, 32]. 

Mukaiyama et al reportaram, em 1973, a preparação de -hidroxicetonas por reação de silil 

enol éteres com aldeídos ou cetonas, na presença de TiCl4 [33], usando como solvente 

diclorometano. Os autores demonstraram que a reação com aldeídos ocorre com bons 

rendimentos a baixa temperatura (-78 ºC) mas reações com cetonas é necessário usar 

temperaturas mais altas (0 ºC ou temperatura ambiente) [32]. O mecanismo desta reação 

envolve o ataque do silil enol éter ao carbonilo, ativado pelo TiCl4, para formar 

clorotrimetilsilano e um intermediário cíclico que após hidrolise ácida origina um aldol, o qual 

é instável e suscetível a desidratação na presença de meios ligeiramente ácidos como a sílica 

gel (esquema 2.16) formando cetonas α, -conjugadas [32]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 2.16: Mecanismo da reação de condensação aldólica segundo Mukaiyama. 

 

Numa primeira abordagem testou-se a reação do ((1-metoxi-2-metilprop-1-en-1-

il)oxi)trimetilsilano com a cromanona 1 catalisada pelo ácido de Lewis, TiCl4, segundo o 

método de Mukaiyama [32] que poderia dar origem ao anel pirânico após desidratação em meio 

ligeiramente ácido (esquema 2.17). A subsequente hidrólise ácida poderia originar um 

benzopirano fundido. A presença dos dois grupos CH3 no carbono adjacente à dupla ligação 
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(posição 9) constituiria uma vantagem, dado que, fixaria a posição da dupla ligação do anel 

pirânico. 

 

 

 

 

 

 

Esquema 2.17: Estratégia para a formação do benzopirano MS1 envolvendo a condensação aldólica entre a 
cromanona 1 e um silil enol éter. 
 

Porém, o tratamento de uma solução da cromanona 1 com ((1-metoxi-2-metilprop-1-en-

1-il)oxi)trimetilsilano em diclorometano com TiCl4, à temperatura ambiente, e sob agitação, 

não resultou na formação do produto pretendido. Foram implementadas várias modificações, 

nomeadamente, o refluxo da mistura reacional durante 24 horas, o uso de AlCl3 como 

catalisador da reação e o aumento do número de equivalentes de TiCl4 e enol, mas em nenhum 

dos casos se observou a formação de um produto relevante. 

A reação de Reformatsky (esquema 2.18) entre um α-halo éster e um aldeído ou cetona 

na presença de zinco/iodo [34] é frequentemente usada na formação de ligações carbono-

carbono e constitui uma boa alternativa à condensação aldólica, com a vantagem de não ser 

necessário o uso de ácidos ou bases fortes [35]. A reação origina a formação de -hidroxi-

ésteres que podem posteriormente sofrer desidratação formando ésteres α, -conjugados [36].  

 

 

 

Esquema 2.18: Reação de Reformatsky entre uma cetona e o bromoacetato de etilo. 

 

Para efetuar a reação de Reformatsky é necessário uma atenção especial à ordem de 

adição dos reagentes. O protocolo tradicional envolve o aquecimento a refluxo, durante várias 

horas, de uma solução de todos os reagentes (α-bromoester, cetona ou aldeído, zinco) em 

benzeno, sendo frequente a ocorrência de reações de dimerização, decomposição e auto 

condensação [37]. Nestes casos, o ideal é usar as condições de Barbier na qual uma solução do 

bromoéster e da cetona é lentamente adicionada ao zinco. De modo a aumentar a reatividade 

do zinco é necessário a ativação da sua superfície com um agente oxidante, geralmente o iodo 
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[37, 38]. Uma mistura éter etílico/benzeno é frequentemente usada como solvente permitindo 

um aumento do rendimento da reação relativamente ao uso de apenas benzeno [39]. 

Para efetuar a reação de Reformatsky da cromanona 1 com o 2-bromoacetato etilo 

(esquema 2.19), um composto fortemente lacrimogénio colocou-se zinco/iodo a refluxo numa 

mistura de éter etílico/benzeno (1:4) e depois adicionou-se lentamente uma solução da 

cromanona 1 e 2-bromoacetato etilo na mesma mistura de solventes. Após 3 horas verificou-se 

a inexistência de material de partida e a formação de um produto mais polar. Dado que este era 

muito polar e degradava-se numa coluna de cromatografia, optou-se por efetuar a hidrólise da 

mistura reacional e extração com acetato de etilo, prosseguindo-se para a etapa seguinte sem 

isolar o produto da reação. O resíduo obtido foi colocado a refluxo com ácido acético e após 30 

minutos verificou-se, por TLC, a formação de 3 produtos, tendo-se procedido ao isolamento do 

produto maioritário, o mais polar, obtido com um rendimento de 61%.  

 

 

 

 

 

 

Esquema 2.19: Síntese da cumarina 2. 

 

A análise espectroscópica deste composto demonstrou que o composto tem a estrutura 

da cumarina 2 (esquema 2.19). No espectro de RMN de 1H é de salientar o desaparecimento do 

singuleto a 11,64 ppm correspondente ao grupo OH e o aparecimento de um tripleto a 6,09 ppm 

(J=1,4 Hz) correspondente ao protão etilénico H-9 acoplado com os protões metilénicos H-3. 

No espectro de RMN de 13C são visíveis dois novos carbonos entre 100 e 155 ppm que sugerem 

a formação de uma nova ligação C-C. Verifica-se também o desvio para campo alto do sinal 

referente ao carbonilo (de 198,7 para 161,2 ppm) característico da presença de um grupo éster 

[40]. Este facto é comprovado no espectro de infravermelho pelo deslocamento da banda C=O 

para 1731 cm-1. Através do espectro de HMBC (figura 2.2) verifica-se a correlação entre o 

protão etilénico (H-9) e o carbono do grupo carbonilo e ainda a correlação entre os protões 

metilénicos (H-3) e o carbono espiro (C-2) do anel pirânico, factos que corroboram a formação 

da cumarina 2. 
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Figura 2.2: Espectro de HMBC da cumarina 2. 

 

Este composto resulta da reação do enolato de zinco, formado pela reação do zinco com 

o 2-bromoacetato etilo, com o grupo carbonilo da cromanona 1 originando um alcóxido de 

zinco que, por hidrólise, origina o álcool MS2 (esquema 2.20).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 2.20: Mecanismo da reação de Reformatsky entre a cromanona 1 e o bromoacetato de etilo. 
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O -hidroxi éster MS2, formado após hidrólise ácida, sofre então uma desidratação em 

meio ácido (ácido acético) e uma esterificação intramolecular levando à formação da cumarina 

2, que apresenta a dupla ligação conjugada com o carbonilo e não no ciclo pirânico (esquema 

2.21).  

 

 

 

 

 

 

Esquema 2.21: Desidratação do -hidroxi éster MS2 em meio ácido e esterificação intramolecular. 

 

A cumarina 2 foi de seguida tratada com o reagente de Grignard PhMgBr, em THF, a 

refluxo durante 15 minutos. Após tratamento da mistura reacional com HCl aquoso verificou-

se a formação de um produto com polaridade semelhante à da cumarina que lentamente evolui 

para a formação de um segundo produto menos polar (esquema 2.22). Deste modo, optou-se 

por evaporar o THF da mistura reacional e tratá-la com HCl 5% durante 4 dias, sob agitação, 

ao fim dos quais se verificou a formação do produto 3, menos polar, que foi purificado por 

cromatografia em coluna.  

 

 

 

 

 

 

Esquema 2.22: Formação do benzopirano 3 por reação da cumarina 2 com um reagente de Grignard.  

 

Este produto apresenta o pico do ião molecular a m/z = 406,19 (18%) e um pico base a 

m/z = 329,14 [M-77]+ correspondente à perda de um grupo fenilo. O espectro de RMN de 1H 

evidencia a presença de 13 protões aromáticos correspondentes à adição de dois grupos fenilos. 

É igualmente de salientar no espectro de RMN de 13C a ausência do sinal do carbonilo.  

O benzopirano 3 forma-se através de uma dupla adição do reagente de Grignard à 

cumarina 2 com a formação de um diol que em meio ácido efetua uma ciclização intramolecular 

(esquema 2.22). Este composto é estável no estado sólido mas em solução, à temperatura 
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ambiente e na presença de ácidos, estabelece um equilíbrio com outro benzopirano, devido à 

migração da dupla ligação (figura 2.3). 

O espectro de RMN de 1H obtido imediatamente após a dissolução deste composto 

apresenta dois singuletos a 5,75 (H-3) e a 2,63 (H-9) ppm. Todavia, após 24 horas observa-se 

a diminuição da intensidade destes sinais e o aparecimento de um singuleto a 5,41 ppm e de um 

sistema AB a 3,11 e 3,36 ppm, o que sugere a formação de um segundo composto, muito 

similar, que é formado devido à migração da dupla ligação originando igualmente um 

benzopirano (Figura 2.3). Este facto é corroborado pela presença de dois sinais, a 83,2 e a 82,9 

ppm, correspondentes aos carbonos sp3 do sistema benzopirânico. Esta migração será 

provavelmente promovida por restos de ácido presente no CDCl3. Deste modo, as soluções 

deste composto em CDCl3 são constituídas por dois benzopiranos isoméricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3: Espectros de RMN de 1H do benzopirano 3 evidenciando um equilíbrio entre o benzopirano 3a e 3b.  
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2.5 Síntese de um benzopirano fundido simétrico 

  

O facto do benzopirano fundido 3 existir, em solução, em equilíbrio com um segundo 

benzopirano numa quantidade significativa, cria um problema associado à análise do 

comportamento fotocrómico de cada um deles. De modo a resolver esse problema estudou-se 

a possibilidade de sintetizar um benzopirano fundido e simétrico, no qual a migração da dupla 

ligação não origine um segundo composto. Para tal imaginou-se um benzopirano semelhante 

ao benzopirano 3 mas com os mesmos substituintes (grupos fenilo) nos carbonos sp3 dos anéis 

pirânico e di-hidropirânico. Este composto poderia ser obtido a partir da β’,6’-di-

hidroxiacetofenona utilizando uma estratégia semelhante à aplicada na síntese do benzopirano 

3 (esquema 2.23). 

 

 

 

 

 

Esquema 2.23: Estratégia para a síntese do benzopirano simétrico a partir da β’,6’-di-hidroxiacetofenona. 

 

Na literatura, está descrito que a 2,2-difenilcromanona MS3 (esquema 2.24) pode ser 

obtida em duas etapas a partir da β’-hidroxiacetofenona. A reação desta cetona com a 

benzofenona na presença de base, a refluxo, origina uma 2-hidroxicalcona amarela que em meio 

ácido é imediatamente convertida na 2,2-difenilcromanona [41, 42]. 

 

 

 

 

 

Esquema 2.24: Síntese da 2,2-difenilcromona. 

 

Seguindo a mesma metodologia testamos a reação da β’,6’-di-hidroxiacetofenona, que 

apresenta dois grupos hidroxilos adjacentes ao carbonilo em vez de apenas um, com a 

benzofenona em meio básico (t-BuOK em tolueno). Esta reação origina tal como esperado um 

corante amarelo, porém, este composto não possui a estrutura de uma calcona mas sim de uma 

aurona. Este novo método de síntese de auronas, numa só etapa, foi alargado a outras cetonas e 
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publicado no artigo “One pot synthesis of aryl substituted aurones”, Dyes and Pigments, 2011, 

92, 537 não sendo aqui desenvolvido (esquema 2.25). 

 

 

    

Esquema 2.25: Síntese de auronas a partir da β’,6’-di-hidroxiacetofenona.  

 

Dado que a presença de um segundo grupo hidroxilo na acetofenona inibe a formação 

da benzopiranona decidiu-se proteger um dos grupos OH. Utilizando o procedimento descrito 

por Lau et al [43] refluxou-se uma solução de β’,6’-di-hidroxiacetofenona, iodometano e 

carbonato de potássio em acetona, durante 24 horas, obtendo-se a β’-hidroxi-6’-

metoxiacetofenona 4. Em seguida, fez-se a condensação da acetofenona 4 com a benzofenona 

na presença de t-BuONa, obtendo-se um corante amarelo que, sem isolamento, foi tratado com 

H2SO4 a 0 ºC. Por TLC verificou-se a formação de um produto mais polar, que foi isolado por 

cromatografia em coluna e identificado como sendo a cromanona 5 (esquema 2.26).  

 

 

 

 

Esquema 2.26: Síntese da cromanona 5 em 3 etapas a partir da β’,6’-di-hidroxiacetofenona. 

 

O espectro de infravermelho da cromanona 5 apresenta uma banda intensa a 1691 cm-1 

característica do grupo carbonilo. No espectro de massa observou-se o pico do ião molecular a 

m/z = 330,13 (8%) e o pico base a m/z = 253,07 [M-77]+ correspondente à perda de um grupo 

fenilo. O espectro de RMN de 1H apresenta dois singuletos correspondentes aos três protões do 

grupo metoxilo (3,82 ppm) e aos protões metilénicos (3,47 ppm) e vários sinais correspondentes 

à ressonância dos protões dos anéis aromáticos entre 6,39 e 7,43 ppm. No espectro de RMN de 
13C foi possível observar um sinal a 189,8 ppm característico do grupo carbonilo de uma cetona, 

bem como um sinal a 85,1 ppm característico do carbono C-2. 
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Para introduzir um substituinte na posição 4 da 2,2-difenilcromanona 5 de modo a 

formar o segundo anel testou-se as mesmas abordagens utilizadas com a espirocromanona 1: 

condensação aldólica cruzada e a reação de Reformatsky. 

O tratamento de uma solução da 2,2-difenilcromanona 5 e ((1-metoxi-2-metilprop-1-en-

1-il)oxi)trimetilsilano, em CH2Cl2, com TiCl4 originou a formação de 3 produtos. Um dos 

compostos foi identificado como sendo uma hidroxicalcona formada por abertura do ciclo 

pirânico (esquema 2.27) mas não se observou a formação do nenhum produto com a estrutura 

pretendida resultante de uma adição ao carbono do carbonilo. 

 

 

 

 

 

Esquema 2.27: Reação da cromanona 5 com o silil enol éter na presença de TiCl4. 

 

Testou-se em seguida, a reação de Reformatsky: fez-se reagir 2-bromoacetato de etilo 

na presença de zinco/iodo com a cromanona 5. O produto da reação foi, de seguida, tratado com 

ácido acético a refluxo, tendo-se verificado a formação de três compostos que foram isolados 

por cromatografia em coluna: o di-hidrobenzopirano 6, o benzopirano 7 (produto maioritário), 

ambos formados por adição nucleofílica seguida por desidratação, e a cumarina 8 (esquema 

2.28). 

 

 

 

 

 

Esquema 2.28: Produtos da reação de Reformatsky da cromanona 5 com bromoacetato de etilo. 

   

Os benzopiranos isoméricos 6 e 7 apresentam o mesmo pico do ião molecular a m/z = 

400,17. O benzopirano 6 apresenta um fragmento a m/z = 327 [M-73]+ (58%) correspondente 

à perda do grupo éster com quebra da ligação C(9)-C=O, enquanto que no composto 7 observa-

se um fragmento a m/z = 313 [M-87]+ (100%) correspondente à perda de -CH2COOEt, o que 

nos indica que no composto 7 a dupla ligação faz parte do anel pirânico. 
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 Os espectros de RMN de 1H dos compostos 6 e 7 são muito similares diferindo 

essencialmente no desvio químico dos sinais referentes aos protões H-3 e H-9. Os protões 

metilénicos surgem a 4,17 ppm no di-hidrobenzopirano 6 e a 3,57 ppm no benzopirano 7 

enquanto os protões etilénicos surgem a 7,03 (6) e 5,89 ppm (7). A configuração E da dupla 

ligação do composto 6 foi provada por NOESY 2D o qual evidenciou uma correlação entre o 

protão etilénico H-9 e o grupo metoxilo. 

Os espectros de RMN de 13C destes dois compostos são também muito similares: 

observa-se o sinal correspondente ao grupo carbonilo característico de um éster a 168,2 (6) e a 

171,8 ppm (7). De salientar ainda a presença de um sinal a 82,3 (6) e a 82,0 ppm (7) 

característico do carbono 2. 

A cumarina 8 apresenta o pico do ião molecular a m/z = 354,12 (100%) indicando a 

perda de um grupo EtOH relativamente aos produtos 6 e 7. O espectro de RMN de 1H confirma 

a ausência do grupo terminal etoxi e dos protões metilénicos apresentando dois dupletos a 5,84 

(J=1,4 Hz) e 7,26 (J=1,4 Hz) ppm correspondentes aos protões etilénicos H-3 e H-9. No 

espectro de RMN de 13C verifica-se a presença de um sinal a 160,7 ppm característico do grupo 

C=O da cumarina [40].  

A estrutura deste composto foi comprovada por RMN de 2D: no espectro de HMBC foi 

possível observar a correlação entre o carbono quaternário da cumarina (C-2) e o protão H-3, a 

5,84 ppm. Adicionalmente, verificou-se através do NOESY a correlação entre o grupo metoxilo 

(3,87 ppm) e o protão H-9 (7,26 ppm), mostrando a proximidade entre estes dois grupos.  

Provavelmente a cumarina 8 forma-se a partir do composto 7 em meio ácido: 

inicialmente dá-se a abertura do anel pirânico seguido de enolização, rotação e esterificação 

intramolecular (esquema 2.29). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 2 – Benzopiranos 
 

 

  

91 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 2.29: Mecanismo proposto para a formação da cumarina 8. 

 

A cumarina 8 é um produto secundário da reação e a sua estrutura não permite a 

formação do segundo anel pretendido, porém os benzopiranos 6 e 7 apresentam um grupo 

metoxilo e uma função éster que por hidrólise ácida podem originar um segundo ciclo, na forma 

de uma lactona, sendo para isso necessário a desproteção do grupo metoxilo anteriormente 

introduzido.  

A desproteção do grupo metoxilo do benzopirano 7 foi testada por aquecimento com 

uma mistura de ácido bromídrico e ácido acético, um reagente conhecido por promover a 

clivagem do grupo metoxilo [44]. Porém, em vez de ocorrer a desproteção do grupo metoxilo 

verificou-se a formação da cumarina 8 (esquema 2.30), o que confirma a ideia, exposta 

anteriormente, de que este composto se forma a partir do benzopirano 7. 

 

 

 

 

 

Esquema 2.30: Formação da cumarina 8 a partir do benzopirano 7. 

 

Face a este resultado resolvemos utilizar outro reagente de desproteção, frequentemente 

utilizado, o BBr3 [45]. Este reagente é comercializado em solução 1,0 M em CH2Cl2 ou hexano, 
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sendo muito reativo, em particular com água. A clivagem do éter metílico requer uma mole de 

BBr3 por cada mole de éter.  

Ao composto 6 em CH2Cl2, a 0 ºC, adicionou-se gota-a-gota BBr3, tendo-se observado, 

após 30 minutos, a formação de um produto mais polar, indicativo que tinha ocorrido a 

clivagem do grupo metoxilo (esquema 2.31).  

 

 

 

 
 

Esquema 2.31: Desproteção do di-hidrobenzopirano 6.  

 

Porém, a análise espectroscópica deste composto demonstrou que este tem a estrutura 

da cumarina 9. O espectro de infravermelho do composto apresenta uma banda larga a 3430 

cm-1, indicativa da presença de um grupo OH, e uma banda a 1679 cm-1, característica do grupo 

carbonilo [40]. O espectro de RMN de 1H é semelhante ao da cumarina 8, no entanto, é de 

salientar a ausência do sinal referente aos protões do grupo metoxilo, ou seja, através deste 

método foi possível a clivagem do grupo metoxilo mas ocorre simultaneamente uma ciclização 

intramolecular conducente à formação da cumarina 9. 

Como as condições ácidas necessárias para a clivagem do grupo metoxilo promovem a 

formação de cumarinas, decidiu-se desproteger o grupo metoxilo do composto 5 antes de 

efetuar a reação de Reformatsky. 

 Assim, a uma solução da 5-metoxicromanona 5 em éter etílico (seco) adicionou-se gota 

a gota BBr3, tendo-se verificado após 30 minutos a formação de um composto menos polar 10, 

que foi isolado, após hidrólise e cristalização com CH2Cl2, na forma de cristais ligeiramente 

amarelos (esquema 2.32). 

 

 

 

  

 

Esquema 2.32: Desproteção do grupo metoxilo da cromanona 5. 
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O espectro de massa deste composto apresenta o pico do ião molecular a m/z = 316,11 

o que confirma a desproteção do grupo metoxilo. No espectro de infravermelho verifica-se a 

presença de uma banda a 3224 cm-1 característica do grupo OH [40]. A desproteção foi também 

comprovada pela presença de um singuleto, referente ao protão do grupo hidroxilo a 11,48 ppm. 

No espectro de RMN de 13C observa-se um sinal a 197,1 ppm referente ao grupo carbonilo e a 

85,5 ppm o sinal característico do carbono C-2 da cromanona. A menor polaridade da 5-

hidroxicromanona 10 pode ser explicada pela formação de uma ponte de hidrogénio 

intramolecular entre o grupo OH e o grupo carbonilo. 

O mecanismo da desproteção envolve uma reação ácido/base entre o BBr3 e o éter com 

perda de um ião brometo. Em seguida, o ião brometo ataca o carbono do grupo metilo formando 

bromometano e um éster borínico que depois da hidrólise origina a cromanona 10 (esquema 

2.33). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Esquema 2.33: Mecanismo de desproteção da 5-metoxicromanona 5 com BBr3. 

  

A reação de Reformatsky da 5-hidroxicromanona 10 com bromoacetato de etilo/zinco 

foi efetuada em éter etílico/benzeno a refluxo e o produto da reação foi, de seguida, tratado com 

ácido acético a refluxo durante 30 minutos, verificando-se a formação de um produto menos 

polar que foi isolado por cromatografia em coluna (esquema 2.34).  
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Esquema 2.34: Formação da cumarina 11 a partir da 5-hidroxicromanona 10. 

 

O espectro de RMN de 1H indica o desaparecimento do sinal do grupo hidroxilo e o 

aparecimento a 6,20 ppm de um singuleto correspondente ao protão etilénico da cumarina 11. 

No espectro de RMN de 13C são visíveis dois novos carbonos entre 100 e 155 ppm que 

sugerem a formação de uma nova ligação C=C. Verifica-se também, a mudança de desvio 

químico do carbonilo de 197,1 para 160,0 ppm o que confirma a formação do anel da cumarina 

11. Este facto é também comprovado no espectro de infravermelho pelo deslocamento da banda 

do C=O de 1639 cm-1 (10) para 1730 cm-1 (11). 

A cumarina 11 foi finalmente tratada com o reagente de Grignard, PhMgBr, verificando-

se, por TLC, a formação de um produto ligeiramente mais polar que o material de partida 

(esquema 2.35). Após evaporação do solvente a mistura reacional foi hidrolisada com HCl 5%, 

verificando-se ao longo do tempo a formação progressiva de um composto menos polar. Após 

conversão total (3 dias) extraiu-se a mistura com acetato de etilo e o produto foi purificado por 

cromatografia em coluna usando como eluente 4% de acetato de etilo em éter de petróleo. 

 

 

 

 

 

 

Esquema 2.35: Formação do benzopirano fundido simétrico 12. 

 

O produto obtido (12) apresenta o pico do ião molecular a m/z = 478,19 (30 %) e o pico 

base a m/z = 401,15 [M-77]+ correspondente à perda de um grupo fenilo. No espectro de RMN 

de 1H verifica-se um aumento significativo do número de protões aromáticos e um desvio do 

protão etilénico para 5,66 ppm, indicativo da formação do anel 2,2-difenilbenzopirano. Esta 

transformação foi confirmada no espectro RMN de 13C que apresenta dois sinais a 83,4 e 83,1 
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ppm característicos do carbono sp3 do anel pirânico e di-hidropirânico. Estes dados confirmam 

assim a formação do benzopirano fundido simétrico 12. 

 

2.6 Propriedades fotocrómicas 

 

 Após a otimização da síntese e da identificação inequívoca da estrutura dos compostos 

analisou-se o comportamento fotocrómico dos benzopiranos fundidos 3 e 12. O 2,2-

difenilbenzopirano foi utilizado como referência para compreender de que modo as alterações 

estruturais efetuadas influenciam o máximo de absorvância das formas abertas bem como a 

cinética de descoloração. 

 

2.6.1  2,2-difenil-2H-benzopirano 

 

O 2,2-difenil-2H-benzopirano foi dissolvido em tolueno (10-3 M) obtendo-se uma 

solução incolor que apresenta uma intensa banda de absorção na região do UV com máximo de 

absorvância a 310 nm. Após irradiar a solução com luz UV-Vis, a 10 ºC, verificou-se que a 

solução adquire uma ligeira tonalidade amarela e apresenta duas bandas de absorção, com 

máximos a 410 e 480 nm (figura 2.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 2.4: Espectro de absorção do 2,2-difenil-2H-benzopirano em tolueno a 10 ºC no escuro e após irradiação 
contínua. 
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O processo de descoloração do 2,2-difenilbenzopirano no escuro, a 10 ºC, foi analisado 

após irradiação contínua com luz UV-vis. Como foi referido anteriormente, sob irradiação 

contínua estabelece-se um equilíbrio entre a forma fechada e pelo menos dois fotoisómeros, 

transoid-cis (TC) e transoid-trans (TT), que são obtidos em etapas consecutivas (esquema 

2.36), têm espectros de absorção similares, mas diferentes estabilidades térmicas [9, 46].   

 

 

 

 

 

Esquema 2.36: Equilíbrio fotoquímico do 2,2-difenil-2H-benzopirano. 

 

Quando a fonte de radiação foi removida observou-se a descoloração da solução. A 

cinética do processo foi estudada por monitorização dos valores de absorção ao comprimento 

de onda máximo da forma aberta (480 nm) em função do tempo sendo os dados da absorvância 

ajustados à seguinte equação empírica biexponencial:  

 A t = A0+ A e−k t + A e−k t 
 

Nesta equação A(t) é a absorvância da solução ao comprimento de onda máximo da 

forma aberta; A0 é a coloração residual; A1 e A2 a absorvância de cada uma das espécies no 

equilíbrio fotoestacionário, imediatamente antes da fonte de irradiação ser removida; k1 e k2 

são as constantes cinéticas de decaimento dos dois fotoisómeros [47]. 

Verifica-se que os dados se ajustam perfeitamente a esta equação bi-exponencial tendo-

se calculado duas constantes cinéticas correspondentes ao decaimento de duas espécies coradas 

presentes em diferentes proporções: 8,3 s-1 referente ao isómero mais rápido TC (73%) e 0,13 

s-1 para o decaimento do isómero TT (23%) (figura 2.5).  

 

 

 

 

 

 

Eq. 1 
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Figura 2.5: Equilíbrio fotoestacionário e decaimento da forma aberta do 2,2-difenil-2H-benzopirano em tolueno 
(10-3 M) a 480 nm. 
 

2.6.2 Benzopiranos fundidos 

 

 Os benzopiranos fundidos 3 e 12 são incolores em solução e apresentam uma forte banda 

de absorção a 280 (3) e 283 nm (12). Quando as soluções destes compostos são irradiadas com 

luz UV-Vis à temperatura ambiente não se verifica qualquer alteração do espectro de absorção, 

indicativo de que a espécie formada tem um tempo de vida curto, provavelmente abaixo de um 

segundo. Dado o baixo tempo de vida destas espécies, optou-se por estudar as suas propriedades 

fotocrómicas recorrendo à técnica de fotólise de relâmpago, mais apropriada a espécies rápidas. 

 A irradiação de soluções, preparadas no momento, dos benzopiranos 3 e 12 com um 

laser (266 nm), leva ao desenvolvimento de uma banda de absorção com dois máximos: a 390 

e 520 nm para o composto 3, e a 400 e 540 nm para o composto 12 (figura 2.6). Estes factos 

sugerem que as formas abertas serão extensamente conjugadas. 
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Figura 2.6: Espectros de absorvância normalizada da forma aberta e fechada do benzopirano fundido 3 (A) e do 
benzopirano fundido 12 (B) (dados obtidos em acetonitrilo, 10-4 M). 
 

2.6.2.1 Cinética de descoloração do benzopirano 3 

 

A cinética de descoloração do benzopirano 3 foi seguida a 390 e 520 nm observando-se 

em ambos os casos um decaimento monoexponencial, o que sugere que a abertura do ciclo 

pirânico deste composto fundido origina um único fotoisómero corado (esquema 2.37).  
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Figura 2.7: Decaimento da forma aberta do benzopirano 3 em acetonitrilo a 390 e 520 nm. Ajustamento do 
decaimento e a correspondente distribuição do resíduo. 
 

 

 

 

 

 

Esquema 2.37: Equilíbrio fotocrómico do benzopirano fundido 3. 

 

Embora em solução se verifique um equilíbrio entre o benzopirano 3a e 3b (esquema 

2.38), o tempo de vida das espécies coradas é igual quer a análise seja feita numa amostra 

preparada no momento, quer 24 horas depois, o que é indicativo de que a irradiação só consegue 

promover a abertura do anel pirânico num dos benzopiranos. O elevado valor do comprimento 

de onda de absorção máximo a 520 nm e a cinética de decaimento de primeira ordem que indica 

a presença de uma única forma aberta após irradiação de soluções frescas, sugerem que 

provavelmente só o anel difenilbenzopirano do composto 3a abre quando irradiado, formando-

se uma única espécie corada, o isómero TC, que após remoção da fonte de irradiação, retorna a 

forma incolor em menos de 1 ms. 
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Esquema 2.38: Conversão do benzopirano 3a na forma aberta. 

 

As propriedades fotocrómicas do benzopirano 3 foram avaliadas em diferentes solventes 

(acetonitrilo, acetonitrilo sem O2, metilciclohexano e etanol) não se verificando diferenças 

significativas no comprimento de onda máximo de absorvância. No entanto, observaram-se 

diferenças no tempo de vida (tabela 2.1). Para solventes polares (etanol, acetonitrilo) o tempo 

de vida é da ordem dos 650 µs enquanto em metilciclohexano (solvente apolar) o tempo de vida 

é de 920 µs. Porém, para todos os solventes, o tempo de vida é similar nos dois máximos de 

absorção 390 e 520 nm o que confirma a presença de uma única espécie.  

 

Tabela 2.1: Constantes cinéticas e tempo de vida do benzopirano 3 em diferentes solventes. 
 

 

2.6.2.2 Cinética de descoloração do benzopirano 12 

 

 O benzopirano simétrico 12 apresenta, após irradiação, dois máximos de absorvância a 

400 e 540 nm. A cinética de descoloração da espécie corada foi estudada para estes dois valores, 

observando-se um decaimento monoexponencial com tempos de vida similares (100-120 µs) 

(figura 2.8) tal como se verificou para o benzopirano 3. Este facto sugere a formação, sob 

irradiação, de uma única espécie corada que rapidamente reverte à forma incolor (esquema 

Solvente k (s-1) 

(390nm) 

t (µs) 

(390nm) 

k (s-1) 

(520nm) 

t (µs) 

(520nm) 

Acetonitrilo 1527 655 1534 652 

Acetonitrilo sem O2 1569 637 1509 662 

Metilciclohexano 1092 915 1082 924 

Etanol 1562 640 1566 638 
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2.39). Este estudo foi efetuado num solvente polar (acetonitrilo) e num apolar 

(metilciclohexano), porém, não se observou nenhuma alteração significativa no tempo de vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8: Decaimento da forma aberta do benzopirano 12 em acetonitrilo a 400 e 540 nm. Ajustamento do 
decaimento e a correspondente distribuição do resíduo. 
 

 

 

 

 

 

Esquema 2.39: Equilíbrio fotocrómico do benzopirano fundido 12. 

 

O comportamento observado nestes benzopiranos fundidos contrasta com o 

comportamento do 2,2-difenilbenzopirano onde se verifica uma cinética biexponencial. A 

alteração estrutural imposta impede a formação do isómero mais lento (TT) e torna a 

interconversão entre as duas espécies (corada e fechada) muito mais rápida. Esta característica 

torna-se vantajosa para aplicações como o processamento de imagem em tempo real onde são 

necessários dispositivos que retornem à sua forma inicial com tempos de vida na ordem dos 10 

milissegundos, sendo que nos benzopiranos a transformação das espécies coradas na forma 

fechada ocorre normalmente numa escala de segundos [48-50]. 
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2.7 Conclusão 

 

 Foram sintetizados dois novos benzopiranos, 3 e 12, com estruturas inovadoras. Ambos 

os compostos foram obtidos a partir da β’,6’-di-hidroxiacetofenona utilizando a síntese de 

Kabbe que permitiu preparar cromanonas com um grupo hidroxilo na posição 5. De seguida, 

utilizando a reação de Reformatsky obtivemos cumarinas que por reação com reagentes de 

Grignard originaram os benzopiranos pretendidos (esquema 2.40).  

Ambos os compostos são fotocrómicos à temperatura ambiente tendo as suas 

propriedades espectrocinéticas sido determinadas recorrendo à fotólise de relâmpago. 

A irradiação com laser origina a formação de espécies coradas, extensamente 

conjugadas, com dois λmax na região do visível (390-400 nm e a 520-540 nm) que decaem 

segundo uma cinética mono-exponencial. Os tempos de vida medidos, 655 µs (3) e 125 µs (12), 

não dependem do comprimento de onda máximo de absorção. Estes factos indicam que apenas 

se forma uma única espécie corada para cada um dos benzopiranos. 

Deste modo comprova-se que a introdução de uma cadeia entre os carbonos 4 e 5 do 

benzopirano permite criar uma nova classe de benzopiranos fundidos que após irradiação 

formam apenas uma única espécie corada. A presença do ciclo entre os carbonos 4 e 5 impede 

a formação do fotoisómero mais estável (TT) e apenas se observa a formação do fotoisómero 

TC que apresenta uma cinética de descoloração substancialmente mais rápida.  

 Esta nova classe de benzopiranos apresenta uma velocidade de descoloração mais rápida 

do que a observada no composto de referência (2,2-difenil-2H-benzopirano) sendo uma 

alternativa interessante quando se pretendem sistemas fotocrómicos rápidos. 

 O sucesso desta abordagem nos benzopiranos sugere que a mesma pode ser aplicada nos 

naftopiranos esperando-se obter sistemas fotocrómicos rápidos à temperatura ambiente mas que 

originem colorações intensas. 
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Esquema 2.40: Síntese dos benzopiranos fundidos 3 e 12  

 

2.8 Reagentes e Equipamentos 

 

Os solventes usados foram secos e destilados, sempre que necessário, por métodos 

padronizados. 

Os reagentes cuja síntese não se encontra descrita foram adquiridos comercialmente e 

eram analiticamente puros. 

Éter de petróleo refere-se à fração de ponto de ebulição 40-60 ºC. Sempre que sejam 

usadas misturas de solventes é indicada a sua proporção volumétrica. 

Todas as reações foram monitorizadas por TLC usando placas de sílica gel de 0,25 mm 

de espessura Merck 60 F254. Após a eluição com o eluente adequado as placas cromatográficas 

forma observadas à luz UV nos comprimentos de onda 254 e/ou 365 nm. 
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Para a separação por cromatografia em coluna foi utilizada sílica gel Merck 70-230 

(0,063-0,200 mm), em colunas de vidro. 

Os pontos de fusão foram determinados em tubos capilares abertos num aparelho de 

pontos de fusão Buchi-535 ou num microscópio binocular URA Techinic acoplado a uma placa 

aquecida e não foram corrigidos. 

Irradiação continua: os estudos foram realizados usando um espetrofotómetro Cary 50 

acoplado com uma lâmpada Xe 150 W. A luz foi filtrada usando um filtro de água e levada até 

ao espetrofotómetro por uma fibra ótica. A leitura é feita perpendicularmente ao feixe de luz. 

A temperatura e a agitação são controladas através de um Peltier. Os espectros e ciclos de 

coloração/descoloração foram realizados em células de quartzo de 1 cm de percurso ótico (3,5 

mL de solução).  

Fotólise de relâmpago: os espectros de absorção e decaimento foram obtidos em solução 

usando um espetrofotómetro de fotólise de relâmpago (Applied Photophysics) ao qual foi 

acoplado um laser Nd-YAG (266 nm). O sistema de deteção é perpendicular com o feixe de 

excitação. Uma lâmpada Xe 150 W de luz pulsada foi usada para determinar o espectro de 

absorção da forma aberta. O sinal foi alimentado por um osciloscópio digital Tektronix TDS 

3052B e transferido para um computador IBM RISC onde o decaimento foi analisado com um 

software adequado. 

Os espectros de IV foram registados num espectrofotómetro Unicam Research series 

FTIR os dados foram obtidos em pastilhas de KBr e estão indicados em cm-1. 

Os espectros de RMN de 1H e 13C foram obtidos num espetrofotómetro Bruker sendo 

indicado em cada caso a frequência do aparelho. Os espectros foram obtidos dissolvendo os 

compostos em solventes deuterados (CDCl3, DMSO d-6, Tolueno d-8 ou Acetona d-6). O 

desvio químico é indicado em ppm. Para realizar os estudos de RMN das espécies coradas as 

amostras, previamente dissolvidas num solvente deuterado, foram irradiadas diretamente no 

tubo de RMN (5 mm) termicamente regulado usando uma lâmpada Xe-Hg 1000 W de arco 

curto equipada com um filtro para radiação UV (β59 < λ <γ88 nm). Após a irradiação as 

amostras foram transferidas para a sonda termorregulada do espetrofotómetro. 

Os espectros de massa foram obtidos num espetrómetro de massa Micromass VG 

Autopsec. 
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2.9 Procedimento experimental  

 

2.9.1 Espiro[2,3-di-hidro-5-hidroxicroman-4-ona-2,2’-biciclo[2.2.1]heptano 1 

 

 

 

 

 

 

  Uma suspensão de β’,6’-di-hidroxiacetofenona (1,032 g; 6,78 mmol), norcânfora (756 

mg; 6,87 mmol) e pirrolidina (1,12 mL; 13,64 mmol) em tolueno foi aquecida a refluxo durante 

6 horas até a solução ficar castanho-escuro e não se observar a presença do material de partida 

por TLC. Após arrefecer a solução até à temperatura ambiente adicionou-se 50 mL de HCl (5%) 

e extraiu-se a fase aquosa com acetato de etilo (3x50 mL). As fases orgânicas foram reunidas, 

secas com Na2SO4 anidro e o solvente removido sob pressão reduzida. O resíduo castanho foi 

purificado por cromatografia em coluna (sílica gel, 5-40% EtOAc em éter de petróleo), 

obtendo-se a benzocromanona 1 na forma de cristais ligeiramente amarelos (1,06 g; 64%).  

 P.f.: 67,6 – 71,1 ºC.  

 IV (KBr, cm-1): 3423, 2956, 2875, 1636, 1575, 1466, 1358, 1227, 1146, 1058, 771.  

 RMN de 1H (500 MHz, CDCl3): δ = 11,63 (s, 1H, OH); 7,33 (t, J=8,0 Hz, 1H); 6,46 (d, 

J=8,3 Hz, 1H); 6,39 (d, J=8,1 Hz, 1H); 2,87 (d, J= 16,4 Hz, 1H) e 2,85 (d, J= 16,4 Hz, 

1H) sistema AB; 2,48 (d, J=3,8 Hz, 1H); 2,36-2,30 (m, 1H); 1,96 (d, J=9,9 Hz, 1H); 

1,89 (d, J=13,3 Hz, 1H); 1,66-1,55 (m, 1H); 1,55-1,46 (m, 1H); 1,40-1,33 (m, 2H); 1,29 

(d, J=10,0 Hz, 1H); 1,16-1,09 (m, 1H) ppm.  

 RMN de 13C (125 MHz, CDCl3): δ = 198,7; 161,8; 160,2; 138,3; 108,8; 108,3; 107,9; 

88,1; 45,1; 44,9; 43,8; 37,0; 36,4; 28,0; 22,7 ppm.  

 EI-MS (TOF): m/z (%) = 244 (M+, 41), 226 (12), 215 (23), 203 (34), 137 (72), 83 (100). 

HRMS (C15H16O3): 244,1103 (calc: 244,1099). 
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2.9.2 Espiro[5,6-di-hidropirano[2,3,4-de]croman-2-ona-5,2’-biciclo[2.2.1]heptano] 2 

 

 

 

 

 

 

Uma solução da benzocromanona 1 (950 mg; 3,89 mmol) e 2-bromoacetato de etilo (1,5 

ml; 13,6 mmol) em 10 mL de éter etílico/benzeno (1:4) foi adicionada, lentamente, durante 1 

hora, a uma mistura de zinco/iodo (3,0 g; 46 mmol/três cristais) em éter etílico/benzeno (5 mL) 

e mantida a refluxo. Após completar a adição a mistura foi mantida a refluxo, sob forte agitação, 

durante mais duas horas. Em seguida, deixou-se arrefecer à temperatura ambiente, adicionou-

se água (100 mL) e a fase aquosa foi extraída com acetato de etilo (3x50 mL). A combinação 

das fases orgânicas foi seca com Na2SO4 anidro e concentrada a pressão reduzida. Ao resíduo 

obtido adicionou-se CH3COOH (5 mL) e a solução foi aquecida a refluxo até se comprovar por 

TLC o consumo total do material de partida (30 minutos). Após adição de água (50 mL), 

extraiu-se a fase aquosa com acetato de etilo (3x50 mL), as fases orgânicas reunidas foram 

lavadas com água (3x50 mL) e secas com Na2SO4 anidro. Depois de evaporar o solvente a 

pressão reduzida, o resíduo (óleo) foi purificado por cromatografia em coluna (sílica gel, 0-5% 

EtOAc/éter de petróleo) tendo-se obtido um sólido branco (640 mg; 61%).  

 P.f.: 141,5 – 144,7 ºC.  

 IV (KBr, cm-1): 2949, 2867, 1731, 1617, 1451, 1380, 1256, 1183, 1060, 966, 905, 852.  

 RMN de 1H (300 MHz, CDCl3): δ = 7,35 (t, J=8,2 Hz, 1H); 6,48 (dd, J=8,3 Hz, J=0,9 

Hz, 1H); 6,41 (dd, J=8,2 Hz, J=0,9 Hz, 1H); 6,11-6,07 (m, 1H); 2,95 (s, 2H); 2,39-1,11 

(m, 12H) ppm.  

 RMN de 13C (75 MHz, CDCl3): δ = 161,2; 153,5 (dois sinais); 148,4; 132,8; 112,1; 

110,0; 108,2; 107,6; 88,1; 45,1; 44,7; 37,1; 36,5; 34,6; 28,1; 22,8 ppm.   

 EI-MS (TOF): m/z (%) = 268 (M+, 100), 240 (42), 227 (13), 213 (13), 200 (51), 187 

(14), 115 (13). HRMS (C17H16O3): 268,1103 (calc. 268,1099). 
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2.9.3 Espiro[5,6-di-hidro-2,2-difenil-2H-pirano[2,3,4-de]cromeno-5,2’-biciclo [2.2.1] 

heptano] 3 

 
 

 

 

 

 

 Uma solução da cumarina 2 (52 mg; 0,19 mmol) em éter etílico (10 mL) foi tratada 

com PhMgBr (5 mmol em 10 mL de Et2O) e mantida a refluxo durante 15 minutos. A mistura 

reacional foi arrefecida até à temperatura ambiente e o solvente evaporado a pressão reduzida. 

O resíduo foi então hidrolisado com HCl (5%, 40 mL) durante quatro dias sob forte agitação. 

A solução aquosa foi extraída com acetato de etilo (3x50 mL) e as fases orgânicas secas com 

Na2SO4 anidro. A remoção do solvente a pressão reduzida originou um óleo castanho que foi 

purificado por cromatografia em coluna (sílica gel, 0-12% EtOAc/éter de petróleo) obtendo-se 

o benzopirano 3 na forma de cristais brancos (40 mg; 50%).  

 P.f.: 82,9 – 88,4 ºC. 

 IR (KBr, cm-1): 2960, 2867, 1668, 1606, 1576, 1462, 1359, 1286, 1214, 1080, 1028, 

955, 759, 697.  

 RMN de 1H (300 MHz, CDCl3): δ = 7,50-7,20 (m, 10H); 6,99 (t, J=8,2 Hz, 1H); 6,48 

(d, J=8,0 Hz, 1H); 6,34 (d, J=8,3 Hz, 1H); 5,75 (s, 1H); 2,63 (s, 1H); 2,35-2,30 (m, 1H); 

2,21 (s, 1H); 1,95-1,87 (m, 1H); 1,87-1,78 (m, 1H); 1,68-1,55 (m, 3H); 1,36-1,32 (m, 

1H); 1,31-1,26 (m, 1H); 1,24-1,15 (m, 1H) ppm.  

 RMN de 13C (75 MHz, CDCl3): δ = 152,3 (2C); 145,5; 145,1; 129,6;128,6-125,0; 126,2; 

121,3; 108,9; 108,8; 107,7; 86,0; 83,2; 45,6; 44,4; 37,2; 36,9; 33,8; 29,0; 22,9 ppm.  

 EI-MS (TOF): m/z (%) = 406 (M+, 23), 329 (100), 165 (10). HRMS (C29H26O2): 

406,1935 (calc. 406,1933). 
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Após 24 horas em CDCl3 verifica-se a formação do isómero 3b, por migração da dupla 

ligação, estabelecendo-se um equilíbrio entre o composto 3a e 3b (os dados abaixo apresentados 

referem-se ao isómero 3b). 

 RMN de 1H (300 MHz, CDCl3): δ = 7,50-7,16 (m, 10H); 7,02 (m, 1H); 6,60 (d, J=8,2 

Hz, 1H); 6,34 (d, 1H); 5,41 (s, 1H); 3,36 (d, J=15,3 Hz, 1H); 3,11 (dd, J=15,3 Hz, J=2,1 

Hz, 1H); 2,30-2,24 (m, 1H); 2,04-1,99 (m, 1H); 1,94-1,91 (m, 1H); 1,87-1,78 (m, 1H); 

1,66-1,55 (m, 1H); 1,45-1,41 (m, 1H); 1,41-1,00 (m, 4H) ppm.  

 RMN de 13C (75 MHz, CDCl3): δ =152,6; 152,3; 145,3 142,4; 130,3; 125,9; 125,0-

128,6 (4 sinais); 121,7; 109,3; 109,2; 108,7; 85,9; 82,9; 47,7; 45,5; 39,7; 36,8; 36,5; 

29,0; 22,2 ppm.  

 EI-MS (TOF): m/z (%) = 406 (M+, 23), 329 (100), 165 (10). HRMS (C29H26O2): 

406,1935 (calc. 406,1933). 

 

2.9.4 2’-hidroxi-6’-metoxiacetofenona 4 

 

 

 

 

Uma mistura de 2’,6’-dihidroxiacetofenona (500 mg; 3,3 mmol), carbonato de potássio 

(453 mg; 3,3 mmol) e iodometano (205 µL; 3,3 mmol) em acetona (30 mL) foi aquecida a 

refluxo durante 22 horas. Após retorno à temperatura ambiente adicionou-se água (40 mL) e 

extraiu-se a fase aquosa com acetato de etilo (3x40 mL). A fase orgânica foi seca com Na2SO4, 

e após evaporação do solvente a pressão reduzida obtiveram-se cristais amarelados da 

metoxiacetofenona 4 que foram secos numa bomba de alto vácuo (491 mg; 90%) [38]. 
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2.9.5 2,3-di-hidro-5-metoxi-2,2-difenilcroman-4-ona 5  

 

 

 

 

 

Uma suspensão de 2’-hidroxi-6’-metoxiacetofenona 4 (893 mg; 5,38 mmol), 

benzofenona (3,00 g; 16,5 mmol) e t-butóxido de sódio (2,60 g; 27,1 mmol) em tolueno (30 

mL) foi mantida a refluxo durante uma hora. Durante o aquecimento a suspensão ficou, 

progressivamente, cor de laranja. Depois de arrefecer à temperatura ambiente, adicionou-se 

água (100 mL), extraiu-se com acetato de etilo (3x50 mL) e as fases orgânicas foram secas com 

Na2SO4 anidro. O solvente foi evaporado até à secura e ao resíduo obtido (óleo castanho) 

adicionou-se H2SO4 (10 mL). A mistura foi mantida a 0 ºC sob agitação constante durante 30 

minutos obtendo-se uma solução preta. Adicionou-se gelo (100 g) e extraiu-se a fase aquosa 

com acetato de etilo (3x30 mL). As fases orgânicas foram secas com Na2SO4 anidro e 

concentradas a pressão reduzida. O resíduo castanho foi purificado por cromatografia em 

coluna (sílica gel, 0-30% EtOAc/ éter de petróleo) obtendo-se um sólido branco (1,137 g; 64%).  

 P.f.: 138 – 140 °C.  

 IV (KBr, cm-1): 3030, 2985, 2941, 2830, 1691, 1602, 1572, 1468, 1334, 1244, 1208, 

1088.  

 RMN de 1H (400 MHz, CDCl3): δ = 7,42-7,40 (m, 4H); 7,37 (t, J = 8,5 Hz, 1H); 7,33–

7,20 (m, 6H); 6,74 (d, J = 8,3 Hz, 1H); 6,42 (d, J= 8,3 Hz, 1H); 3,82 (s, 3H); 3,47 (s, 2 

H) ppm. 

 RMN de 13C (100 MHz, CDCl3): δ = 189,8; 161,4; 160,4; 142,7; 136,0; 128,4; 127,7; 

126,1; 111,6; 110,7; 103,9; 85,1; 56,0; 49,7 ppm.  

 EI-MS (TOF): m/z (%) = 330 (M+, 6), 253 (100), 178 (41), 165 (29), 150 (83), 122 

(39), 107 (62). HRMS (C22H18O3): 330,1257 (calc. 330,1256). 
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2.9.6 Reação de Reformatsky entre a 2,3-di-hidro-5-metoxi-2,2-difenilcroman-4-ona 

(5) e o 2-bromoacetato de etilo seguido de hidrólise ácida. 

 

 

 

 

 

Uma solução da 5-metoxicromanona 5 (300 mg; 0,91 mmol) e 2-bromoacetato de etilo 

(600 µL; 5,4 mmol) em éter etílico/benzeno (1:4; 10 mL) foi adicionada lentamente durante 

uma hora, a uma mistura de zinco (2,0 g; 31 mmol) e iodo (três cristais) em éter etílico/benzeno 

mantida a refluxo com agitação constante. Após adição, a solução foi mantida a refluxo por 

mais 30 minutos, em seguida adicionou-se água (100 mL) e extraiu-se com acetato de etilo 

(3x50 mL). As fases orgânicas foram reunidas, secas com Na2SO4 e concentradas a pressão 

reduzida. Ao resíduo obtido adicionou-se CH3COOH (5 mL) e a solução foi aquecida a refluxo 

durante 30 minutos. Após arrefecimento adicionou-se água (75 ml) e extraiu-se com acetato de 

etilo (3x50 mL). As fases orgânicas foram reunidas, lavadas com água (4x40 mL), secas com 

Na2SO4 anidro e o solvente foi evaporado a pressão reduzida resultando um óleo castanho que 

foi purificado por cromatografia em coluna (sílica gel, 0-12% EtOAc/éter de petróleo). Foram 

recolhidas três frações: a primeira, menos polar, corresponde ao produto 6 (53 mg; 17%), a 

segunda correspondente ao produto 7 (100 mg; 33%) e a terceira, mais polar, correspondente 

ao produto 8 (15 mg; 5%). 

 

 2.9.6.1 2-[(E)-2,3-di-hidro-5-metoxi-2,2-difenilcromen-4-ilideno]acetato de etilo 6  

 

 P.f.: 164 – 166 ºC.  

 IV (KBr, cm-1): 3060, 2979, 2933, 1728, 1646, 1565, 1476, 1460, 1371, 1327, 1282, 

1237, 1200.  

 RMN 1H (400 MHz, CDCl3): δ = 7,50 (d, J=8,2 Hz, 4H); 7,25 (m, 7H); 7,03 (t, J=1,3 

Hz, 1H); 6,80 (dd, J=8,3 Hz, J=1,1 Hz, 1H); 6,46 (dd, J=8,4 Hz, J=1,0 Hz, 1H); 4,27 (q, 

J=7,0 Hz, 2H); 4,18 (d, J=1,3 Hz, 2H); 3,84 (s, 3H); 1,36 (t, J=7,0 Hz, 3H) ppm.  

 RMN 13C (100 MHz, CDCl3): δ = 168,3; 159,3; 156,7; 144,1; 143,8; 131,0; 128,3; 

127,3; 126,1; 117,1; 111,1; 111,0; 103,3; 82,3; 59,9; 55,6; 35,8; 14,5 ppm.  
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 EI-MS (TOF): m/z (%) = 400 (M+, 3), 355 (8), 327 (72), 326 (100), 276 (16), 167 (35). 

HRMS (C26H24O4): 400,1673 (calcd. 400,1675). 

 

 2.9.6.2 2-(5-Metoxi-2,2-difenil-2H-cromen-4-il)acetato de etilo 7  

 

 P.f.: 163 – 164 °C.  

 IV (KBr, cm-1): 3041, 2997, 2971, 2833, 1730, 1651, 1599, 1566, 1481, 1462, 1409, 

1364, 1272, 1233, 1201.  

 RMN 1H (400 MHz, CDCl3): δ = 7,51 (d, J = 8,5 Hz, 4H); 7,36–7,21 (m, 6H); 7,06 (t, 

J=8,3 Hz, 1H); 6,62 (dd, J=8,1 Hz, J=1,0 Hz, 1H); 6,39 (dd, J=8,3 Hz, J=1,0 Hz, 1H); 

5,89 (t, J=1,0 Hz, 1H); 4,22 (q, J=7,0 Hz, 2H); 3,72 (s, 3H); 3,57 (d, J=0,9 Hz, 2H); 1,31 

(t, J=7,0 Hz, 3H) ppm.  

 RMN 13C (100 MHz, CDCl3): δ = 171,8; 156,3; 154,0; 144,6; 129,8; 129,5; 128,0; 

127,4; 127,2; 127,1; 112,0; 110,6; 104,4; 82,0; 60,5; 55,0; 41,6; 14,4 ppm.  

 EI-MS (TOF): m/z (%) = 400 (M+, 10), 371 (4), 354 (8), 327, 323 (42), 313 (100), 235 

(12), 165 (10). HRMS C26H24O4: 400,1671(calc. 400,1675). 

 

2.9.6.3 4-(2,2-Difenilvinil)-5-metoxi-2H-croman-2-ona 8  

 

 P.f.: 122 – 128 °C.  

 IV (KBr, cm-1): 3023, 2933, 2837, 1728, 1602, 1468, 1438, 1363, 1312, 1252, 1185.   

 RMN 1H (400 MHz, CDCl3): δ = 7,47 (t, J=8,4 Hz, 1H); 7,42–7,35 (m, 5H); 7,30–7,24 

(m, 4H); 7,14 (m, 2H); 6,97 (dd, J=8,4 Hz, J=1,0 Hz, 1H); 6,79 (dd, J=8,4 Hz, J=1,0 Hz, 

1H); 5,84 (d, J=1,4 Hz, 1H); 3,87 (s, 3H) ppm.  

 RMN 13C (100 MHz, CDCl3): δ = 160,7; 157,9; 155,3; 151,8; 144,0; 142,2; 138,9; 

131,9; 130,3; 128,5; 128,3; 128,1; 127,9; 126,8; 115,4; 110.4; 110,1; 106,3; 56,4 ppm. 

 EI-MS (TOF): m/z (%) = 354 (M+, 100), 337 (94), 323 (42), 277 (48), 265 (30), 165 

(62). HRMS C24H18O3: 354,1253 (calc. 354,1256). 
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2.9.7 5-Hidroxi-4-(2,2-difenilvinil)-2H-croman-2-ona 9 

 

  

 

 

 

A uma solução da cromanona 6 (53 mg; 0,13 mmol) em CH2Cl2 seco, mantida num banho 

de gelo, adicionou-se gota a gota BBr3 (200 µL, 1M em CH2Cl2) sob agitação constante e 

manteve-se a solução sob agitação à temperatura ambiente durante 22 horas. Após a adição de 

água gelada (75 mL) e extração com acetato de etilo (2x75 mL) as fases orgânicas foram 

reunidas, secas com Na2SO4 anidro, e o solvente removido a pressão reduzida. O resíduo foi 

dissolvido em CH2Cl2 e cristalizado com a adição de éter de petróleo, obtendo-se cristais cor 

de laranja que foram filtrados e lavados abundantemente com éter de petróleo (10 mg; 23%).  

 P.f.: 143 ºC (decomposição).  

 IV (KBr, cm-1): 3432, 2904, 1674, 1604, 1498, 1453, 1379, 1252, 1200, 1074. 

 RMN 1H (400 MHz, CDCl3) δ = 7,43-7,33 (m, 6H); 7,32-7,26 (m, 3H); 7,23 (d, J=1,4 

Hz, 1H); 7,15 (m, 2H); 6,92 (dd, J=8,4 Hz, J=1,0 Hz, 1H); 6,73 (dd, J=8,2 Hz, J=1,0 

Hz, 1H); 6,27 (s, 1H); 5,85 (d, J=1,4 Hz, 1H).  

 RMN 13C (100 MHz, CDCl3) δ = 160,6; 155,0; 154,3; 151,0; 148,2; 141,3; 138,0; 

132,1; 130,1; 128,9; 128,6; 128,5; 128,4; 128,3; 123,9; 115,1; 111,7; 109,7; 108,9.  

 EI-MS (TOF): m/z (%) = 340 (M+, 100), 323 (92), 312 (57), 263 (44), 235 (33), 178 

(32). HRMS (C23H16O3): 340,1086 (calc. 340,1099). 

 

2.9.8 2,3-Di-hidro-5-hidroxi-2,2-difenilcroman-4-ona 10 

 

 

 

 

 

  Uma solução de BBr3 (11 mL; 1M em CH2Cl2) foi adicionada a uma suspensão da 

cromanona 5 (928 mg; 2,81 mmol), em éter etílico seco (10 ml), num banho de gelo e mantida 

a 0 ºC, sob agitação constante, durante mais 30 minutos. Após a adição de gelo (75 g) e extração 

com acetato de etilo (2x75 mL) as fases orgânicas foram secas com Na2SO4 anidro e o solvente 
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removido a pressão reduzida obtendo-se cristais ligeiramente amarelos que foram filtrados e 

lavados com éter etílico (870 mg; 98%). 

 P.f.: 176 – 177 °C.  

 IV (KBr, cm-1): 3224, 3023, 2979, 1639, 1565, 1498, 1460, 1363, 1230, 1208, 1155.  

 RMN 1H (400 MHz, CDCl3): δ  = 11,48 (s, 1H); 7,42–7,37 (m, 4 H); 7,35–7,28 (m, 5 

H); 7,28–7,23 (m, 2 H); 6,58 (d, J=8,2 Hz, 1H); 6,41 (d, J=8,3 Hz, 1H); 3,51 (s, 2H) 

ppm.  

 RMN 13C (100 MHz, CDCl3): δ = 197,1; 161,7; 159,6; 142,4; 138,3; 128,6; 128,0; 

126,2; 109,4; 108,6; 108,2; 85,5; 47,8 ppm.  

 EI-MS (TOF): m/z (%) = 316 (M+, 10), 239 (100), 178 (19), 165 (19), 136 (17), 108 

(16). HRMS (C21H16O3): 316,1093 (calc. 316,1099). 

 

2.9.9 5,6-Di-hidro-6,6-difenilpirano[2,3,4-de]croman-2-ona 11 

 

 

 

 

 

Uma solução da hidroxicromanona 10 (1,00 g; 3,16 mmol) e 2-bromoacetato de etilo 

(1,60 mL; 14,5 mmol) em éter etílico/benzeno (1:4; 10 mL) foi lentamente adicionada, durante 

1 hora, a uma mistura de zinco (2,0 g; 31 mmol) e iodo (2 cristais) em éter etílico/benzeno (1:4; 

10 mL) previamente colocada a refluxo. Após a adição manteve-se o refluxo durante mais duas 

horas. Em seguida adicionou-se água (100 mL), extraiu-se com acetato de etilo (3x50 mL) e 

evaporou-se o solvente.  

Ao resíduo obtido adicionou-se CH3COOH (5 mL) e a solução foi aquecida a refluxo 

durante 30 minutos. Após arrefecimento adicionou-se água (75 mL) e a fase aquosa extraiu-se 

com acetato de etilo (3x50 mL), as fases orgânicas reunidas foram lavadas com água (4x75 mL) 

e secas com Na2SO4 anidro. A evaporação do solvente expôs um óleo castanho que foi 

purificado por cromatografia em coluna (sílica gel, 0-10% EtOAc/éter de petróleo) obtendo-se 

a cumarina 11 na forma de cristais ligeiramente amarelos (296 mg; 28%).  

 P.f.: 169 – 172 °C.  
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 IV (KBr, cm-1): 3062, 3023, 2971, 1730, 1632, 1606, 1462, 1442, 1285, 1253, 1207, 

1168, 1102.  

 RMN 1H (400 MHz, CDCl3): δ = 7,45–7,20 (m, 11H); 6,91 (d, J=8,2 Hz, 1H); 6,79 (d, 

J=8,3 Hz, 1H); 6,20 (s, 1H); 3,62 (s, 2H) ppm.  

 RMN 13C (100 MHz, CDCl3): δ = 160,9; 153,4; 153,2; 147,7; 142,5; 132,9; 128,5; 

128,0; 126,4; 112,2; 109,9; 108,8; 107,4; 83,4; 39,0 ppm.  

 EI-MS (TOF): m/z (%) = 340 (M+, 100), 323 (95), 312 (52), 263 (41), 235 (27), 178 

(35), 165 (31). HRMS (C23H16O3): 340,1087 (calc. 340,1099). 

 

2.9.10 5,6-Di-hidro-2,2,5,5-tetrafenilpirano[2,3,4-de]croman-2-ona 12 

 

 

 

 

 

Uma solução da cumarina 11 (100 mg; 0,29 mmol) em éter etílico seco (4 mL) foi 

tratada com PhMgBr (8 mL; ~1M em Et2O) e aquecida a refluxo durante 20 minutos. Após 

arrefecimento evaporou-se o solvente a pressão reduzida e hidrolisou-se o resíduo com HCl 

(5%, 30 mL) durante 3 dias sob agitação constante. A solução foi extraída com acetato de etilo 

(3x50 mL) e as fases orgânicas foram secas com Na2SO4 anidro. Após evaporação do solvente 

o resíduo castanho (óleo) foi purificado por cromatografia em coluna (sílica gel, 0-4% 

EtOAc/éter de petróleo) obtendo-se o benzopirano 12 na forma de cristais brancos (65 mg; 

47%).  

 P.f.: 182 – 183 ºC.  

 IV (KBr; cm-1): 3060, 3030, 2963, 2904, 1662, 1609, 1572, 1490, 1460, 1438, 1363, 

1267, 1208, 1074.  

 RMN 1H (500 MHz, tolueno-d8): δ = 7,48-7,44 (m, 4H); 7,35-7,22 (m, 6H); 7,20-7,10 

(m, 10H); 7,01 (t, J=8,2 Hz, 1H); 6,59 (d, J=8,2 Hz, 1H); 6,37 (d, J=8,0 Hz, 1H); 5,66 

(s, 1H); 3,35 (s, 2H) ppm.  

 RMN 13C (125 MHz, tolueno-d8): δ = 152,3; 152,0; 144,6; 143,5; 130,3; 128,4; 128,0; 

127,5; 127,2; 127,1; 126,6; 125,0; 121,5; 109,3; 108,4; 108,2; 83,4; 83,1; 38,2 ppm.  

 EI-MS (TOF): m/z (%) = 478 (M+; 31), 401 (100), 323 (17), 311 (20), 298 (15), 165 

(31). HRMS (C35H26O2): 478,1934 (calcd. 478,1933). 
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3.1 Introdução 

  

A indústria oftálmica continua a ser o grande mercado dos compostos fotocrómicos [1]. 

São inúmeros os estudos que visam otimizar as propriedades fotocrómicas dos compostos 

nomeadamente a cor gerada, a intensidade, a cinética de descoloração e melhorar a resistência 

à fadiga [2]. 

O grupo de compostos que tem recebido maior atenção são os naftopiranos [3]. Sob 

irradiação UV a forma fechada incolor sofre uma reação de electrociclização com quebra da 

ligação C-O e abertura do anel pirânico. As espécies formadas são intensamente coradas devido 

à extensão da conjugação e à sua conformação quase-planar. Estudos de RMN mostraram a 

formação de duas estruturas transoid: transoid-cis (TC) e o transoid-trans (TT) (esquema 3.1) 

[4-6]. 

 

 

 
 
 
 
 Esquema 3.1: Equilíbrio fotoestacionário do 2,2-difenil-2H-nafto[1,2-b]pirano. 
 
 O comportamento fotocrómico desta classe de moléculas é profundamente afetado pelas 

alterações estruturais introduzidas. Por exemplo, a introdução de um substituinte 

alcoxicarbonilo na posição 5, a fusão de um ciclo (por exemplo um grupo indeno) ou a inclusão 

de grupos dadores de eletrões na posição para dos grupos fenilos tem grande influência nas 

propriedades fotocrómicas das moléculas, nomeadamente no processo de coloração e 

descoloração e na cor desenvolvida [7]. Também o meio em que as moléculas estão inseridas 

tem influência em todo o processo. As propriedades da matriz nomeadamente a rigidez, a 

polaridade e o espaço livre podem afetar as propriedades fotocrómicas das moléculas com 

destaque para a velocidade de conversão entre as espécies coradas e a forma fechada [8-10]. 

 

3.2 Métodos de síntese de naftopiranos 
 

Diversas abordagens para a síntese de naftopiranos estão reportadas na literatura [11]. 

Nesta pequena revisão serão apresentados apenas os métodos mais importantes partindo de 

naftóis, cumarinas e benzocromanonas [12]. 
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3.2.1 Síntese a partir de naftóis 

 

O método mais versátil e utilizado envolve a reação de 1,1-diarilprop-2-in-1-ois com 

naftóis na presença de uma catalisador ácido [7]. A origem deste método começa em 1962 

quando Iwai e Ide (esquema 3.2) [13] prepararam vários naftopirano por rearranjo térmico de 

um éter propargilíco obtido através da alquilação do naftol com um haloalcino [12]. Em 1968, 

Zsindely e Schmid sugeriram que a formação do naftopirano ocorria após um rearranjo de 

Claisen seguido da migração [1,5] de um átomo de hidrogénio [14].  

 

 

 

Esquema 3.2: Síntese de naftopiranos reportada por Iwai e Ide [13]. 

 

A síntese de naftopiranos por este método decorria assim em duas etapas: 

1) formação e isolamento do éter propargílico;   

2) rearranjo térmico seguido de ciclização [13]. 

 

As condições usadas, nomeadamente, temperaturas elevadas, acima de 210 ºC e ácidos 

ou bases fortes provocavam a decomposição térmica dos reagentes e/ou dos produtos. Numa 

alteração significativa a este procedimento Heller reportou a síntese de naftopiranos em uma 

única etapa, ou seja, este era obtido diretamente a partir da reação entre um naftol e um álcool 

propargílico sob catálise ácida a refluxo, usando solventes apolares e apróticos. Geralmente, a 

temperatura não deve ser superior a 180 ºC, sendo adequado o uso de temperaturas mais baixas 

(160 ºC ou menos) [15]. O catalisador ácido pode ser argila ácida ou Nafion, ácido 

trifluoroacético, ácido p-tolueno-sulfónico [7] e Al2O3 [16]. Este procedimento é apropriado 

para o uso de diferentes heterocíclicos fenólicos [17-19] tendo sido recentemente adaptado para 

a síntese de naftopiranos sem solvente (no estado sólido) [20].  

A reação de formação do naftopirano é por vezes acompanhada pela formação de um 

subproduto corado. O mecanismo de formação do naftopirano e do corante está representada 

nos esquemas 3.3 e 3.4 [16].  

Após a protonação e perda de uma molécula de água por parte do álcool propargílico 

forma-se um carbocatião. No mecanismo atualmente aceite para a formação dos naftopiranos o 
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1-naftol ataca o carbocatião formando-se um éter propargílico. Um rearranjo de Claisen e a 

subsequente enolização originam um aleno. O naftopirano resulta da migração [1,5] de um 

átomo de hidrogénio no aleno seguido de uma electrociclização [13].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 3.3: Mecanismo de formação dos naftopiranos. 

 

Alternativamente, pode ocorrer uma substituição electrofílica aromática na posição 4 do 

naftol formando-se um aleno que sofre uma migração [1,7] de um átomo de hidrogénio 

obtendo-se um composto conjugado corado. A perda da aromaticidade de um dos anéis é 

provavelmente compensada pela formação do sistema conjugado (esquema 3.4) [12, 16, 21].   
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Esquema 3.4: Mecanismo de formação de um subproduto corado na síntese de naftopiranos. 

 

Na reação do 2-natfol com o álcool propargílico nas mesmas condições é frequente 

formar-se igualmente um carbonilo (aldeído ou cetona) α,β-insaturado, proveniente do  

rearranjo de  Meyer-Schuster que o  álcool propargílico pode sofrer (esquema 3.5) [22]. A 

formação deste composto carbonílico pode ser explicada pela interceção do carbocatião por 

uma molécula de água e subsequente tautomerismo. É de salientar que o aldeído se forma em 

pequenas quantidades mas no caso de álcoois propargílicos com grupos ricos em eletrões essa 

quantidade é significativamente maior (esquema 3.6) [23,24]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 3.5: Produtos da reação entre álcoois propargílicos e naftóis e o produto do rearranjo de Meyer-Schuster 
do álcool propargílico. 
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Esquema 3.6: Mecanismo do rearranjo de Meyer-Schuster.  

 

Uma das grandes vantagens deste método prende-se com a facilidade em obter os 

precursores. Enquanto os 1,1-diarilprop-2-in-1-ois são facilmente obtidos através da reação de 

benzofenonas com o acetileto de lítio ou com derivados do trimetilsilano, os naftóis podem ser 

facilmente adquiridos comercialmente ou preparados por metodologias padrão [12]. 

 

3.2.2 Síntese a partir de cumarinas 

 

A reação de cumarinas com reagentes de Grignard é uma boa alternativa ao uso de 

naftóis dada a facilidade em obter a cumarina adequada inicial [21]. 

O método envolve a adição nucleofílica 1,2 de reagentes de Grignard à cumarina, 

seguido de uma hidrólise ácida o que conduz à formação imediata de um naftopirano [25,26]. 

Contudo, o rendimento da reação é por vezes baixo devido à formação de alguns subprodutos 

[12]. Em geral, a reação das cumarinas com reagentes volumosos, como o PhMgBr, conduz a 

uma mistura de compostos devido à adição nucleofílica 1,2 e 1,4 enquanto o uso de reagentes 

pouco volumosos conduz unicamente à adição 1,2 [27]. O excesso de reagente de Grignard 

pode provocar a abertura do anel pirânico obtendo-se o fenol correspondente, no entanto este 

pode ser reconvertido no naftopirano através de um tratamento ácido (esquema 3.7) [21]. 
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 Esquema 3.7: Síntese de naftopiranos a partir de cumarinas. 

 

Diversas estratégias foram desenvolvidas ao longo dos anos para sintetizar cumarinas 

substituídas. Destas destacam-se os métodos com abordagens mais clássicas [28]: a reação de 

Perkin [29], a reação de Pechmann [30] e a condensação de Knoevenagel [31]. 

 

3.2.3 Síntese a partir de cromanonas 

 

Os naftopiranos também podem ser obtidos a partir de naftopiranonas que são 

geralmente sintetizadas através da condensação de uma cetona com o-hidroxiacetofenonas na 

presença de uma amina (geralmente pirrolidina), seguido de uma hidrólise em meio básico 

(esquema 3.8) [32,33].  

 

 

 

 

 

Esquema 3.8: Reação de formação de uma naftopiranona a partir da o-hidroxiacetofenona. 
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Após formar a naftopiranona, o naftopirano pode ser obtido através de três abordagens 

diferentes:  

1) redução das naftopiranonas com hidretos, formando-se um álcool que é facilmente 

convertido no naftopirano por desidratação com APTS, ácido acético, cloreto de acetilo ou por 

aquecimento com Al2O3 ou KHSO4 (esquema 3.9) [21]. 

 

 

 

 

Esquema 3.9: Redução da cromanonas seguido da formação do naftopirano por desidratação. 

 

2) reação de cromanonas com reagentes de Grignard formando-se um álcool terciário que 

facilmente sofre desidratação originando o naftopirano (esquema 3.10) [34]. Esta via permite 

obter naftopiranos substituídos na dupla ligação. 

 

 

 

  

 

Esquema 3.10: Reação entre o reagente de Grignard e a naftopiranona seguido da formação do naftopirano por 
desidratação.  
 

3) tratamento das naftopiranonas com PBr3 formando-se o 4-bromonaftopirano seguido da 

reação com n-BuLi e um eletrófilo (esquema 3.11) [35]. 

 

 

 

 

Esquema 3.11: Reação entre o PBr3 e a naftopiranona seguido da formação do naftopirano por reação com um 
eletrófilo. 
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3.3 Objetivo do trabalho 

 

 O objetivo é sintetizar naftopiranos substituídos na posição 4 e naftopiranos fundidos, 

ou seja com uma ponte entre o anel pirânico e o anel nafténico e estudar as suas propriedades 

fotocrómicas. Em teoria, a irradiação destes compostos deve levar à formação de um único 

fotoisómero e não aos habituais dois fotoisómeros. Em particular pretende-se sintetizar 

naftopiranos com as seguintes estruturas base (esquema 3.12): 

 

 

 

 

 

 

Esquema 3.12: Estruturas base dos naftopiranos que se pretendem sintetizar. 

 

Os naftopiranos com a estrutura base A serão sintetizados a partir de naftopiranonas e 

benzocumarinas (esquema 3.13). 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 3.13: Síntese de naftopiranos substituídos na dupla ligação a partir de naftopiranonas e benzocumarinas.  

 
Os naftopiranos com a estrutura base B serão sintetizados a partir de naftóis obtendo-se 

numa primeira fase uma cumarina com um grupo CH2Br, na posição 4, que possibilita a 

introdução de uma cadeia mais longa e reativa de modo a formar um ciclo extra seguido da 

formação do anel pirânico (esquema 3.14).  
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Esquema 3.14: Síntese de naftopiranos fundidos partindo de 1-naftol. 

 

Os naftopiranos com a estrutura C serão sintetizados a partir de indeno-naftóis por 

reação destes com um álcool, adequadamente substituído, usando o método mais utilizado para 

a síntese de naftopiranos (esquema 3.15). 

 

  

 

 

 

Esquema 3.15: Síntese de naftopiranos fundidos com um anel entra entre o ciclo pirânico e o grupo indeno. 

 

3.4 Tentativas de síntese de naftopiranos fundidos a partir de naftopiranonas 

 

3.4.1 Síntese de naftopiranonas  

 

As naftopiranonas 13 e 14 foram preparadas em duas etapas a partir de o-

hidroxiacetonaftonas, com baixos rendimentos (33-56%), seguindo procedimentos já 

publicados que se baseiam na reação com cetonas aromáticas em meio básico. A primeira etapa 

origina um intermediário corado (hidroxicalcona) que por tratamento em meio ácido se converte 

na naftopiranona correspondente. 

Cottam et al [36] descreveu a síntese da naftopiranona 13 (esquema 3.16) por reação da 

2’-hidroxi-1’-acetonaftona com a benzofenona na presença de t-butóxido de sódio seguido de 

tratamento com uma mistura de HBr/CH3COOH (rendimento 36%). Ao repetir este 

procedimento verificámos a formação do intermediário amarelo esperado (hidroxicalcona), 

porém, o tratamento com a mistura de ácidos referida não promoveu a formação da 

naftopiranona pelo que se optou por usar uma mistura de ácidos diferentes (CH3COOH/HCl 

(5:1)) que originou o composto pretendido com rendimento semelhante (33%).  
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A naftopiranona 14 (esquema 3.17) foi preparada por reação da 1’-hidroxi-2’-

acetonaftona com a benzofenona na presença de t-butóxido de potássio seguido de tratamento 

com ácido sulfúrico tal como descrito em Kelly et al [37]. 

 

 

 

 

 

 

Esquema 3.16: Síntese da naftopiranona 13 por reação da 2’-hidroxi-1’-acetofenona com a benzofenona. 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 3.17: Síntese da naftopiranona 14 por reação da 1’-hidroxi-2’-acetofenona com a benzofenona. 

  

Os dados espectroscópicos destes compostos estão de acordo com a literatura e 

confirmam a estrutura das duas naftopiranonas [36,37].  

 

3.4.2 Introdução de uma cadeia na posição 1 da naftopiranona 13 

 

3.4.2.1 Reação de Mukaiyama 

 

A reação de Mukaiyama e as suas variantes constitui excelente método para a formação 

de ligações C-C sendo uma alternativa eficiente à condensação aldólica [38, 39]. Desde a 

primeira referência por Mukaiyama à reação entre um aldeído ou cetona e um silil enol éter, 

usando como catalisador o TiCl4 [40], inúmeros compostos tem sido sintetizados apresentando-

se alguns exemplos no esquema 3.18 [41-43].  
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Esquema 3.18: Exemplos da reação de Mukaiyama envolvendo cetonas. 

 

 Com o intuito de introduzir uma cadeia no anel piranona testou-se a reação da 

naftopiranona 13 com o ((1-metoxi-2-metilprop-1-en-1-il)oxi)trimetilsilano na presença de um 

equivalente de TiCl4 em CH2Cl2 (reação de Mukaiyama) observando-se, por TLC, a formação 

de um composto mais polar cuja mancha quando exposta à luz UV adquire uma coloração 

amarela. Após 1 hora foi necessário adicionar mais um equivalente de TiCl4 pois não se 

verificava evolução da reação. Após a reação estar completa o produto 15 foi purificado por 

cromatografia em coluna. 

 A análise espectroscópica do produto obtido indica que não se obteve o naftopirano 

pretendido MS5, mas sim o composto 15 (esquema 3.19) que é fotocrómico e apresenta uma 

estrutura inesperada resultante da dupla adição do silil enol éter ao anel aromático, em vez da 

espectável adição ao carbonilo [40, 43].  

  

 

 

 

 

Esquema 3.19: Síntese do diéster 15. 

 

O espectro de infravermelho do composto 15 apresenta duas bandas a 1728 e 1665       

cm-1 características de um carbonilo de um grupo éster e de uma cetona [44]. A massa do 
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composto esperado era de 434,53 unidades de massa, no entanto, a massa obtida foi superior 

em 118 unidades de massa (m/z = 552,66).  

O espectro de RMN de 1H permitiu observar a ressonância correspondente a 14 protões 

aromáticos. A 3,69 e 3,45 ppm aparecem dois singuletos com integração correspondente a 6 

protões o que sugere a presença de dois grupos metoxilo não equivalentes. Entre 1,15 e 0,47 

ppm surgem quatro singuletos com integração de três protões cada, referentes a quatro grupos 

metilo. A 3,34 e 3,44 ppm surgem dois conjuntos de sinais (sistema AB) para os protões do 

carbono C-2 que não são quimicamente equivalentes. A massa do composto bem como os dados 

referentes ao RMN de 1H sugere que duas moléculas de silil enol éter reagiram com a 

naftopiranona 13.  

No espectro de RMN de 13C é de salientar a presença de um sinal a 189,9 ppm 

característico de um grupo carbonilo de uma cetona e de dois sinais muito próximos a 177,7 e 

176,6 ppm, facto que corrobora a presença de dois carbonilos de um grupo éster.  

Os protões H-5 e H-6 surgem a 3,17 e 2,79 ppm, respetivamente, na forma de singuletos 

com uma constante de acoplamento sensivelmente zero.  

O valor da constante de acoplamento entre dois protões adjacentes depende 

essencialmente de quatro fatores: o ângulo diedro, o comprimento da ligação, os ângulos de 

ligação e a eletronegatividade dos substituintes [45], sendo o mais importante o ângulo diedro. 

A equação de Karplus relaciona a constante de acoplamento vicinal 3J (H,H) e o ângulo diedro 

e prevê uma constante aproximadamente zero para ângulos diedros de 90º [46,47] pelo que no 

composto 15 os protões H-5 e H-6 (J=0) devem apresentar um angulo diedro de 90º 

correspondente a uma configuração trans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 3.1: Representação gráfica da relação de Karplus expressa em valor médio (adaptado de [45]).  
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3.4.2.2 Reação de Reformatsky 
 

Dado que através da reação de Mukaiyama não foi possível sintetizar o composto 

pretendido (MS5) testou-se a reação de Reformatsky entre a naftopiranona 13 e o bromoacetato 

de etilo na presença de zinco/iodo (esquema 3.20) nas condições já descritas no capítulo 2. O 

bromoacetato de etilo é muito lacrimogéneo sendo necessárias precauções extra no seu 

manuseamento e em todo o material de vidro que esteve em contacto com ele. 

Através da análise por TLC verificou-se a conversão total do material de partida dando 

origem a dois produtos com polaridade semelhante: o álcool 16 (sólido branco) e a 

hidroxicalcona 17 (óleo amarelo). 

 

 

 

 

Esquema 3.20: Reação de Reformatsky entre a naftopiranona 13 e o bromoacetato de etilo. 

 

 O álcool 16 apresenta a estrutura esperada resultante da adição do enolato de zinco ao 

carbonilo da naftopiranona 13. 

O pico do ião molecular surge a m/z = 438 (2%) e o fragmento a m/z = 420 [M-18]+, 

(10%) que corresponde à perda de água. No espectro de infravermelho observam-se duas 

bandas características: a 3472 cm-1 correspondente ao grupo álcool e a 1692 cm-1 

correspondente ao carbonilo do grupo éster. No espectro de RMN de 1H observa-se a 

ressonância correspondente a todos os protões. Devido à quiralidade do carbono 1, os protões 

metilénicos (H-2) não são quimicamente equivalentes e surgem no espectro de RMN de 1H na 

forma de dois sistemas AB: a 3,45/3,35 e a 3,38/2,25 ppm. A 3,65 ppm observa-se a presença 

de um singuleto referente ao grupo OH. A presença do grupo etoxilo é confirmada por um 

tripleto a 1,15 ppm e um multipleto a 4,08 ppm. 

Relativamente ao espectro de RMN de 13C observa-se a presença de um sinal a 172,2 

ppm característico de um grupo carbonilo e um sinal a 80,9 ppm característico do carbono 3. 

A estrutura do composto 17 foi confirmada pelos seguintes dados espectroscópicos: 

apresenta a mesma massa que a naftopiranona 13, o grupo OH surge no espectro de 

infravermelho a 3488 cm-1 e a campo baixo (12,8 ppm) no RMN de 1H característico de um 

protão em ponte de hidrogénio [44]. O protão etilénico surge na forma de singuleto a 7,15 ppm. 
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No espectro de RMN de 13C verifica-se a presença de um sinal a 196,2 ppm referente ao grupo 

carbonilo. 

O produto secundário 17 é um corante amarelo que tem uma estrutura igual ao 

intermediário formado na reação de síntese da naftopiranona 13 (esquema 3.21) e terá sido 

formado por abertura do anel da naftopiranona nas condições básicas da reação de Reformatsky. 

De facto quando se trata diretamente a naftopiranona com t-butóxido de sódio obtém-se um 

corante amarelo semelhante ao produto 17. 

 

 

 

 

 

Esquema 3.21: Reação entre a naftopiranona 13 e t-butóxido de sódio. 

 

O composto 16 apresenta no anel di-hidropirano um substituinte CH2COOEt e um grupo 

hidroxilo. O grupo éster poderia ser usado para a formação de um anel extra através de uma 

substituição aromática electrofílica em meio ácido e nestas condições deveria ocorrer 

simultaneamente a desidratação do álcool com formação do anel pirânico (esquema 3.22).  
 

 

 

 

 
 
Esquema 3.22: Estratégia para sintetizar um naftopirano fundido. 

 

Todavia, observou-se que o tratamento do composto 16 com um ácido fraco 

(CH3COOH) originou a formação de dois compostos diferentes do pretendido identificados 

como sendo: o éster conjugado 18, formado por desidratação do álcool 16 e a benzocumarina 

19 (esquema 3.23) que apresenta propriedades fotocrómicas. A irradiação com luz UV, à 

temperatura ambiente, leva ao desenvolvimento de uma coloração amarela.  
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Esquema 3.23: Formação do éster 18 e da benzocumarina 19. 

 

No espectro de infravermelho do éster 18 é de salientar a ausência da banda 

característica do grupo OH, o que indica que ocorreu a desidratação do álcool 16, e a 1707      

cm-1 observa-se a banda característica do grupo carbonilo. No espectro de massa não se 

encontra o pico do ião molecular mas observa-se um pico a m/z = 420,17 [M-18] + (25%) que 

corresponde à perda de água. No espectro de RMN de 1H observa-se a presença de dois 

singuletos: a 6,38 ppm referente ao protão etilénico H-9 e a 4,37 ppm relativo aos protões 

metilénicos H-3. No espectro de RMN de 13C é de salientar a presença de um sinal a 167,1 ppm 

referente ao grupo carbonilo e outro a 84,2 ppm característico do carbono C-2. 

A atribuição do protão H-5 foi assegurada pela análise dos espectros bidimensionais: no 

espectro homonuclear 1H-1H-COSY onde foi possível observar a correlação com um tripleto a 

7,5 ppm referente ao protão H-6, e no espectro de heteronuclear 1H-13C-HMBC foi possível 

observar a correlação a três ligações com os carbonos quaternários 4a e 8a (esquema 3.24). 

 

 

 

 

 

 

Esquema 3.24: Principais conectividades observadas no espectro de 1H-1H-COSY (A) e 1H-13C-HMBC (B) para 
o protão H-5.  

 

A posição da dupla ligação (fora ou dentro do anel pirânico) foi estabelecida 

inequivocamente através do espectro de NOESY 1D que permite determinar que grupos, 

átomos ou moléculas estão próximos espacialmente [48]. Através da irradiação do protão a 6,38 

ppm (H-9) foi possível observar a sua correlação com o protão H-5 a 8,34 ppm (figura 3.2). 
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Figura 3.2: Espectro de RMN de 1H do éster 18 (a) e espectro de NOESY 1D com irradiação a 6,38 ppm (b).  

 

O composto 19 apresenta dados espectroscópicos muito distintos do reagente inicial, em 

particular, a massa molecular que é significativamente inferior (menos 64,08 unidades de 

massa), que indica a perda de EtOH e H2O, confirmada pela falta destes sinais no espectro de 

protão. 

Na análise do espectro de RMN de 1H é de salientar o sinal a 6,08 ppm um dupleto com 

uma pequena constante (J=1,4 Hz) correspondente ao protão etilénico H-2. No espectro de 

RMN de 13C verifica-se a presença de um sinal a 160,5 ppm característico do grupo C=O de 

uma cumarina [49].  

A benzocumarina 19 terá sido formada a partir do álcool 16 por desidratação, abertura 

do anel pirânico seguido por enolização, rotação e formação da lactona por catálise ácida. Este 

tipo de reatividade já tinha sido observada com benzopiranonas similares (capitulo 2). O 

mecanismo proposto para este rearranjo está descrito no artigo “Unexpected formation of new 

photochromic compounds derived from 3,3-diphenyl-3H-naphtho[2,1-b]pyran-1-one”, 

Tetrahedron, 2010, 66, 8317. 

 

9 
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O tratamento do álcool 16 com ácidos fracos promove assim a desidratação pretendida 

mas em seguida ocorre um rearranjo que conduz a um composto não desejado formado em 

quantidade muito significativa. Esta situação desaconselha o uso de ácidos mais fortes que 

poderiam eventualmente promover a formação do anel pretendido. 

Dado que as tentativas para formar o ciclo extra e criar o anel pirânico partindo da 

naftopiranona 13 conduziram a produtos inesperados e indesejados optou-se por continuar os 

estudos usando como material de partida a naftopiranona 14. 

 

3.4.3 Introdução de uma cadeia na posição 4 da naftopiranona 14  

 

3.4.3.1 Reação de Mukaiyama  

 

A reação de Mukaiyama entre benzopiranonas e o ((1-metoxi-2-metilpro-1-en-1-

il)oxi)trimetilsilano na presença de TiCl4, descrita no capitulo 2, não decorreu como previsto: 

a benzopiranona 1 não reagiu nestas condições enquanto com a benzopiranona 5 observou-se 

abertura do anel piranona e a formação de dois produtos não identificados. Também com a 

naftopiranona 13 não se obteve nenhum produto de adição ao carbonilo tendo-se isolado um 

produto com uma estrutura inesperada resultante da dupla adição do enol ao anel aromático 

(esquemas 3.19). 

Todavia, o tratamento da naftopiranona 14 com um excesso de ((1-metoxi-2-metilpro-

1-en-1-il)oxi)trimetilsilano e TiCl4 durante 30 minutos à temperatura ambiente deu origem ao 

éster esperado, 20, com um bom rendimento, 75% (esquema 3.25). A quantidade de TiCl4 

adicionada é crucial para o sucesso desta reação: um equivalente de TiCl4 conduz a uma reação 

lenta e incompleta. A adição extra de mais TiCl4 origina a formação de subprodutos. Pelo 

contrário, a adição inicial de um excesso de TiCl4 origina uma reação rápida, limpa, com 

formação de um único composto e com bom rendimento. O TiCl4 é muito suscetível à hidrólise 

tendo-se obtido melhores resultados sempre que se utilizou um frasco novo ou aberto 

recentemente. Apesar destas limitações o TiCl4 é descrito como o melhor catalisador para a 

reação de Mukaiyama [50]. 
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Esquema 3.25: Reação entre a naftopiranona 14 e um silil enol éter na presença de TiCl4. 

 

O espectro de RMN de 1H do composto 20 confirma a presença do protão H-3, 

característico do anel pirânico [12], a 6,15 ppm e dos protões dos grupos metoxilo e metilo na 

forma de singuletos a 3,36 e 1,45 ppm, respetivamente. No espectro de RMN de 13C são visíveis 

3 sinais entre 20-60 ppm relativos ao substituinte na posição 4. A 82,3 ppm surge um singuleto 

referente ao carbono sp3 (C-2) e a 177,0 ppm observa-se o sinal referente ao grupo C=O do 

grupo éster.   

A hidrólise básica (NaOH) do composto 20 foi efetuada durante 24 horas, em etanol 

absoluto a refluxo, obtendo-se um composto mais polar com um padrão característico, em TLC, 

da formação de um grupo ácido (esquema 3.26). 

 

 

 

   
 

Esquema 3.26: Hidrólise básica do éster 20. 

 

O composto 21 apresenta o pico do ião molecular a m/z = 420,18 (1%), 14 valores 

abaixo do composto 20. No espectro de RMN de 1H é de salientar o desaparecimento do sinal 

a 3,36 ppm referente ao grupo metoxilo, facto que confirma a formação do naftopirano 21.  

A reação de Mukaiyama que conduziu ao éster 20 permitiu criar num só passo o ciclo 

pirânico e introduzir uma cadeia, na posição pretendida, funcionalizada com um grupo reativo, 

adequado, em teoria, para uma posterior reação electrofílica aromática intramolecular. 

 

 

 

 



Capítulo 3 – Naftopiranos 
 

 

139 
  

3.4.3.2 Ensaios de ciclização intramolecular 

 

A versão intramolecular da reação de Friedel-Crafts é amplamente usada na construção 

de ciclos. O procedimento envolve a utilização de um cloreto de acilo ou um ácido carboxílico 

e um ácido de Lewis ou um ácido de Brønsted [21]. Contudo a formação do produto pode ser 

impedida pelo catalisador, devido à formação de complexos entre este e o grupo carbonilo. O 

uso de um excesso de catalisador, que pode ser necessário, acarreta problemas de purificação e 

consequentemente origina baixos rendimentos [51].  

Em alternativa, Effenberge e seus colaboradores reportaram em 1972 o uso do ácido 

tríflico como catalisador desta reação com bons rendimentos, no entanto, os autores não fizeram 

referência a reações intramoleculares [52]. Em 1984, Hullin e seus colaboradores fazem 

referência à síntese de compostos com ciclos de 5 e 6 membros partindo de ácidos carboxílicos 

através da sua conversão em cloretos de ácido seguido de uma reação de Fridel-Crafts 

intramolecular, na presença de ácido tríflico (esquema 3.27) [53]. 

 

 

 

 

 
Esquema 3.27: Exemplo de uma ciclização intramolecular na presença de ácido tríflico a partir de um ácido 
carboxílico.  

 

A ciclização intramolecular pode também ocorrer diretamente a partir de um éster, na 

presença de ácido tríflico que facilmente pode protonar o grupo carbonilo e quebrar ligações C-

O com formação direta de carbocatiões [54]. Recentemente, Kurouchi e seus colaboradores 

sintetizaram a indanona (ciclo de 5 membros) a partir do 3-fenilpropanoato de metilo na 

presença de ácido tríflico (esquema 3.28) [55].  

 

 

 

 

Esquema 3.28: Ciclização intramolecular do 3-fenilpropanoato de metilo na presença de ácido tríflico. 

 

A ciclização intramolecular do naftopirano 21 foi testada através da conversão do grupo 

ácido em cloreto de ácido usando SOCl2 seguido por tratamento com ácidos de Lewis ou por 
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ação direta de um ácido forte (H2SO4, H3PO4, ácido polifosfórico) à temperatura ambiente ou 

a baixa temperatura. Todavia nestas condições só se detetaram produtos de degradação. 

Contudo, o tratamento direto dos naftopiranos 20 (éster) e 21 (ácido) com ácido tríflico 

(CF3SO3H) à temperatura ambiente conduz a uma reação limpa obtendo-se em ambos os casos 

um produto pouco polar que foi isolado por precipitação direta em água.  

Uma primeira análise dos dados espectroscópicos do produto da reação indicava a 

formação do produto pretendido:  

1) a massa molecular a m/z = 402,16 tal como esperado;  

2) o espectro de RMN de 1H apresentava a quase totalidade dos sinais na zona 

aromática;  

3) a 6,61 ppm surge um singuleto característico de um protão etilénico; 

4) a banda referente ao carbonilo surge desviada a 1770 cm-1, mas quando comparada 

com a banda do carbonilo da 2-indanona a 1756 cm-1 o desvio não é tão acentuado 

[56]. 

No entanto, uma análise mais profunda dos dados espectroscópicos mostrou que o 

composto apresenta uma estrutura complexa resultante de uma série de reações 

intramoleculares incluindo a abertura do ciclo pirânico e a formação de uma lactona (esquema 

3.29). Em particular os protões metilénicos que deveriam ser quimicamente equivalentes 

surgem na forma de dois singuletos distintos a 1,46 e 1,14 ppm o que sugere a presença de um 

centro quiral na molécula e no espectro de RMN de 13C o sinal referente ao carbonilo surge a 

173,4 ppm, (provável grupo éster) quando deveria aparecer por volta dos 200 ppm (cetona) 

[44]. 

 

 

 

  

 

 

Esquema 3.29: Síntese da lactona 22. 

 

Para determinar de forma inequívoca a estrutura da molécula foi necessário recorrer a 

técnicas bidimensionais. No espectro de HSQC (figura 3.3) foi possível identificar os seis 

protões referentes ao anel naftalénico (H-5 até H-10), ou seja, o produto formado mantém 
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intacta esta parte da molécula mostrando que não ocorreu ciclização no anel aromático. Quando 

se analisou os sinais referentes aos dois grupos fenilo foi percetível a alteração do seu padrão: 

era de esperar que estes fossem quimicamente equivalentes apresentando um padrão dupleto, 

tripleto, tripleto com integração 4, 4, 2, respetivamente. No entanto, os dados espectroscópicos 

mostram dois padrões: dupleto, tripleto, tripleto para um grupo fenilo (H-β’’ até H-6’’) e 

dupleto, tripleto, tripleto, dupleto para o outro grupo fenilo (H-γ’ até H-6’) o que indica que 

ocorreu uma substituição num dos grupos fenilo em vez de ocorrer no anel naftalénico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3: Espectro de HSQC da lactona 22.  

 

No espectro de HMBC (figura 3.4) o carbono quaternário C-4 (60,5 ppm) apresenta 

correlação com os protões dos grupos CH3 (1,46 e 1,14 ppm) e com os protões H-1’ (6,61 ppm), 

H-5 (7,08 ppm) e H-6 (7,34 ppm) (figura 3.4 estrutura a). O grupo lactona foi identificado pela 

correlação entre o carbonilo C-β (δ 17γ,4 ppm) e os protões dos grupos metilo (figura 3.4 

estrutura b). 
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Figura 3.4: Espectro HMBC da lactona 22. 

 

A formação do composto 22 a partir dos naftopiranos 20 ou 21 pode ser explicada pela 

abertura do anel pirânico promovida pelo ácido tríflico seguido por uma rotação da ligação C-

C, substituição electrofílica aromática intramolecular e formação da lactona por catálise ácida 

(esquema 3.30). Em vez da substituição electrofílica aromática promovida pelo ácido tríflico 

levar à formação de um naftopirano fundido, o meio fortemente ácido promove uma série de 

reações que originam um composto com uma estrutura completamente diferente daquela que 

era expectável. 
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Esquema 3.30: Mecanismo proposto para a formação da lactona 22. 

 

3.4.4 Propriedades fotocrómicas 

 

3.4.4.1 Comportamento fotocrómico dos compostos 15 e 19 

 

 O diéster 15 é incolor em solução (tolueno 10-3 M) e apresenta uma forte banda de 

absorção na região do ultravioleta (314 nm). A irradiação da solução com luz UV-Vis induz o 

desenvolvimento lento de uma intensa banda de absorção com comprimento de onda máximo 

a 403 nm que se estende até perto de 500 nm originando uma coloração amarela. No entanto, o 

estado fotoestacionário não foi alcançado mesmo após a solução ter sido irradiada durante 40 

minutos (figura 3.5). 
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Figura 3.5: Espectros de absorção do diéster 15 no escuro e após irradiação (A); processo de coloração e 
descoloração do diéster 15 a 403 nm (dados obtidos em tolueno, 10-3 M, a 20 ºC) (B). 

 

Quando a fonte de luz é retirada observa-se a estabilização da absorvância, indicativo 

da formação de uma espécie corada de longa vida. Quando a solução corada é irradiada com 

luz visível verifica-se um decréscimo muito lento da absorção apontando para um processo 

reversível. Estudos de RMN das soluções coradas estão desenvolvidos no artigo “Unexpected 

formation of new photochromic compounds derived from 3,3-diphenyl-3H-naphtho[2,1-

b]pyran-1-one”, Tetrahedron, 2010, 66, 8317 e indicam que a luz UV promove a abertura do 

ciclo piranona com formação de uma espécie conjugada que reverte à forma inicial na presença 
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de luz visível (esquema 3.31). Também foi identificado um processo competitivo que leva à 

formação irreversível de alguns produtos de degradação. 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 3.31: Equilíbrio fotoquímico entre as espécies presentes após irradiação. 

 

A benzocumarina 19 também é incolor em solução (tolueno 10-2 M) com uma forte 

banda de absorção na região do ultravioleta (370 nm) (figura 3.6). A irradiação contínua de 

soluções 10-4 M em tolueno com luz UV leva ao desenvolvimento de uma coloração amarela 

com máximo de absorvância a 432 nm. Tal como foi observado no diéster 15 não se conseguiu 

alcançar o estado estacionário mesmo após 10 minutos de irradiação, no entanto, quando a fonte 

de irradiação foi removida verifica-se um decréscimo lento da absorvância. Todavia o 

comportamento não é reprodutível uma vez que se observa uma diminuição progressiva do 

máximo de absorvância quando se repetem ciclos de coloração/descoloração (figura 3.7). Este 

facto é indicativo da formação de produtos de degradação quando a benzocumarina 19 é 

irradiada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 3.6: Espectros de absorção da benzocumarina 19 no escuro e após irradiação (dados obtidos em tolueno, 
10-2 M, a 20 ºC).  
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Figura 3.7: Processo de coloração e descoloração da benzocumarina 19 a 432 nm (dados obtidos em tolueno,10-2 
M, a 20 ºC).  
 

 Através de estudos de RMN, desenvolvidos no artigo “Unexpected formation of new 

photochromic compounds derived from 3,3-diphenyl-3H-naphtho[2,1-b]pyran-1-one”, 

Tetrahedron, 2010, 66, 8317 foi possível determinar os produtos formados sob irradiação. 

Resumidamente verifica-se que a luz ultravioleta promove uma electrociclização com formação 

de um produto corado estável que na presença de oxigénio é convertido irreversivelmente numa 

lactona (esquema 3.32). 

 

   

 

 

 

 

 

Esquema 3.32: Transformação fotoquímica da benzocumarina 19 sob irradiação UV a 313 nm. 

 

3.4.4.2 Comportamento fotocrómico dos naftopiranos 20 e 21 

 

 Os naftopiranos 20 e 21 são incolores em solução (tolueno 10-3 M) e apresentam uma 

forte banda de absorção na região do ultravioleta próximo (315 nm). A irradiação contínua do 

naftopirano 20 leva ao desenvolvimento de uma tonalidade ligeiramente amarela com máximo 
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de absorção a 420 nm mas após 40 minutos de irradiação não se conseguiu atingir o estado 

fotoestacionário (figura 3.8). Após remover a fonte luz observa-se que a absorvância se mantém 

praticamente constante, salientando a formação de uma espécie com tempo de vida longo. 

Quando a solução é irradiada com luz visível verifica-se uma lenta diminuição da absorvância 

seguindo uma cinética de primeira ordem, ou seja, o processo de descoloração envolve, 

provavelmente, uma única espécie, embora o processo seja globalmente lento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.8: Espectros de absorção do naftopirano 20 antes e após irradiação (A); processo de coloração e 
descoloração do naftopirano 20 a 432 nm (dados obtidos em tolueno,10-3 M, a 20 ºC) (B). 
 

De forma a determinar a estrutura dos produtos formados sob irradiação foram feitos 
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à temperatura ambiente e o espectro de RMN de 1H foi registado com diferentes intervalos de 

tempo de modo a monitorizar alterações na intensidade dos picos e, assim, obter informação 

acerca do número de produtos formados e da evolução da sua concentração em solução. 

A irradiação com luz UV da solução do naftopirano 20 resulta na formação de um único 

produto, o fotoisómero TT (transoid-trans, 20% no estado fotoestacionário) (esquema 3.33). A 

sua estrutura foi comprovada por RMN: no espectro de RMN de 1H observou-se dois sinais 

(1,61 e 1,41 ppm) referentes aos dois grupos metilo que não são equivalentes, provavelmente 

devido ao impedimento estéreo que dificulta a rotação da ligação C-C. O singuleto a 6,59 ppm, 

correspondente ao protão H-3 (6,07 ppm), encontra-se mais desblindado do que na forma 

fechada devido à extensão da conjugação. Através do espectro de NOESY 1D foi possível 

verificar a correlação entre o protão H-3 e o dupleto a 7,06 ppm atribuído ao protão H-5. Através 

dos espectros COSY 2D e TOCSY 1D foi possível estabelecer a correlação entre o protão H-

10 a 8,20 ppm e três sinais correspondentes aos protões H-9 (6,89 ppm), H-8 (7,01 ppm) e H-7 

(6,76 ppm). Foi também comprovada a correlação entre o protão H-6 a δ 6,17 ppm e H-5 a δ 

7,06 ppm.  

 

 

 

 

 

 

Esquema 3.33: Equilíbrio fotocrómico do naftopirano 20.  

 

A elevada estabilidade do fotoproduto formado e o facto da irradiação com luz visível 

ter um grande efeito na regeneração do produto inicial corrobora a formação do isómero TT. 

Como o isómero TC é mais lábil do que o isómero TT, foram realizados estudos de RMN a 

baixa temperatura para tentar detetar o isómero TC menos estável. Contudo, mesmo a 228 K, a 

irradiação do naftopirano 20 só gera o isómero mais estável, transoid-trans. Provavelmente a 

cadeia na posição 4 diminuiu a estabilidade do isómero TC levando a que este isomerize 

rapidamente para o isómero TT.  

O comportamento fotocrómico do naftopirano 21 também foi analisado por 

espectroscopia UV-Vis e RMN. A irradiação de uma solução do naftopirano 21 com luz UV 

não leva ao desenvolvimento de coloração e consequentemente não se verifica nenhuma banda 
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no espectro de absorção na zona do visível, o que sugere que este composto não é sensível à luz 

UV. Contudo, estudos de RMN de soluções irradiadas evidenciam a formação irreversível de 

três fotoprodutos (esquema 3.34) devido a uma reação de descarboxilação seguido de oxidação. 

Este estudo está desenvolvido no artigo “Synthesis and photochemical reactivity of new 4-

substituted naphtho[1,2-b]pyran derivatives”, J. Photoch. Photobio. A, 2010, 216, 73. 

 

Esquema 3.34: Produtos de fotodegradação do naftopirano 21. 

 

O comportamento sob radiação UV dos naftopiranos 20 e 21 substituídos na posição 4 

por uma cadeia C(CH3)2COOEt e C(CH3)2COOH mostram que estes compostos são 

fotocrómicos à temperatura ambiente, ocorrendo a abertura do ciclo pirânico apesar da natureza 

do substituinte poder afetar profundamente a estabilidade das formas abertas. O substituinte 

C(CH3)2COOEt origina unicamente a formação do isómero TT muito estável enquanto com o 

substituinte C(CH3)2COOH ocorre uma reação irreversível subsequente à abertura do anel com 

formação de uma espécie corada. Todavia estes resultados, bem como os que observámos com 

os benzopiranos 3 e 12, mostram que o fotocromismo é compatível com um substituinte nesta 

posição. 
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3.5 Síntese de naftopiranos substituídos na dupla ligação 

 

Até aqui os estudos reportados neste trabalho envolveram benzo e naftopiranos 

substituídos no carbono sp3 por grupos fenilo, no entanto, de acordo com Corns [1] e Gabbutt 

[57] a introdução de um substituinte na posição orto dos grupos fenilo aumenta o impedimento 

estéreo dos fotoisómeros levando à formação de espécies coradas com tempos de vida mais 

longos.  

De modo a aumentar a estabilidade térmica do fotoisómero TC decidiu-se sintetizar 

naftopiranos substituídos na posição 4 por grupos alquilo contendo no carbono sp3 grupos fenilo 

substituídos na posição orto. O impedimento estéreo provocado pelos grupos na posição orto 

deverá aumentar a estabilidade térmica do isómero TC contrabalançando a destabilização 

provocada pelo substituinte da dupla ligação do anel pirânico. 

Optou-se por seguir uma via sintética diferente igualmente em dois passos: em vez de 

construir primeiro uma naftopiranona seguido da introdução do substituinte na posição 4, 

decidiu-se construir uma cumarina, a partir do 1-naftol, com um substituinte na posição 4 e 

depois criar o ciclo pirânico por introdução dos grupos aromáticos usando reagentes de 

Grignard (esquema 3.35). 

 

 

 

 

 

Esquema 3.35: Estratégia para a síntese de naftopiranos substituídos na posição 4 e na posição orto dos grupos 
fenilo. 
 

3.5.1 Métodos síntese de cumarinas 

 

Os métodos clássicos para a síntese de cumarinas são as reações de Perkin, Pechmann e 

a condensação Knoevenagel [31]. Recentemente outros métodos foram desenvolvidos 

envolvendo as reações de Wittig, Kostanecki-Robinson e Reformatsky [28]. Nesta breve 

revisão serão descritos apenas os métodos clássicos de síntese de cumarinas com destaque para 

a reação Pechmann que permite a formação de cumarinas substituídas na posição 4. 
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3.5.1.1 Reação de Perkin 

 

A reação de Perkin foi descoberta em meados do seculo XIX [58, 59] e consiste na 

condensação do salicilaldeído com um anidrido na presença de uma base fraca, frequentemente 

um sal de sódio/potássio ou trietilamina [60, 61]. O primeiro exemplo da reação foi descrito 

por Perkin em 1868 e envolveu a síntese de uma cumarina por aquecimento de um sal de sódio 

do salicilaldeído com o anidrido acético (esquema 3.36) [59]. Desde então diversas cumarinas 

tem sido sintetizadas segundo este método [28].  

 

  

  

Esquema 3.36: Síntese de cumarina via reação de Perkin. 

 

Contudo o método de Perkin apresenta algumas desvantagens: uso de altas 

temperaturas, grande excesso de reagentes (acetato de sódio e anidrido acético), processo de 

isolamento muito tedioso e baixos rendimentos [62, 63]. No entanto, este continua a ser o 

método mais direto para a síntese de cumarinas substituídas na posição 3 [62].  

 

3.5.1.2 Reação de Knoevenagel 

 

A reação de Knoevenagel, desenvolvida no início do século XX, envolve a condensação 

de aldeídos ou cetonas com um composto que possui um grupo metileno geralmente ligado a 

grupos atractores de eletrões como os grupos nitro, ciano e acilo. A reação envolve a ativação 

com uma base orgânica ou inorgânica [64, 65] (esquema 3.37). Por norma as condições da 

reação de Knoevenagel são menos severas que as requeridas pela reação de Perkin, sendo por 

isso utilizado muitas vezes como alternativa [60]. 

 

 

 

 

Esquema 3.37: Síntese de cumarinas via reação de Knoevenagel. 
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Uma vasta gama de cumarinas têm sido sintetizadas usando este método, 

nomeadamente, cumarinas substituídas na posição 3 [28]. Em geral a condensação de 

Knoevenagel pode ser aplicada a qualquer aldeído ou cetona e a qualquer composto com um 

grupo metileno, no entanto, pode ser necessário o uso de condições mais drásticas em 

compostos com grupos metileno menos reativos. Outro dos problemas desta reação é por vezes 

o impedimento estéreo bem como a formação de produtos secundários através de reações 

competitivas [65], nomeadamente a reação de Michael (adição 1,4) [66]. 

Ao longo dos anos diversas modificações foram propostas na tentativa de melhorar o 

rendimento. Por exemplo a 7-hidroxi-6,8-dimetoxicumarina, uma cumarina natural, foi obtida 

a partir de um derivado do siringaldeído e o ácido Meldrum na presença de ZnO, que promove 

a condensação de Knoevenagel, seguida de uma descarboxilação com cobre [67]. Mais 

recentemente, diversos grupos de investigação têm reportado o aquecimento em micro-ondas 

[68] bem como a utilização de catalisadores inorgânicos usando como meio da reação líquidos 

iónicos como alternativas que apresentam melhores rendimentos [69]. 

 

3.5.1.3 Reação de Pechmann 

  

Em 1883, Pechmann [70] descreveu um método eficiente de síntese de cumarinas que 

envolve a condensação de fenóis com -ceto-ésteres [71] na presença de ácidos (esquema 3.38) 

tais como ácido sulfúrico [72], ácido trifluoroacético [73] ou ácidos de Lewis (pentóxido de 

fosforo, cloreto de alumínio, etc.) [74, 75]. Nesta reação uma ampla gama de fenóis substituídos 

e -ceto-ésteres podem ser usados originando cumarinas que podem ser substituídas no anel 

aromático ou na dupla ligação da cumarina [72,76].   

 

 

 

 

Esquema 3.38: Síntese de cumarinas via reação de Pechmann. 

 

A reação de Pechmann é especialmente indicada para a síntese de cumarinas 

substituídas na posição 4 [77] utilizando -ceto-ésteres adequados e fenóis comerciais. 
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Assim, optou-se por escolher este método para a síntese das cumarinas pretendidas, 

substituídas na posição 4 por um grupo metilo e propilo, a partir do 1-naftol e do acetoacetato 

de etilo ou 3-oxohexanoato de etilo. 

 

3.5.2 Síntese de naftopiranos substituídos na posição 4 

  

A condensação do 1-naftol com o acetoacetato de etilo na presença de um catalisador, 

TiCl4, originou a cumarina 23, com rendimento de 33%, a qual apresenta um grupo CH3 na 

posição 4 (esquema 3.39) [78]. Este composto é fluorescente quando exposto à luz UV (365 

nm) o que corrobora a formação de uma cumarina.  

A formação da cumarina foi confirmada por RMN de 1H, onde se observa a presença de 

dois singuletos chave: um a 6,35 ppm (1H) referente ao protão etilénico H-3 e outro a 2,5 ppm 

(3H) correspondente aos protões do grupo CH3. Estes dados espectroscópicos estão de acordo 

com a literatura [78].  

 

 

 

 

Esquema 3.39: Síntese da cumarina 23. 

 

 A cumarina 23 foi tratada com diferentes reagentes de Grignard e em seguida 

hidrolisada com HCl 5% durante um dia, à temperatura ambiente, com agitação constante, 

obtendo-se três novos naftopiranos 24-26 (esquema 3.40), substituídos na posição 4 por um 

grupo CH3, que foram isolados por cromatografia em coluna com rendimentos entre 21 e 48 %. 
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Esquema 3.40: Síntese dos naftopiranos 24-26 a partir da cumarina 23. 

  

Através dos espectros de RMN de 1H e 13C destes três compostos foi possível identificar 

alguns sinais característicos e comuns a todos eles. Pode destacar-se o sinal correspondente à 

ressonância do protão etilénico H-3 entre 6,02-5,71 ppm e o sinal entre 2,30-2,24 ppm 

correspondente aos protões do grupo CH3. No composto 26 é notório o aumento de 

complexidade da zona aromática devido à introdução de dois grupos naftil. 

Para preparar um naftopirano com um grupo propilo na posição 4, fez-se reagir o 1-

naftol com o 3-oxohexanoato de etilo, na presença de H2SO4 a 0 ºC, obtendo-se após 4 horas 

um produto mais polar. Em seguida, adicionou-se gelo à mistura reacional e observou-se a 

formação de cristais identificados como sendo a cumarina 27 (esquema 3.41) substituída por 

um grupo propilo na posição 4, com baixo rendimento (17%). 

 

 

 

 

 

Esquema 3.41: Síntese da cumarina 27 a partir do 1-naftol. 

 

 O espectro de massa desta cumarina apresenta o pico do ião molecular a m/z = 238,10 

(100%), um fragmento a m/z = 210,09 [M-28]+ (37%) correspondente à perda de CO e outro a 
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m/z = 195,08 [M-43] + ( 95%) referente à perda do grupo CH2CH2CH3 o que confirma a 

presença de um grupo propilo na posição 4. 

 O espectro de RMN de 1H comprova a estrutura da cumarina 27: na zona aromática 

verifica-se a ressonância referente a 6 protões (8,57-7,61 ppm) e a 6,35 ppm surge um singuleto 

referente ao protão etilénico H-3. Três outros multipletos confirmam a presença do grupo 

propilo: um tripleto a 2,83 (J=7,6 Hz, 2H), sexteto a 1,78 (J=7,4 Hz, 2H) e um tripleto a 1,08 

(J=7,3 Hz, 3H) ppm.  

A reação da cumarina 27 com o reagente de Grignard derivado do 2-bromoanisole 

origina inicialmente um produto com polaridade semelhante à cumarina 27 que após hidrólise 

com HCl (5%) durante 4 dias, à temperatura ambiente, se converte noutros três compostos 

(esquema 3.42). Todavia, só se conseguiu isolar por cromatografia dois dos produtos e apenas 

foi possível identificar a estrutura do composto maioritário. 

 

 

 

 

 

 

Esquema 3.42: Formação do naftopirano 28. 

 

Através da análise de RMN de 1H verificou-se que o composto maioritário 28 não é 

estável em CDCl3 observando-se inúmeros sinais que indicam a degradação do composto. 

Porém, em tolueno o composto é muito mais estável conseguindo-se obter um espectro deste 

composto sem sinais de degradação.  

O seu espectro de massa apresenta o pico do ião molecular ao valor esperado m/z = 

436,20 (32%) e um fragmento a m/z = 393,14 [M-43] + (70%) que corresponde à perda do grupo 

CH2CH2CH3. No espectro de RMN de 1H observa-se a 6,42 ppm um singuleto característico do 

protão etilénico H-3 do anel pirânico e a 3,15 ppm surge um singuleto com integração de seis 

protões referente aos dois grupos metoxilo que são equivalentes. Entre 2,4-0,86 ppm surgem 

dois tripletos e um sexteto, padrão característico do grupo CH2CH2CH3.  
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3.5.3 Comportamento fotocrómico dos 4-metilnaftopiranos 24-26 

 

 Os naftopiranos 24-26 são incolores em solução (10-4 M) com uma forte banda de 

absorção na região do ultravioleta. A irradiação com luz UV-Vis a 10 ºC leva ao 

desenvolvimento de uma banda de absorção com comprimento de onda máximo a 430 (24), 

460 (25) (figura 3.9) e 448 (26) nm. Quando a fonte de irradiação é removida a absorvância 

decresce seguindo uma cinética de decaimento monoexponencial, com tempos de meia vida de 

1 (24), 5 (25) e 3,5 (26) s (tabela 3.1). Tal como esperado estes compostos possuem uma cinética 

de descoloração claramente mais rápida do que o naftopirano mais simples, não substituído, 

que tem um tempo de meia vida superior a 1800 s. O grupo metilo provoca uma aceleração no 

processo de fecho do anel devido ao impedimento estéreo que provoca nas formas abertas, 

todavia os substituintes no grupo fenilo estabilizam as formas abertas intensificando a cor a 10 

ºC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 3.9: Espectro de absorção do naftopirano 25 (dados obtidos em tolueno, 10-4 M, a 20 ºC). 
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Tabela 3.1: Comprimento de onda, absorvância máxima e tempo de meia vida dos naftopiranos 24-26 e do 
naftopirano de referência. 
 

 

 

 

 

 

 

A reprodutibilidade do sistema fotocrómico foi testada através de ciclos de 

coloração/descoloração (figura 3.10) onde se verificou que a absorvância no escuro retorna ao 

valor inicial sem formação de cor residual o que sugere a formação de um único fotoisómero 

corado, no entanto observa-se um decréscimo no máximo de absorvância indicando a formação 

de produtos de degradação, não corados, quando o naftopirano é irradiado várias vezes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10: Evolução do máximo de absorvância do naftopirano 25 ao longo do tempo sob irradiação continua 
seguido do processo térmico de descoloração (dados obtidos a 460 nm em tolueno, 10-4 M, a 10 ºC). 

 

 De forma a determinar a estrutura das espécies formadas foram realizados estudos de 

RMN antes e depois de irradiar a solução do naftopirano 25 a baixa temperatura. Após a 

irradiação a amostra foi rapidamente transferida para o espectrofotómetro de RMN e os 

espectros foram adquiridos em intervalos de tempo regulares de forma a monitorizar mudanças 

na intensidade dos picos e assim obter informação acerca dos subprodutos formados e a 

evolução da sua concentração ao longo do tempo.  

Composto R λmax (nm) Abs t1/2(s) 

24 Ph 430 0,002 1 

25 o-MeOPh 460 0,061 5 

26 1-Np 448 0,024 3,5 
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A irradiação UV-Vis do naftopirano 25 origina a formação de uma espécie corada, o 

fotoisómero TC, caracterizado pelo singuleto a 8,49 ppm relativo ao protão H-3, que devido ao 

efeito do grupo carbonilo surge mais desblindado [79]. Duas ressonâncias diferentes são 

observadas a 3,09 e 3,18 ppm referentes aos grupos metoxilo que não são quimicamente 

equivalentes na forma aberta. Um segundo produto, P1, foi detetado na solução irradiada 

caracterizado por dois singuletos a 5,23 e 5,28 ppm atribuídos aos protões vinílicos, um novo 

sinal fenólico a 8,52 ppm e dois singuletos a 3,07 e 3,38 ppm referentes aos grupos metoxilo 

(figura 3.11). O produto P1 será formado provavelmente pela transferência intramolecular de 

um protão com enolização devido à presença do grupo metilo (esquema 3.43). 

 

 

 

 

 

 

Esquema 3.43: Equilíbrio fotoestacionário para o naftopirano 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.11: Espectro de RMN de 1H do naftopirano 25 antes da irradiação (a) após irradiação a 365 nm (b) após 
a descoloração térmica à temperatura ambiente (c). 
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A evolução temporal dos sinais de cada um dos compostos permite determinar que o 

isómero TC é termicamente instável e reverte à forma inicial. Contudo, sob irradiação UV, é 

convertido de forma irreversível no produto P1 (térmica e fotoquimicamente estável). A 

formação do produto P1, não corado, explica a diminuição do máximo de absorbância a 460 

nm.  

A presença do grupo metilo aparentemente previne a formação do isómero TT mas 

permite a isomerização da dupla ligação originando de forma irreversível um produto 

secundário. 

 

3.5.4 Comportamento fotocrómico do 4-propilnaftopirano 28 

 

O naftopirano 28 é incolor em solução (tolueno, 10-3 M) com uma banda de absorção na 

região do ultravioleta. Quando a solução é irradiada com luz UV-Vis à temperatura ambiente 

observa-se o desenvolvimento de uma banda na região do visível com comprimento de onda 

máximo a 448 nm (figura 3.12). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.12: Espectro de absorção do naftopirano 28 antes e após irradiação à temperatura ambiente.  

 

Após cessar a irradiação, a forma aberta sofre uma rápida descoloração térmica no 

escuro, retornando à forma fechada incolor. A figura 3.13 mostra os ciclos de 

coloração/descoloração do naftopirano 28 em tolueno. O processo de descoloração segue uma 

cinética monoexponencial, ou seja, sob irradiação forma-se um único fotoisómero com um 

tempo de vida de 1s. 
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Figura 3.13: Ciclos de coloração/descoloração do naftopirano 28 (dados obtidos a 480 nm em tolueno, 10-3 M, 20 
ºC). 
 

A introdução de uma cadeia maior na posição 4 do ciclo pirânico permite assim um 

aumento do tempo de meia vida das espécies coradas à temperatura ambiente, ao contrário dos 

naftopiranos com um grupo metilo nesta posição em que este fenómeno só era percetível 

baixando a temperatura para 10 ºC. Este facto, provavelmente, deve-se a um aumento do 

impedimento estéreo provocado pelo substituinte da posição 4 na forma aberta. Todavia, a 

absorvância atingida no estado fotoestacionário é demasiado baixa (Aeq=0,015) indiciando uma 

baixa concentração da forma aberta que apresenta uma baixa estabilidade térmica. Porém, é de 

realçar a reprodutibilidade dos ciclos de coloração/descoloração. 

 

3.6 Síntese de naftopiranos fundidos 

 

Os resultados obtidos com os naftopiranos 24-26 e 28 indicam claramente que a 

presença de um substituinte na posição 4 não impede a abertura do ciclo pirânico observando-

se o fenómeno do fotocromismo entre 10 e 20 ºC. No entanto, os resultados não foram 

totalmente satisfatórios, pois é visível a degradação do composto 25 após vários ciclos de 

irradiação devido à migração da dupla ligação e a cinética de descoloração é demasiado rápida 

originando baixas absorvâncias no estado fotoestacionário. 

Por outro lado as tentativas de obter naftopiranos fundidos a partir de naftopiranonas 

utilizando a reação de Reformatsky e Mukaiyama, descritas em 3.5.1 e 3.5.2 falharam devido à 

elevada reatividade do anel pirânico em condições ácidas o que originou a formação de produtos 

0 5 10 15

0,070

0,075

0,080

0,085

0,090

A
bs

Tempo (min)



Capítulo 3 – Naftopiranos 
 

161 
 

inesperados. Estes resultados sugerem que o ciclo pirânico deve ser preferencialmente formado 

numa das últimas etapas de síntese. 

Decidiu-se assim alterar a estratégia para a síntese deste tipo de naftopiranos (esquema 

3.44) contruindo primeiro o ciclo extra e só no fim o ciclo pirânico. A nova estratégia, partindo 

igualmente do 1-naftol, envolve os seguintes passos:  

1) sintetizar uma cumarina substituída na posição 4 com um grupo CH2Br; 

2) aumentar o tamanho da cadeia e construir um anel de seis membros entre os carbonos        

4 e 5; 

3) formação do ciclo pirânico por reação da cumarina com o reagente de Grignard. 
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Esquema 3.44: Estratégia de síntese dos naftopiranos fundidos a partir do 1-naftol. 

 

A etapa chave desta via sintética é a síntese da cumarina com o grupo CH2Br. Belluti et 

al [80] e Li et al [81] descreveram dois métodos distintos de bromação de 4-metilcumarinas 

utilizando num caso, N-bromosuccinimida e peróxido de benzoilo e LDA em CCl4 e noutro Br2 

em THF a -78 ºC, respetivamente. Todavia, quando se testou a bromação da cumarina 23 nas 

condições descritas por estes autores não se verificou a formação do produto pretendido a 4-

bromometilbenzocumarina (esquema 3.45). 
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Esquema 3.45: Síntese da cumarina 23 e tentativa de bromação da cumarina. 

 

Dado que não foi possível a bromação direta da 4-metilcumarina 23 foi necessário 

repensar a abordagem de modo a sintetizar uma cumarina já substituída com um grupo CH2Br 

na posição 4. Optou-se por usar a reação de Pechmann entre o 1-naftol e um -ceto-éster já 

substituído na posição  por um Br.  

O -bromoacetoacetato de etilo não é um produto comercial sendo no entanto possível 

prepará-lo por bromação do acetoacetato de etilo usando um procedimento especial descrito 

por Burger et al [82] (esquema 3.46) que envolve a adição de bromo a uma solução de 

acetoacetato de etilo em éter etílico (seco) seguido de lavagem com hidrogenocarbonato de 

sódio, cloreto de sódio e a estabilização do produto final com carbonato de bário. O produto 

final é lacrimogénio possivelmente devido à presença de uma quantidade residual do α-

bromoacetoacetato de etilo. É fundamental tomar medidas de segurança extra, nomeadamente 

o uso de luvas, lavagem de todo o material que esteve em contacto com o composto durante a 

sua síntese e manuseamento na hote. 

 

 

 

Esquema 3.46: Síntese do -bromoacetoacetato de etilo. 

 

A condensação de Pechmann entre o 1-naftol e o -bromoacetoacetato de etilo na 

presença de ácido sulfúrico a 0 ºC, sem solvente, é uma reação limpa e após 2 horas verificou-

se a formação da cumarina 29 que foi isolada por cristalização com rendimento de 56% 

(esquema 3.47).  
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Esquema 3.47: Condensação de Pechmann entre o 1-naftol e o bromoacetoacetato de etilo. 

 

 O espectro de massa da cumarina 29 apresenta o pico do ião molecular a m/z = 287,98 

(15 %) e um pico a m/z = 289,98 [M+2]+ com intensidade relativa muito semelhante (14%) 

indicativo da presença de um átomo de bromo na molécula. No espectro de infravermelho 

verifica-se a presença de uma banda a 1711 cm-1 característico de um grupo carbonilo.  

 A formação da cumarina foi confirmada também por RMN de 1H sendo de salientar dois 

singuletos muito importantes: um a 6,56 (1H) ppm referente ao protão etilénico H-3 e outro a 

4,54 (2H) ppm referente aos protões do grupo terminal CH2Br. No espectro de RMN de 13C é 

de destacar a presença de um sinal a 160,3 ppm, correspondente ao carbonilo, e outro a 27,2 

ppm referente ao CH2Br. 

O mecanismo de formação da cumarina 29 (esquema 3.48) envolve uma reação de 

transesterificação, seguida de substituição aromática electrofílica intramolecular e por fim uma 

desidratação. Após a protonação do éster este sofre um ataque nucleofílico do grupo hidroxilo 

do 1-naftol, originando uma espécie que após perda de EtOH conduz à formação de um 

intermediário (éster). De seguida, ocorre uma reação de substituição aromática electrofílica, em 

que ocorre a protonação de grupo carbonilo seguida de um ataque de um par de eletrões do anel 

naftaleno libertando-se um protão. Por fim verifica-se uma desidratação catalisada por ácido 

formando-se a cumarina 29. 
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Esquema 3.48: Mecanismo proposto para a síntese da 4-bromometilbenzocumarina 29. 

   

Para construir a cadeia alquílica necessária para a formação de uma ponte entre os 

carbonos 4 e 5 procedeu-se à alquilação do malonato de etilo com a cumarina 29 de modo a 

acrescentar dois carbonos o que permitiria mais tarde formar um ciclo de seis membros. Esta 

reação foi efetuada em meio básico na presença de hidreto de sódio tendo-se obtido uma mistura 
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de dois compostos identificados como sendo os produtos da mono (30) e da dialquilação (31) 

(esquema 3.49). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 3.49: Síntese do diéster 30 e do produto da dupla alquilação 31. 

 

 O diéster 30 apresenta o pico do ião molecular a m/z = 368,13 (100%) e um fragmento 

a m/z = 295,09 [M-73]+ (22%) correspondente à perda do grupo COOEt enquanto o diéster 31 

tem uma massa de 576,18. Em ambos os compostos é visível por RMN de 1H a presença do 

protão etilénico da cumarina e dos grupos etoxilo (CH3CH2O). São ainda visíveis dois sinais a 

4,04 (t ,1H) e 3,45 ppm (t, 2H) correspondentes ao grupo CH2CH.  

No composto 30 existem dois grupos etoxilo por cada CH etilénico (4,33 ppm) o que 

indicia a formação do produto de monoalquilação, enquanto no 31 existe um grupo etoxilo por 

cada protão etilénico o que indica uma dialquilação. O espectro de RMN de 13C confirma a 

estrutura dos dois compostos, nomeadamente a presença dos sinais dos grupos carbonilo (167,9 

ppm) e das cadeias alquílicas.  

O mecanismo de formação dos compostos 30 e 31 envolve numa primeira fase uma 

monoalquilação, em que o iao hidreto retira um protão ao CH2 do malonato de etilo, originando 

um enolato que é um excelente nucleófilo e vai atacar o carbono do grupo CH2Br da cumarina 

29 formando uma nova ligação C-C e dando origem ao diéster 30. O protão metilénico, devido 

à presença de dois grupos carbonilo adjacentes, é bastante acídico permitindo uma segunda 

alquilação dando assim origem ao segundo produto da reação, o composto 31 (esquema 3.50). 
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Esquema 3.50: Mecanismo de formação do diéster 30 a partir da cumarina 29. 

 

O diéster 30 foi sujeito a hidrólise básica (NaOH em etanol absoluto a refluxo durante 

duas horas) seguido de acidificação com HCl (5%) e descarboxilação por aquecimento em 

DMSO (refluxo durante dez minutos). Foi observado a libertação de um gás e a formação do 

ácido 32 (esquema 3.51) com rendimento de 97%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 3.51: Síntese do monoácido 32 a partir do diéster 30. 

 

No espectro de infravermelho do produto 32 é de salientar uma banda muito larga 

centrada a 2940 cm-1 característica de um grupo OH do ácido carboxílico e outra a 1716 cm-1 

referente ao carbonilo. O espectro de massa apresenta o pico do ião molecular m/z = 268,07 

(97%) e o pico base a m/z  = 195,05 [M-73]+ que corresponde à perda da cadeia CH2CH2COOH. 
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Observa-se um fragmento a m/z = 240,08 [M-28]+ (31%) correspondente à perda de um grupo 

CO por parte, provavelmente, da cumarina [83]. 

O espectro de RMN de 1H mostra a presença de 12 protões, 6 dos quais com desvio 

químico entre 7,6 e 8,5 ppm referentes aos protões aromáticos. A 6,4 ppm surge um singuleto 

referente ao protão etilénico. Quando comparado com o espectro do composto 30 verifica-se a 

ausência dos protões referentes ao grupo terminal etoxilo e o aparecimento de dois tripletos a 

3,2 e a 2,7 ppm correspondentes aos dois CH2 da cadeia alquílica. É ainda de salientar a 

presença de um sinal largo a 12,4 ppm correspondente ao grupo OH do ácido carboxílico. 

No espectro de RMN de 13C verifica-se a presença de dois sinais a 173,2 e 169,7 ppm 

referentes aos carbonilos do grupo ácido carboxílico e da lactona. A 26,5 e 31,7 ppm surgem 

dois sinais correspondentes aos dois grupos CH2. 

O mecanismo de formação do composto 32 envolve numa primeira fase a saponificação 

dos dois grupos éster: o ião hidroxilo ataca o carbonilo do grupo éster dando origem a um 

carboxilato com libertação de etanol. Após acidificação com HCl e descarboxilação do diácido, 

com libertação de CO2, obtém-se o monoácido 32 (esquema 3.52). 
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Esquema 3.52: Mecanismo de formação do monoácido 32. 

 
 O monoácido 32 foi de seguida tratado com cloreto de tionilo (SOCl2), a refluxo, de 

modo obter o cloreto de ácido correspondente. Após evaporação do excesso de SOCl2, o resíduo 

foi dissolvido em CH2Cl2 e tratado com dois equivalentes de AlCl3 (inicialmente a 0ºC e depois 

à temperatura ambiente), tendo-se verificado a formação de um composto menos polar, a 

benzocumarina 33 (esquema 3.53) que foi isolada por cromatografia em coluna. 
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Esquema 3.53: Formação da cumarina 33.   

 

 No espectro de infravermelho da cumarina 33 é visível o desaparecimento da banda 

relativa ao OH do grupo ácido e o aparecimento de duas bandas a 1773 e 1687 cm-1 

características de grupos carbonilo de ésteres e cetonas, respetivamente. O espectro de RMN 

de 13C confirma dois grupos carbonilos: a 160,2 ppm característico de um grupo carbonilo da 

cumarina a 195,54 ppm típico de um carbonilo de um grupo cetona. 

O espectro de massa, com um pico do ião molecular a m/z = 250,06 (100%), 18 valores 

mais baixo do que o composto precedente, sugere que ocorreu uma reação de ciclização 

intramolecular com perda de água. 

 O espectro de RMN de 1H apresenta a ressonância correspondente a 5 protões 

aromáticos em vez dos 6 protões do composto 32 e um singuleto a 8,4 ppm referente ao protão 

H-7. A presença do grupo CH2CH2 foi provada por RMN de 1H (dois tripletos a 3,3 e 3,0 ppm) 

e RMN de 13C (dois sinais a 37,1 e 28,0 ppm). 

 Esta reação é um exemplo de uma acilação de Friedel-crafts intramolecular catalisada 

por AlCl3 [84] cujo mecanismo se encontra explicitado no esquema 3.54. 
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Esquema 3.54: Mecanismo de formação da cetona 33. 

  

A transformação do anel cumarínico num anel pirânico pode ser efetuada usando 

reagentes de Grignard. Porém, o composto 33 contém, para além do anel cumarínico, uma 

cetona a qual é também suscetível ao ataque pelo reagente de Grignard. Na verdade as cetonas 

são mais reativas do que os ésteres [85]. Dado que a reação do Grignard com a cetona poderia 

dificultar a posterior reação com o grupo éster e formaria um álcool terciário que facilmente 

sofreria desidratação, procedeu-se assim à redução, com NaBH4, do grupo cetona que após 

hidrólise e extração originou o álcool 34 (esquema 3.55). 

 

 

 

 

 

Esquema 3.55: Redução da cetona 33. 
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No espectro de infravermelho do composto 34 é de destacar o surgimento de uma banda 

intensa e larga centrada a 3358 cm-1 (OH) e a ausência da banda característica do grupo 

carbonilo.  

 No espectro de RMN de 1H verifica-se a presença de um singuleto a 6,4 ppm referente 

ao protão etilénico (H-3). A 5,10 ppm surge um sinal largo relativo ao protão do grupo OH. 

Entre 2 e 5 ppm verifica-se a presença de 5 sinais, um dupleto e 4 multipletos, referentes ao 

grupo CH2CH2CHOH. Devido à presença de um centro quiral (C-6) os protões dos grupos CH2 

(C-5) não são quimicamente equivalentes.  

O espectro de RMN de 13C evidência o desaparecimento do sinal característico do grupo 

carbonilo de uma cetona e o surgimento de um sinal a 69,1 ppm referente ao carbono C-6.  

 O mecanismo de formação do álcool envolve duas etapas. Na primeira etapa o ião 

borohidreto transfere um ião hidreto para o carbonilo dando origem a um alcóxido que em 

seguida é protonado formando o composto 34 e libertando BH3 (esquema 3.56).  

 

 

 

 

 

 

Esquema 3.56: Mecanismo de formação do álcool 34. 

 

O álcool 34 foi de seguida tratado com um excesso do reagente de Grignard, PhMgBr, 

em THF (esquema 3.57). Após 15 minutos, verificou-se a formação de um produto menos polar 

(35) que foi hidrolisado com HCl (5%) durante 24 horas à temperatura ambiente, com agitação 

constante, convertendo-se noutro composto com polaridade semelhante. O produto foi então 

purificado por cromatografia em coluna. 

 

 

 

  

 

 

Esquema 3.57: Reação entre o álcool 34 e o reagente de Grignard. 
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Através de análises de RMN verificou-se que o naftopirano 35 não era estável numa 

solução de CDCl3 e lentamente (dois dias) converte-se no antraceno fundido 36 devido à 

migração da dupla ligação seguido de desidratação e aromatização (esquema 3.58).  

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 3.58: Conversão do naftopirano 35 no antraceno 36 observado por RMN.  

 

Em particular, por RMN de 1H (figura 3.14) verifica-se o desaparecimento progressivo 

dos multipletos a 2,95 e 2,60 ppm correspondentes aos protões H-4 e em simultâneo surge um 

singuleto a 3,4 ppm (2H) referente aos protões H-3 após a migração da dupla ligação. Ao fim 

de dois dias surgem sinais a 4,00 (s), 7,71 (d), 7,4 (t), 7,15 (d) ppm atribuídos aos protões H-3, 

H-6, H-5, e H-4 do antraceno 36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.14: Espectros de RMN de 1H da conversão do naftopirano 35 no antraceno 36. 

 

Apesar da aromatização do naftopirano 35 só ocorrer em CDCl3 decidiu-se proteger o 

grupo hidroxilo de modo a aumentar a sua estabilidade química. Fez-se assim reagir o álcool 

34 com o cloreto de t-butildimetilsilano em dimetilformamida e na presença de imidazole à 
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temperatura ambiente (esquema 3.59) e, após 2 dias, verificou-se a sua total conversão no silano 

37 que apresenta menor polaridade por TLC.   

 

 

 

 

 
 

Esquema 3.59: Proteção do grupo OH do álcool 34. 

 

 O espectro de massa do composto 37 apresenta o pico do ião molecular a m/z = 366,17 

(4%) e o pico base a m/z = 309,07 [M-57]+ referente à perda do grupo C(CH3)3. A presença do 

grupo TBDMS foi comprovada pela presença do pico m/z = 235,07 [M-131]+ (53%) 

correspondente à perda do grupo OSi(CH3)2(t-Bu) e pela presença de três singuletos a  0,94 

(9H), 0,21 (3H) e 0,15 (3H) ppm no espectro de RMN de 1H referentes aos metilos do grupo 

OSi(CH3)2(t-Bu). 

Para formar o ciclo pirânico fez-se reagir o composto 37 com o reagente de Grignard, 

PhMgBr, à temperatura ambiente durante 15 minutos. Após remoção do solvente e hidrólise 

com HCl (5%) durante a noite verificou-se a formação de um produto pouco polar (esquema 

3.60) que foi purificado por cromatografia em coluna seguido de cromatografia preparativa.  

 

 

 

 

 

Esquema 3.60: Formação do naftopirano 38. 

  

O espectro de massa do produto 38 apresenta o pico do ião molecular ao valor esperado, 

m/z = 504,25 (10%) e um fragmento a m/z = 427,20 [M-77]+ (14%) correspondente à uma 

perda de um grupo fenilo.  

O espectro de RMN de 1H apresenta a ressonância referente a todos os protões sendo de 

evidenciar o deslocamento do sinal correspondente ao protão etilénico H-3 de 6,38 ppm para 

5,87 ppm e o aumento dos sinais na zona aromática. No espectro de RMN de 13C, é de salientar 

o aparecimento de um sinal a 83,2 ppm característico do carbono C-3 do anel pirânico.  
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Em 2006, Gabbutt et al mostraram que a cinética da reação de abertura do anel pirânico 

pode ser modificada procedendo a pequenas alterações estruturais de modo a tornar os 

compostos mais lentos, nomeadamente através da introdução de um grupo metoxilo, metilo, 

cloro ou flúor na posição orto dos fenilos do anel pirânico. Esta alteração estrutural aumenta  

em 4-20 vezes o tempo de meia vida da forma aberta (tabela 3.2), o que pode ser atribuído a 

um impedimento estéreo dos substituintes na posição orto que dificultam o fecho do anel das 

formas abertas intensificando a cor desenvolvida sob irradiação (esquema 3.61). A introdução 

de um grupo metilo, na posição orto, provoca um aumento muito significativo do tempo de 

meia vida, das espécies formadas, de 5 s para 104 s [57]. 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 3.61: Naftopiranos sintetizado por Gabbutt et al. 

 

Tabela 3.2: Dados espectroscópicos dos naftopiranos sintetizados por Heron et al em tolueno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em 2010, Guo e Chen mostraram que a substituição de um grupo fenilo por um grupo 

naftaleno origina um naftopirano em que o tempo de meia vida dos fotoisómeros formados 

aumenta drasticamente levando a um aumento da densidade ótica do estado fotoestacionário à 

temperatura ambiente (esquema 3.62). Este facto resulta, provavelmente, de um aumento da 

estabilidade térmica à temperatura ambiente das espécies formadas sob irradiação. De facto a 

irradiação de uma solução, em tolueno, do naftopirano com um grupo naftaleno origina espécies 

X λmax t1/2 (s) 

H 538 5 

Cl 403 480 44 

F 394 501 21 

OMe 399 219 73 

Me 410 507 104 
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coradas com tempo de meia vida de 210 s [86] o que contrasta com os 45 s (dietileno glicol bis 

(carbonato de alilo)) do nafto[2,1-b]pirano com dois grupos fenilo no carbono sp3 [12] e do 

composto sintetizado por Gabbutt et al com 5 s [57]. 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 3.62: Naftopirano sintetizado por Guo e Chen. 

 

Tendo em conta estes resultados sintetizaram-se dois novos naftopiranos com 

substituintes estereamente impedidos: o naftopirano 39 (esquema 3.63) com um grupo 2-

metoxifenilo e o naftopirano 40 (esquema 3.64) com dois grupos naftil em vez dos fenilos. 

Estes dois compostos foram obtidos por reação da cumarina 37 com os reagentes de 

Grignard derivados do 1-bromoanisole e 1-bromonaftaleno durante 15 min à temperatura 

ambiente, seguido de tratamento ácido sob forte agitação durante 24 horas. As reações 

originaram os produtos pretendidos mas o seu isolamento foi muito difícil devido à sua baixa 

polaridade e à presença de produtos secundários. Deste modo foi necessário proceder a uma 

cromatografia preparativa após uma cromatografia em coluna. Devido aos problemas de 

purificação os rendimentos destas reações foram bastante baixo, 13-19%.  

 

 

 

 

 

 

  

 

Esquema 3.63: Síntese do naftopirano 39. 

  



Capítulo 3 – Naftopiranos 
 

 

176 
 

O espectro de infravermelho do composto 39 confirma o desaparecimento da banda 

correspondente ao grupo carbonilo. No espectro de massa o pico molecular a m/z = 564,27 

(17%) confirma a introdução de dois grupos o-metoxifenilo e a perda de uma molécula de água.  

No espectro de RMN de 1H observa-se a ressonância correspondente a todos os protões 

sendo de salientar um tripleto com uma pequena constante de acoplamento (J=1,6 Hz) a 6,36 

ppm relativo ao protão etilénico H-3 e dois singuletos a 3,19 e 3,17 ppm, com uma integração 

de três hidrogénios cada, correspondentes aos grupos metoxilo que não são equivalentes devido 

à presença de um centro quiral junto do silano. No espectro de RMN de 13C observa-se o sinal 

correspondente ao carbono sp3 (C-2) a 81,6 ppm que confirma a formação do anel pirânico. O 

sinal referente aos dois grupos metoxilo surge a 55,0 ppm. 

Contrariamente ao espectro do composto 39 que apesar de apresentar muitos protões 

aromáticos é relativamente simples, o espectro do produto da reação da cumarina 37 com o 

reagente Grignard derivado do 1-bromonaftaleno é muito mais complexo. Uma análise 

bidimensional mostrou a presença de dois isómeros constitucionais, o 2H-nafto[1,2-b]pirano 

40 e o 4H-nafto[1,2-b]pirano 41 (esquema 3.64). 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 3.64: Reação entre o composto 37 e o reagente de Grignard 1-NpMgBr. 

 

A separação dos dois isómeros verificou-se ser muito difícil devido à sua baixa 

polaridade e mesmo em diferentes misturas de solventes não foram visíveis diferenças 

significativas de polaridade entre os dois compostos. A sua caracterização estrutural só foi 

possível por RMN bidimensional. À temperatura ambiente os sinais no espectro RMN de 1H 

apresentam baixa resolução pelo que se optou por obtê-los a uma temperatura mais elevada 

(T=343K). 

 No composto 40 os protões dos dois anéis naftil são quimicamente equivalentes dado 

estarem ligados ao mesmo carbono, enquanto no composto 41 os dois grupos naftil estão 

ligados a carbonos diferentes resultando num conjunto de diferentes sinais para cada grupo de 
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protões. Foi possível identificar dois protões que são de grande relevância para determinar a 

estrutura dos compostos: o protão etilénico H-3 que no composto 40 surge na forma de um 

singuleto a 5,90 ppm enquanto no composto 41 surge, também na forma de singuleto, mas a 

6,35 ppm.  

 No espectro de RMN de 13C verifica-se a presença de um único sinal característico de 

carbonos sp3 (C-O) do anel pirânico, a 85,8 ppm, referente ao composto 40. No naftopirano 41 

o carbono quaternário sp3 do anel pirânico (C-4) não está ligado ao oxigénio e aparece a 42,2 

ppm, enquanto o carbono C-2, agora etilénico, surge a 152,3 ppm. 

O mecanismo de formação dos 2H-naftopiranos (esquema 3.65) envolve a dupla adição 

do reagente de Grignard à lactona com abertura do anel e formação de um diol. Em seguida 

ocorre uma desidratação, catalisada pelo ácido, com formação do anel pirânico. Os 2H-

naftopiranos 38, 39 e 40 formam-se assim através da adição 1,2 do reagente de Grignard à 

cumarina. O 4H-naftopirano 41 forma-se por adição 1,2 do reagente de Grignard à lactona com 

abertura do anel e formação de uma cetona α, -conjugada que sofre uma segunda adição 1,4. 

De seguida ocorre uma adição intramolecular do fenol à cetona, catalisada por H+ originando 

um hemiacetal, que depois sofre desidratação e gera o produto 41. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 3.65: Esquema simplificado da formação dos naftopiranos fundidos 38-41. 
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3.6.1 Propriedade fotocrómicas dos naftopiranos fundidos 38-40 

 

Os naftopiranos fundidos 38-40 são incolores em solução com uma intensa banda de 

absorção na região do UV entre 320-370 nm (figura 3.15). A irradiação contínua com luz UV-

Vis a 20 ºC leva ao desenvolvimento de uma coloração laranja com um máximo de absorvância 

entre 450 e 455 nm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.15: Espectro de absorção do naftopirano 39 (dados obtidos em tolueno, 10-4 M, a 20 ºC). 

 

Quando a fonte de irradiação é removida observa-se o decaimento da absorvância 

segundo uma cinética monoexponencial e após alguns segundos, a absorvância retorna ao valor 

inicial. Este comportamento contrasta com o que normalmente é observado nos naftopiranos, 

indicando a formação de um único fotoisómero quando os naftopiranos fundidos são irradiados 

(esquema 3.66).  

 

 

  

 
 
Esquema 3.66: Equilíbrio fotoquímico para os naftopiranos fundidos. 

 

Verifica-se que a constante cinética de descoloração e, naturalmente, o tempo de meia 

vida das espécies coradas depende dos substituintes presentes no átomo de carbono sp3. 
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Enquanto o naftopirano 38, com dois grupos fenilo, sob irradiação, origina uma espécie instável 

com um tempo de meia vida de 0,30 s, os naftopiranos 39 e 40, que têm um maior impedimento 

estéreo, provocado pela presença de substituintes volumosos no carbono 2, geram formas 

abertas mais estáveis com tempos de meia vida maiores. O naftopirano 40 com dois grupos 

naftil tem um tempo de meia vida de 32 s que é 100 vezes maior do que o que se verificou no 

naftopirano 38, enquanto o naftopirano 39 com dois grupos o-metoxifenilo tem um tempo de 

meia vida 220 vezes superior, t1/2=66 s (tabela 3.3).  

 

Tabela 3.3: Cor desenvolvida sob irradiação, comprimento de onda máximo da forma aberta, colorabilidade no 
estado fotoestacionário, constante cinética e tempo meia vida dos naftopiranos 38-40 (dados obtidos em tolueno, 
10-4 M, a 20ºC). 

 

 

 

 

 

  

Sob irradiação UV a absorvância no estado estacionário está inversamente relacionada 

com a cinética do processo de descoloração e, portanto, sistemas fotocrómicos mais lentos dão 

origem a soluções mais coradas [87]. ����� = ∈1 + �� [�0] 
Este facto está bem patente nos compostos sintetizados uma vez que os naftopiranos 

com maior tempo de meia vida (39 e 40), sob irradiação, originam soluções com uma coloração 

laranja mais intensa (A=0,60 e A=0,36, respetivamente), enquanto o sistema mais rápido (38) 

apresenta uma baixa intensidade de cor (A=0.01) que não é facilmente percetível à temperatura 

ambiente pelo olho humano. 

A reprodutibilidade deste fenómeno é facilmente comprovada através dos gráficos da 

figura 3.16-3.18. Verifica-se que os ciclos de coloração/descoloração são muito reprodutíveis: 

a absorvância no estado fotoestacionário é sensivelmente igual em todos eles, facto que indica 

que os compostos são resistentes à fotodegradação mesmo quando são expostos a irradiação 

com luz UV-Vis por alguns minutos. Por outro lado, verifica-se que a descoloração é total e 

após cada ciclo o sistema reverte exatamente ao estado inicial sem formação de cor residual. 

 

Composto Cor λmax (nm) Abs k (min-1) t1/2 (s) 

38 (R= Ph) Laranja 450 0,01 127 0,30 

39 (R= o-MeOPh) Laranja 455 0,60 0,63 66 

40 (R= 1-Np) Laranja 455 0,36 1,39 32 

Eq. 8 
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Figura 3.16: Ciclos de coloração/descoloração do naftopirano 38 (dados obtidos a 450 nm em tolueno, 10-4 M, a 
20 ºC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.17: Ciclos de coloração/descoloração do naftopirano 39 (dados obtidos a 455 nm em tolueno, 10-4 M, a 
20 ºC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.18: Ciclos de coloração/descoloração do naftopirano 40 (dados obtidos em tolueno a 455 nm, 10-4 M, a 
20 ºC). 
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As alterações implementadas nos grupos do carbono sp3 permitiram obter dois tipos de 

sistemas fotocrómicos: um em que a conversão entre a forma aberta e a forma fechada é um 

processo rápido e com baixa coloração, o difenilnaftopirano 38, e outro em que a interconversão 

é consideravelmente mais lenta, di(o-metoxifenilo)naftopirano 39, mas que origina uma 

coloração muito mais intensa. Em ambos se verifica um processo de descoloração 

monoexponencial, que contrasta com a cinética biexponencial observada normalmente nos 

naftopiranos, verificando-se para estes três compostos o completo retorno ao estado inicial após 

poucos minutos. 

De forma a estudar os produtos formados sob irradiação dos naftopiranos fundidos 38 e 

39 foram obtidos os seus espectros de RMN antes e depois da irradiação sendo possível 

determinar a estrutura das espécies coradas através da evolução dos sinais no tempo. Uma vez 

que o tempo de meia vida das espécies formadas é baixo à temperatura ambiente foi necessário 

realizar estas experiências a baixa temperatura. Assim, as soluções foram preparadas no 

momento, em tolueno, e irradiadas diretamente nos tubos de RMN a -60 ºC usando uma 

lâmpada de Xe-Hg 1000 W. Após a irradiação as amostras foram rapidamente transferidas para 

uma sonda termorregulada e inseridas no espectrómetro de RMN. Os espectros foram 

registados com intervalos de tempo regulares de forma a monitorizar mudanças na intensidade 

dos picos e assim obter informação acerca dos fotoprodutos formados e da sua concentração.  

No espectro de RMN de 1H (figura 3.19) do naftopirano fundido 38 (R=Ph) surge, após 

irradiação, um conjunto de novos sinais que podem ser atribuídos ao fotoisómero TC. De 

salientar dois singuletos: a 7,90 ppm referente ao protão etilénico H-3, que se encontra mais 

desblindado devido à proximidade com o grupo carbonilo e a 6,9 ppm referente ao protão H-7. 

A 1,02 ppm surgem dois singuletos correspondentes aos CH3 do grupo C(CH3)3 da forma aberta 

e fechada. O dupleto referente ao protão H-11 surge altamente desblindado a 8,6 ppm. 
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Figura 3.19: Espectro de RMN de 1H dos naftopiranos 38 antes de irradiar (a) após irradiação (b). 

 

A rápida descoloração da forma aberta do naftopirano 38 não permitiu obter os espectros 

bidimensionais. Contudo, a forma aberta era suficientemente estável para conseguir obter o 

espectro de 1D ROESY (figura 3.20) onde foi possível confirmar as correlações entre o protão 

H-γ e Hβ’/6’ e entre H-7 e os protões H-6 e H-8.  
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Figura 3.20: Espectros de ROESY 1D do naftopirano 38: espectro de RMN de 1H (a), espectro de NOESY 1D 
com irradiação do protão H-7 (b) e espectro de NOESY 1D com irradiação do protão H-3 (c). 
 

Relativamente ao naftopirano 39 (R=o-MeOPh) é possível identificar no espectro de 

RMN de 1H (figura 3.21) da solução irradiada um singuleto altamente desblindado a 8,40 ppm, 

que corresponde ao protão etilénico H-3, que está perto do oxigénio do grupo carbonilo da 

forma aberta, sendo usado como indicativo da presença do isómero TC [79]. No espectro de 

RMN de 1H da forma aberta é bem visível o padrão característico de uma substituição na 

posição orto do anel aromático, sendo possível identificar facilmente os protões H-7, H-8, H-9 

e H-10, no entanto, no espectro da forma aberta a identificação destes sinais não é tão clara. Em 

contraponto é facilmente percetível a diferença entre os dois grupos metoxilo na forma aberta.  
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Figura 3.21: Espectro de RMN de 1H (tolueno d-8) do naftopirano 39 antes de irradiar (a) após irradiação (b).  

 

A espécie corada formada quando se irradia o naftopirano fundido 39 é mais estável a 

baixa temperatura (-60 ºC) do que a formada a partir do naftopirano 38, permitindo assim obter 

os, respetivos, espectros bidimensionais. No espectro de HMBC (figura 3.22) é de salientar o 

sinal a 184,7 ppm referente ao carbonilo característico da forma aberta bem como a sua 

correlação com o protão H-11. Também é visível a correlação entre o protão altamente 

desblindado H-3 e os carbonos C-1’/1’’. É ainda possível observar a correlação entre os 

carbonos C-1’/1’’ e os protões, H-γ’,γ’’e H-5’,5’’. 
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Figura 3.22: Espectro HMBC (tolueno d-8) de uma solução irradiada do naftopirano 39. 

 

Durante a evolução térmica desta solução a 20 ºC, os sinais referentes à forma aberta 

decrescem seguindo uma cinética monoexponencial enquanto os sinais da forma fechada 

aumentam. Os resultados obtidos por RMN estão de acordo com os obtidos por espectroscopia 

UV-Vis e confirmam que sob irradiação os naftopiranos fundidos originam uma única espécie 

corada. De facto, sob irradiação estes compostos fundidos não geram o isómero TT permitindo 
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assim que o sistema retorne completamente à forma fechada em poucos minutos à temperatura 

ambiente, sem persistência de uma cor residual normalmente atribuída ao fotoisómero TT. 

 Uma vez que o naftopirano fundido 40 está contaminado com um isómero 

constitucional, o 41, os espectros de RMN a baixa temperatura de uma solução irradiada não 

são tão claros como os que foram obtidos para os outros dois naftopiranos. Contudo, foi possível 

concluir que o composto 40 sob irradiação conduz à formação de duas conformações para o 

isómero TC (esquema 3.67), caracterizadas pelos seguintes sinais: a 0,97 e 1,06 ppm 

correspondente aos protões dos CH3 alifáticos (C(CH3)3), a 4,08 e 4,18 ppm referentes ao protão 

H-6 e na zona aromática a 8,79 e 8,90 ppm correspondente ao protão H-11. As duas 

conformações retornam termicamente ao estado inicial, enquanto o composto 41 é convertido 

em dois fotoprodutos de forma irreversível, no entanto, não se conseguiu identificar as 

estruturas desses produtos.  

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 3.67: Estrutura das formas abertas do naftopirano 40 após irradiação UV 

 

Esta via sintética permitiu a síntese de três novos naftopiranos com uma cadeia entre o 

anel pirânico e o anel naftalénico a partir de uma benzocumarina. A irradiação UV-Vis destes 

compostos leva à formação de uma espécie corada que descora totalmente em poucos 

segundos/minutos. Os substituintes aromáticos presentes no carbono sp3 provocam um 

significativo impedimento estéreo, o qual leva ao aumento do tempo de meia vida da forma 

aberta observando-se uma elevada densidade ótica das soluções irradiadas.  

Por RMN foi possível demonstrar que a irradiação leva à formação unicamente do 

fotoisómero transoid-cis. Ao contrário dos naftopiranos comuns, os naftopiranos fundidos 

originam somente uma espécie corada que descora seguindo uma cinética monoexponencial.  



Capítulo 3 – Naftopiranos 
 

 

187 
 

3.7 Síntese do indeno-naftopirano fundido 48 

 

A síntese desenvolvida para obter os naftopiranos fundidos 38-40 é na verdade 

demasiado longa, complexa e limitada à formação de naftopiranos substituídos no carbono sp3 

por grupos arilo iguais.  

Anteriormente, vimos que um substituinte na posição 4 não impedia a abertura do ciclo 

pirânico embora o grupo metilo permitisse a migração da dupla ligação inviabilizando o 

fotocromismo após alguns ciclos de irradiação. Tendo em consideração que o fenómeno 

fotocrómico ocorre e a possibilidade de um substituinte volumoso nesta posição impedir a 

formação do isómero TT a síntese de naftopiranos com um substituinte na posição 4 mereceu 

uma análise mais detalhada.  

Em vez de introduzir uma cadeia alquílica na posição 4 considerámos a hipótese de 

colocar um anel aromático na posição 4 do naftopirano que prevenisse os problemas de 

migração da dupla ligação anteriormente verificados e introduzisse um grupo reativo que 

possibilitaria a criação de um anel extra utilizando uma reação aromática electrofílica, partindo 

de naftóis adequadamente substituídos.  

Assim, concebemos uma nova via sintética que parte da 5-hidroxi-7H-benzo[c]fluoren-

7-ona, introduz o anel pirânico substituído na posição 4 e termina com formação de uma ligação 

C-C entre o substituinte fenilo e o carbonilo do grupo indeno através de uma reação 

intramolecular com formação de um ciclo extra que impedirá a formação do isómero transoid-

trans (esquema 3.68). Dado que este tipo de naftopiranos policíclicos poderá apresentar 

demasiado impedimento estéreo considerámos igualmente ser preferível introduzir dois grupos 

metoxilos na posição orto dos substituintes do carbono 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 3.68: Nova via sintética para obter naftopiranos fundidos. 
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Os naftopiranos, não substituídos na dupla ligação, são geralmente sintetizados com 

rendimento razoável por reação de naftóis com álcoois propargílicos (esquema 3.69). Esta 

reação é bastante geral e uma larga variedade de fenóis e propinóis substituídos podem ser 

usados [88].  

 

 

 

 

Esquema 3.69: Esquema geral da síntese de naftopiranos a partir de naftóis e álcoois propargílicos. 

 

O álcool propargílico pode ser facilmente sintetizado pela reação de uma benzofenona 

substituída com o acetileto de lítio (via A) [88] ou com o trimetilsiliacetileno (via B) [89]. Se 

partirmos de acetiletos substituídos é possível preparar álcoois com um substituinte na posição 

terminal da tripla ligação (via C) que ao reagir com os naftóis permitem aceder a alguns 

naftopiranos substituídos na posição 4 (esquema 3.70). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Esquema 3.70: Métodos síntese do álcool propargílico. 

 

Para preparar um naftopirano com um grupo fenilo na posição 4 utilizando esta 

metodologia necessitámos de sintetizar um álcool com um grupo fenilo terminal. Começou-se 

por efetuar a metilação da 2,2’-dihidroxibenzofenona com sulfato de dimetilo e hidróxido de 

potássio em acetona durante 2 horas. Após evaporação do solvente e extração obteve-se a 

cetona 42 com pureza suficiente para ser utilizada na etapa seguinte. 

A síntese do álcool 43 envolveu o tratamento do fenilacetileno com n-BuLi em THF 

seco (esquema 3.71) seguido da adição da 2,2’-dimetoxibenzofenona. Após 24 horas, à 
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temperatura ambiente, verificou-se a formação de um produto menos polar que após hidrólise 

e extração foi purificado por cristalização com éter etílico/éter de petróleo.   

 

 

 

 

 

Esquema 3.71: Síntese do álcool 43 a partir da 2,2’-dihidroxibenzofenona. 

 

 O espectro de RMN de 1H do álcool 43 apresenta tal como esperado 13 protões na zona 

aromática entre 7,70-6,88 ppm e um singuleto a 3,70 (6H) ppm característico dos grupos 

metoxilo. No espectro de massa observa-se o pico do ião molecular a m/z = 344,15 (9%) e o 

pico base a m/z = 313,11 [M+-31] que corresponde à perda de um grupo metoxilo.  

 A reatividade deste álcool foi testada na reação com o 1-naftol, na presença de APTS, 

em CHCl3 à temperatura ambiente (esquema 3.72). A reação origina tal como esperado um 

composto menos polar com propriedades fotocrómicas. A análise espectroscópica comprovou 

a formação do anel pirânico e a presença de um grupo fenilo na posição 4.  

 

 

 

 

 

 

Esquema 3.72: Síntese do naftopirano 44. 

 

A massa do ião molecular a m/z = 470,19 (5%) está de acordo com a estrutura esperada, 

a m/z = 363 [M-107]+ (7%) surge um fragmento que corresponde à perda de um grupo PhOMe. 

No espectro de RMN de 1H é de salientar a presença de um único protão etilénico a 6,41 ppm, 

na forma de um singuleto o que indica a presença de um substituinte na posição 4. A 3,56 (6H) 

ppm surge um singuleto correspondente aos dois grupos metoxilo.  

 Dado que a presença de um substituinte no carbono terminal do álcool 43 não dificulta 

a formação do naftopirano testámos a reação deste álcool com a 5-hidroxi-7H-benzo[c]fluoren-

7-ona, que foi preparada de acordo com procedimentos descritos na literatura [90]. 
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A reação da 5-hidroxi-7H-benzo[c]fluoren-7-ona com o álcool 43, em meio ácido, à 

temperatura ambiente, originou o naftopirano 45 (esquema 3.73) o qual foi purificado por 

cristalização em diclorometano/éter de petróleo e obtido na forma de cristais vermelhos com 

bom rendimento (67%). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Esquema 3.73: Reação entre a 5-hidroxi-7H-benzo[c]fluoren-7-ona e o álcool 43. 

 

O espectro de massa do naftopirano 45 apresenta o pico do ião molecular a m/z = 572,18 

(100%). A m/z = 495,15 [M-77]+ (8%) observa-se o pico correspondente à perda do grupo 

fenilo e a m/z = 465 [M-107]+ (20%) o fragmento referente à perda de MeOPh. No espectro de 

RMN de 1H são de salientar dois singletos: a 3,58 (1H) ppm referente ao protão etilénico e a 

6,48 (6H) ppm referente ao grupo metoxilo. No espectro de RMN de 13C são de destacar três 

sinais: a 55,6 ppm do metoxilo, a 81,6 ppm característico de um carbono sp3 de um naftopirano 

e a 192,5 ppm referente ao grupo carbonilo. 

O tratamento do naftopirano 45 com um excesso de reagente de Grignard, CH3MgCl 

(esquema 3.74) originou a formação de um produto com polaridade semelhante ao material de 

partida mas sem cor que, após tratamento com HCl (5%) e extração, evolui para um corante 

ligeiramente amarelo que foi purificado por cristalização.  

 

 

 

 

 

  

 

 

Esquema 3.74: Reação entre o naftopirano 45 e o reagente de Grignard CH3MgCl. 
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No espectro de massa do produto 46 o pico do ião molecular surge a m/z = 570,21 

(100%) e o fragmento a m/z 462,15 [M-108]+ ( 18%) corresponde à perda do grupo MeOPh. 

No espectro de RMN de 1H é de salientar que os protões Ha e Hb não são equivalentes e surgem 

na forma de dois singuletos a 5,91 e 5,34 ppm (constante geminal igual a zero). O protão vinílico 

surge a 6,51 (s) ppm e o sinal correspondente aos grupos metoxilo surge a 3,61 ppm.  

No espectro de RMN de 13C surge um sinal a 116,2 ppm referente ao carbono do alceno 

terminal e o carbono etilénico surge a 143,2 ppm.  

Este composto terá sido formado por adição nucleofílica do reagente de Grignard 

seguido de desidratação formando-se um composto conjugado em vez da pretendida 

substituição electrofílica aromática intramolecular (esquema 3.75).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 3.75: Mecanismo de síntese do naftopirano 46. 

 

De modo a evitar a formação do composto 46 por desidratação utilizou-se PhLi em vez 

do CH3MgCl. A reação do PhLi com o naftopirano 45 (THF seco, 0 ºC) originou a formação 

de um composto ligeiramente menos polar que o material de partida. Após evaporação do 

solvente o resíduo foi hidrolisado e extraído com acetato de etilo e em seguida a fase orgânica 
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foi lavada abundantemente com água pois a presença de ácido, mesmo residual, originava 

durante o processo de evaporação do solvente produtos de degradação.  

 O aumento de 78 unidades de massa no espectro de massa e a presença de uma banda a 

3543 cm-1 no espectro de infravermelho confirma a formação do álcool 47. No espectro de 

RMN de 1H surge um singuleto a 2,09 ppm característico de um grupo álcool [44]. Devido ao 

impedimento estéreo e à assimetria do carbono 5a a 80,7 ppm no RMN de 13C, os grupos 

metoxilo não são equivalentes e surgem na forma de singuletos a 3,49 e 3,59 ppm no espectro 

de RMN de 1H. 

A ciclização intramolecular do naftopirano 47 foi testada inicialmente com APTS, 

CH3COOH, HCl (5% e 37%) e H2SO4 em THF, à temperatura ambiente ou a refluxo, no entanto 

não se verificou a formação de nenhum produto. Ao resíduo obtido foi então adicionado sem 

qualquer solvente TFA (esquema 3.76) à temperatura ambiente observando-se uma mudança 

na cor da solução (laranja para verde). Por TLC verificou-se a conversão total do naftopirano 

47 num composto ligeiramente menos polar que após tratamento foi purificado por cristalização 

com rendimento global de 49%. 

No espectro de massa do produto da reação (48), o pico do ião molecular surge, tal como 

esperado, a m/z = 632 (74%). A m/z = 525 [M-107]+ surge o pico base que corresponde à perda 

de um grupo MeOPh. 

 A formação do naftopirano 48 foi confirmada igualmente por RMN pelo 

desaparecimento do singuleto referente ao grupo OH a 2,09 ppm. Adicionalmente o carbono 

sp3 5a é deslocado de 80,7 ppm no naftopirano 47 para 57,7 ppm no naftopirano 48. Os dois 

grupos metoxilos não são quimicamente equivalentes devido à assimetria da molécula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Esquema 3.76: Síntese dos naftopiranos 47 e 48. 
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 O mecanismo de formação deste composto (esquema 3.76) envolve duas etapas 

distintas: a formação do álcool 47 e uma ciclização intramolecular que dá origem ao naftopirano 

48. Inicialmente o carbonilo sofre ataque por parte do nucleófilo, PhLi, envolvendo a formação 

de uma nova ligação carbono-carbono formando um alcóxido que após hidrólise origina o 

álcool 47. Em meio fortemente ácido o álcool 47 é facilmente protonado verificando-se a perda 

de água e a formação de um carbocatião que é atacado por um par de eletrões do fenilo 

formando um ciclo de seis membros altamente estável originando assim o naftopirano 48. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 3.77: Mecanismo de formação do naftopirano 48. 

 

3.7.1 Propriedades fotocrómicas dos naftopiranos 44, 47 e 48 

  

O naftopirano 44 é incolor em solução (tolueno 10-3 M) com uma forte banda de 

absorção na região do ultravioleta, com um máximo de absorvância a 340 nm e uma pequena 

banda na região visível a 453 nm. A absorção a maiores comprimentos de onda é vantajosa pois 
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a ativação com luz menos energética aumenta a resistência à fadiga [87]. Sob irradiação UV-

Vis a solução adquire uma ligeira coloração amarela devido a uma intensificação da banda na 

região do visível (figura 3.23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3.23: Espectro de absorção do naftopirano 44 antes e após irradiação (dados obtidos em tolueno, 10-4 M, 20ºC). 

 

O processo de coloração sob irradiação é lento e mesmo após 8 minutos não se atingiu 

o estado fotoestacionário. Quando a radiação foi removida a cinética de descoloração foi 

estudada pela monitorização da absorvância a 455 nm (figura 3.24). Verifica-se que este 

processo segue uma cinética biexponencial com duas constantes muito distintas: inicialmente 

ocorre um decaimento pequeno mas rápido (k1=8,96 min-1) seguido de uma descoloração muito 

lenta (k2=0,721 min-1) que conduzem a uma cor residual persistente. Só após irradiação com 

luz visível é possível observar a completa descoloração da solução. 
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Figura 3.24: Decaimento da forma aberta do naftopirano 44 (dados obtidos a 455 nm em tolueno 10-4 M, a 20 ºC). 

 

Estes resultados sugerem que a forma fechada é convertida nos dois fotoisómeros TC e 

TT com estabilidades térmicas muito diferentes: na descoloração ocorre inicialmente a rápida 

conversão do isómero TC na forma fechada e depois a lenta conversão térmica do isómero TT 

no TC que é acelerada pela luz visível [12, 91]. 

A presença do substituinte fenilo aumenta a diferença de estabilidade entre os dois 

isómeros (esquema 3.78) tornando a isomerização térmica da ligação dupla (TT→TC) muito 

difícil. 

 

 

 

 

 

 

Esquema 3.78: Equilíbrio fotoquímico do naftopirano 44. 

 

Em 1997, Heller sintetizou um 4-fenilnaftopirano com dois grupos fenilo no carbono 

sp3, que só apresentava comportamento fotocrómico a baixa temperatura (<-20 ºC) [92]. Ao 

contrário dos resultados reportados por Heller o 4-fenilnaftopirano 44 é fotocrómico à 

temperatura ambiente. Estes resultados demonstram que a substituição de um hidrogénio por 

um grupo metoxilo na posição orto leva ao aumento do tempo de meia vida da forma aberta 
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[57], permitindo assim que um composto com um substituinte na posição 4 seja fotocrómico à 

temperatura ambiente.  

O naftopirano 47 é ligeiramente amarelo em solução com uma forte banda de absorção 

na região do UV e uma banda na região visível com comprimento de onda máximo a 490 nm 

(A=0,04). A irradiação contínua com luz UV-Vis a 20 ºC leva a uma rápida, mas pequena, 

intensificação da banda na região do visível (A505=0,06) (figura 3.25). Este facto indica que à 

temperatura ambiente uma baixa concentração da forma aberta está presente em equilíbrio com 

a forma fechada sendo a concentração do isómero corado intensificada com a irradiação UV-

Vis. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 3.25: Espectro de absorção do naftopirano 47 antes e depois de irradiar (dados obtidos em tolueno, 10-3 M, 
20 ºC).  
 

Quando a fonte de radiação é removida observa-se um decréscimo da absorvância com 

a formação de uma cor residual (figura 3.26). O processo de descoloração segue uma cinética 

bi-exponencial com duas constantes diferentes (k1=0,77 s-1; k2=0,09 s-1). A cinética rápida pode 

ser associada à rápida conversão do isómero TC na forma fechada enquanto a segunda pode ser 

atribuída à conversão TT→TC e TC→CF (esquema 3.79). 

Repetindo alguns ciclos de coloração/descoloração em tolueno à temperatura ambiente, 

foi possível observar que o processo é reprodutível. 
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Figura 3.26: Ciclos de coloração/descoloração do naftopirano 47 (dados obtidos a 490 nm em tolueno, 10-3 M, 20 
ºC). 

 

Apesar de ser bastante rápido este composto exibe o comportamento comum dos 

naftopiranos. De facto recorrendo a estudos de RMN a baixa temperatura foi possível observar 

a formação dos dois fotoisómeros (esquema 3.79). 

Nos espectros obtidos durante a irradiação UV é possível observar o aparecimento de 

um novo conjunto de sinais referentes aos dois fotoisómeros. Os sinais menos intensos são 

atribuídos ao fotoisómero TC enquanto os sinais mais intensos estão associados ao TT. Durante 

a descoloração térmica os sinais das formas abertas decrescem enquanto os sinais característicos 

da forma fechada intensificam-se (figura 3.27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 3.79: Equilíbrio fotoestacionário entre a forma fechada e as formas abertas do naftopirano 47. 
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Figura 3.27: Espectro de RMN de 1H a -80ºC do naftopirano 47 antes de irradiar (a), após 90 minutos de 
irradiação a λ=γ55 nm (b) e após remover a fonte de radiação (c). 

 

O naftopirano 48 é ligeiramente amarelo numa solução de tolueno (10-3 M) com uma 

forte banda de absorção na região do ultravioleta. A irradiação com luz solar da solução à 

temperatura ambiente não induz o desenvolvimento de cor o que é indicativo que a forma aberta 

tem um tempo de meia vida bastante curto. No entanto, quando a solução é irradiada a baixa 

temperatura (-70 ºC) observa-se o desenvolvimento de uma intensa coloração roxa que se 

desvanece com o aumento da temperatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 3.80: Equilíbrio fotoquímico do naftopirano 48 entre a forma fechada e a forma aberta. 
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A irradiação da solução do naftopirano 48 leva ao surgimento de um novo conjunto de 

sinais no espectro de RMN característicos do isómero TC, nomeadamente o singuleto altamente 

desblindado a 8,48 ppm referente ao protão H-3. Ao contrário do naftopirano 47, os sinais 

típicos do isómero TT não são observados.  

A estrutura da forma aberta foi confirmada por espectros 1D e 2D a -70 ºC. No espectro 

1D (figura 3.28) foram observadas importantes correlações: H-γ’ (6,4β ppm)- metoxilo (3,13 

ppm); H-γ’’ (6,14 ppm) – metoxilo (3,10 ppm); H-23 (7,78 ppm)- H-14 (7,27 ppm); H-7 (7,97 

ppm) – H-11 (7,67 ppm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.28: Espectro da forma aberta do naftopirano 48 em tolueno a -80 ºC espectro de RMN 1H (a) espectro de 
ROESY 1D (b). 
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A forma aberta foi também caracterizada por HMBC 1H-13C (figura 3.29) onde é 

possível observar a correlação entre o carbonilo a 184,6 ppm e o protão aromático H-10 a 8,77 

ppm e entre o carbono 5a e o protão H-23.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.29: Espectro de HMBC 1H-13C da forma aberta do naftopirano 48. 

 
A velocidade de interconversão do naftopirano 48 é muito elevada em solução para ser 

possível observar a mudança de cor à temperatura ambiente após exposição solar. No entanto, 

com um laser de alta potência (405 nm, 200 mW) é possível promover a isomerização 

fotoquímica à temperatura ambiente e alcançar o equilíbrio fotoestacionário com uma alta 

concentração da espécie corada. 

A irradiação de uma solução (10-3 M), ligeiramente amarela, com o laser leva ao 

desenvolvimento de uma intensa coloração roxa com uma ampla banda de absorção com um 

comprimento de onda máximo a 525 nm (figura 1.29). 
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Figura 3.30: Espectro de absorção do naftopirano 48 antes e após irradiação com laser (dados obtidos em tolueno, 
10-3 M, a 20 ºC) 

 

A irradiação provoca a coloração unicamente no local onde o laser incide. Assim que 

este se move ocorre a rápida descoloração da zona e observa-se a coloração noutro ponto da 

solução (figura 3.31).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.31: Fotografia da solução do naftopirano 48 sob irradiação com laser a 405 nm. 
 

Após cessar a irradiação, a forma aberta sofre uma rápida descoloração térmica, 

retornando à forma fechada incolor rapidamente. O processo de descoloração segue uma 

cinética monoexponencial, ou seja sob irradiação forma-se um único isómero com um tempo 

de vida de 63 ms a 20 ºC. Verifica-se ainda que os ciclos de coloração/descoloração são muito 

450 500 550 600 650 700
0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

A
bs

Comprimento de onda (nm)

 Antes de irradiar
 Após irradiar

525 



Capítulo 3 – Naftopiranos 
 

 

202 
 

reprodutíveis: a absorvância no estado fotoestacionário é sensivelmente igual em todos eles, 

facto que indica que o composto é resistente à fotodegradação mesmo quando é exposto a 

irradiação com o laser durante alguns minutos. Por outro lado verifica-se que a descoloração é 

total e após cada ciclo o sistema reverte exatamente ao estado inicial sem formação de cor 

residual (figura 3.32). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.32: Processo de coloração do naftopirano 48 após irradiação com laser a 405 nm seguido da descoloração 
(dados obtidos em tolueno, 10-3 M, 20 ºC). 
  

3.8 Propriedades fotocrómicas do naftopirano fundido 39 e 48 em matrizes  

 

As moléculas fotocrómicas têm sido incorporadas, com sucesso, em diferentes matrizes, 

nomeadamente, polímeros, cristais líquidos e materiais híbridos orgânicos-inorgânicos. Estes 

podem estar dispersos na matriz ou ligados covalentemente [92]. 

O método do sol-gel é particularmente útil na preparação de materiais híbridos 

orgânicos-inorgânicos dopados com moléculas fotoativas e tem sido aplicado com sucesso na 

preparação de revestimentos com propriedades fotocrómicas [93]. A coexistência de regiões 

com propriedades orgânicas e inorgânicas na rede permite obter materiais altamente 

transparentes e flexíveis e ao mesmo tempo térmica e mecanicamente estáveis. Modificações 

ao conteúdo orgânico da matriz permitem aperfeiçoar as propriedades óticas uma vez que a 

reação fotoquímica é bastante sensível ao ambiente químico envolvente [94].  

 Como vimos anteriormente o comportamento fotocrómico dos materiais também pode 

ser ajustado através de pequenas mudanças estruturais nas moléculas fotoativas. A introdução 

de alguns substituintes em posições específicas permite o controlo da cor exibida após 

irradiação UV e a cinética do processo de coloração e descoloração. 
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O naftopirano 39 apresenta uma alteração estrutural, relativamente aos naftopiranos 

comuns, que tem um impacto significativo nas propriedades fotocrómicas. Estudos em solução 

mostraram que a ponte entre o anel pirânico e o anel naftalénico previne por completo a 

isomerização da dupla ligação. Ao contrário dos naftopiranos comuns que originam duas 

espécies coradas, a irradiação UV-Vis da molécula 39 gera uma única espécie que retorna à 

forma fechada, incolor, rapidamente seguindo uma cinética de decaimento monoexponecial 

sem formação de cor residual. Esta molécula é particularmente útil na preparação de materiais 

fotocrómicos uma vez que apresenta uma coloração intensa que desaparece rapidamente após 

cessar a irradiação e de forma completamente reversível, requisitos requeridos para diversas 

aplicações.  

Estes resultados foram obtidos em solução, no entanto, a maior parte das aplicações 

requerem uma matriz sólida pelo que decidiu-se incorporar o naftopirano 39 numa matriz 

híbrida a fim de estudar as suas propriedades fotocrómicas. Foram ainda incorporados dois 

compostos usados como referência: 3H-nafto[2,1-b]pirano (NF1) e 2H-nafto[1,2-b]pirano 

(NF2) (esquema 3.81).   

 . 

 

 

 

 

  

 

Esquema 3.81: Estruturas do naftopirano fundido 39 e dos naftopiranos de referência. 

 

As matrizes híbridas foram preparadas usando um siloxano funcionalizado com um 

grupo terminal epóxi [GPTMS (3-glicidoxipropil)metildietoxisilano)] e 

polioxialquilenodiaminas (jeffaminas) com diferentes pesos moleculares. A condensação entre 

estes dois reagentes leva à abertura do anel epóxi e à formação de um percursor que contém 

grupos álcool e amino. Após 2 horas em agitação adicionou-se água para hidrolisar os grupos 

terminais metoxi do siloxano formando-se uma matriz híbrida orgânica-inorgânica. Uma 

solução do naftopirano 39 em THF (1 mg/L) foi de seguida adicionada (esquema 3.82). Ao fim 

de duas semanas, à temperatura ambiente, obteve-se um gel homogéneo e transparente. Este 
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procedimento foi também realizado para obter géis dopados com os dois compostos usados 

como referência. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Esquema 3.82: Etapas do método sol-gel envolvendo a síntese de um hibrido orgânico-inorgânico dopado com um 
composto fotocrómico. 
 

O procedimento realizado para obter a matriz com os compostos fotocrómicos 

incorporados apresenta algumas diferenças relativamente aos procedimentos reportados na 

literatura. Geralmente os procedimentos reportados na preparação de matrizes fotocrómicas são 

baseados na reação entre um silano funcionalizado com um isocianato e 

polioxialquilenodiaminas. Neste tipo de métodos a matriz, com grupos ureia ligados à cadeia 

polioxi do siloxano, é formada sob catálise básica (NH3) e o processo de secagem, 

normalmente, requer temperaturas de 40ºC e tem de ser realizado sob vácuo [95].  
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 Devido à alta reatividade e baixa especificidade dos grupos isocianato, estes podem 

reagir facilmente com água ou com outros grupos funcionais em vez de reagir exclusivamente 

com os grupos ureia para formar a matriz polimérica. Por outro lado, o grupo epóxido é menos 

reativo e mais seletivo o que pode contribuir para a formação de uma rede de silício mais 

homogénea permitindo, ao mesmo tempo, a estabilização do composto orgânico através de 

ligações de hidrogénio com os grupos álcool e amino. O facto de se usar água permite uma 

maior extensão da policondensação entre os grupos alcóxido do silano e assim minimizar as 

interações dos compostos fotocrómicos com grupos silanos que eventualmente não tenham 

reagido e melhorar as propriedades mecânicas da matriz. O uso de água, em vez de ácidos ou 

bases, também permite minimizar a complexidade do gel formado, assim como, prevenir 

alterações nas formas abertas [95]. 

A matriz preparada para este trabalho apresenta uma elevada transmitância (acima dos 

90% entre 450 a 800 nm), uma alta estabilidade térmica e uma reduzida contração durante o 

processo de gelificação e secagem (menos de 10%). 

 

3.8.1 Propriedades fotocrómicas dos géis  

 

Os filmes, preparados usando três Jeffaminas com diferentes pesos moleculares 

(AA(300), AA(600), AA(900)) foram dopados com três naftopiranos: NF1, NF2 e 39. Obteve-

se assim nove filmes rotulados com a sigla do naftopirano e o peso molecular da Jeffamina. 

Os filmes dopados com o naftopirano de referência NF1 (NF1AA (300), NF1AA (600), 

NF1AA (900)) são incolores, no entanto, após irradiação com luz UV-Vis durante 30 s a 20 ºC 

verifica-se o desenvolvimento de uma coloração amarela intensa caracterizada por uma banda 

de absorção entre 434 a 470 nm com comprimento de onda máximo a 434 nm (tabela 3.4) 

(esquema 3.33).  
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Tabela 3.4: Comprimento de onda da forma aberta, absorvância antes e depois de irradiar, constantes cinéticas de 
descoloração e tempo de meia vida das matrizes embebidas com o naftopirano NF1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.33: Espectro de absorção da matriz NF1AA (900) antes e depois de irradiar. 

 

Após cessar a irradiação a absorvância decresce seguindo um decaimento bi-

exponencial com duas cinéticas: uma rápida atribuída ao isómero TC (menos estável) e outra 

mais lenta (aproximadamente 9 vezes) atribuída ao isómero TT (mais estável). Embora a 

coloração seja rápida, o processo de descoloração é mais lento e só após 3-8 minutos é que o 

sistema retorna ao valor inicial. Após diversos ciclos é possível observar a diminuição do 

máximo de absorvância o que indica a fotodegradação do naftopirano e um ligeiro aumento da 

cor residual. A natureza da matriz tem um claro efeito na cinética de descoloração: a matriz 

AA(300) obtida a partir da Jeffamine de menor peso molecular tem uma cinética de 

descoloração mais lenta levando 8 minutos para descorar completamente após cessar a 

irradiação (figura 3.34). 

 

Composto Jeffamine λmax Absorvância Constantes cinéticas Tempo de vida 

Peso molecular A0 Aeq k1 k2 t1/2 (s) 

NF1 900 434 0,14 0,56 0,29 0,034 4 

600 434 0,08 0,53 0,17 0,022 3 

300 434 0,09 1,18 0,096 0,010 13 

400 500 600 700
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Figura 3.34: Ciclos de coloração/descoloração das matrizes hibridas dopadas com o naftopirano NF1. 

 

O naftopirano NF2 tem um comportamento similar ao naftopirano NF1. Após irradiar 

as amostras com luz UV-Vis durante 60 s observa-se o desenvolvimento de uma coloração 

laranja com máximo de absorvância a 470 nm, que decresce, seguindo uma cinética bi-

exponencial quando a fonte de luz é removida. Verifica-se uma diminuição do máximo de 

absorvância assim como um acumular de cor residual, no entanto, a absorvância máxima é 

maior e a cinética de descoloração é mais lenta do que o observado para o NF1 (tabela 3.5) 

(figura 3.35). 
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Tabela 3.5: Comprimento de onda da forma aberta, absorvância antes e depois de irradiar, constantes cinéticas de 
descoloração e tempo de meia vida das matrizes embebidas com o naftopirano NF2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.35: Espectro de absorção da matriz NF2AA (900) antes e depois de irradiar. 

 

As amostras NF2AA(900) e NF2AA(600) exibem um comportamento similar 

caracterizado por duas cinéticas distintas: uma rápida e outra mais lenta. 60 s após cessar a 

irradiação a amostra perde 90-95 % da coloração observando-se uma pequena absorvância 

devido ao fotoisómero, TT que reverte à forma incolor lentamente (figura 3.36). A amostra 

NF2AA(300) desenvolve uma coloração intensa, no entanto, apresenta uma cinética de 

descoloração bastante lenta e após 2 horas o gel continua corado. A irradiação durante 20 

minutos com luz visível leva à descoloração total do gel, confirmando que a abertura do anel 

pirânico conduz maioritariamente à formação do isómero TT.  

 

 

 

 

Composto Jeffamine 
λmax 

Absorvância Constantes cinéticas Tempo de vida 

Peso molecular A0 Aeq k1 k2 t1/2 (s) 

NF2 900 470 0,08 0,27 0,084 5,7x10-4 4 

600 470 0,07 0,30 0,086 1,0x10-4 10 

300 470 0,16 1,27 0,007 2,0x10-4 <3600 
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Figura 3.36: Ciclos de coloração/descoloração das matrizes hibridas dopadas com o naftopirano NF2. 

 

Tal como observado para o naftopirano NF1 a matriz formada a partir da 

polioxialquilenodiamina com menor peso molecular (AA(300)) apresenta uma cinética de 

descoloração claramente mais lenta (figura 3.37). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.37: Ciclos de coloração/descoloração da matriz hibrida AA(300) dopada com o naftopirano NF2. 
 

O naftopirano fundido 39 tem um grupo t-butildimetilsililoxi, no entanto, o composto é 

estável em condições básicas ou ácidas não sendo hidrolisado durante a preparação do sol-gel, 

facto comprovado por TLC onde é possível observar que a molécula se mantém intacta durante 

todo o processo não sofrendo hidrólise nem reagindo com a matriz.  

Os géis dopados com o naftopirano 39 (39AA(300), 39AA(600), 39AA(900)) 

apresentam excelentes propriedades fotocrómicas, caracterizadas por uma rápida coloração e 

uma descoloração completa em poucos minutos (tabela 3.6). As amostras são incolores no 

escuro e após irradiação com luz UV-Vis adquirem, em menos de 30 s a 20 ºC, uma coloração 

amarelo/laranja com um máximo de absorvância a 458 nm (figura 3.38).  
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Figura 3.38: Espectro de absorção da matriz 39AA (900) antes e depois de irradiar. 

 

Tabela 3.6: Comprimento de onda da forma aberta, absorvância antes e depois de irradiar, constantes cinéticas de 
descoloração e tempo de meia vida das matrizes embebidas com o naftopirano 39. 
 

 

Quando a radiação é removida verifica-se a completa descoloração da amostra, seguindo 

uma cinética monoexponencial, o que indica, tal como em solução, a formação de um único 

isómero com um tempo de meia vida de 17-22 s. Após vários ciclos de coloração/descoloração 

é possível observar uma diminuição do máximo de absorvância ( 3%) nas amostras 

39AA(600) e 39AA(900) assim como um aumento, da mesma ordem de grandeza, da cor 

residual, este facto sugere alguma degradação durante a irradiação com UV-Vis. No entanto, o 

gel 39AA(300) apresenta um comportamento muito reprodutível e após vários ciclos de 

irradiação não há sinais de degradação nem acumulação de cor residual (figura 3.39). O máximo 

de absorvância foi alcançado após 30 s de irradiação e as amostras descoram completamente 

no escuro após 3 minutos. 

 

 

Composto Jeffamine λmax Absorvância Constante cinética Tempo de vida 

Peso molecular A0 Aeq k1 k2 t1/2 (s) 

39 900 458 0,11 0,87 0.032 --- 22 

600 458 0,08 0,76 0,034 --- 20 

300 458 0,10 0,90 0,042 --- 17 
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Figura 3.39: Ciclos de coloração/descoloração das matrizes hibridas dopadas com o naftopirano 39. 

 

A diferença de comportamento entre os 3 compostos é apresentada na figura 3.40 que 

mostra a normalização da cinética de descoloração dos géis preparados a partir da Jeffamine 

300. É possível observar que o naftopirano NF2 após 8 minutos no escuro mantém uma 

absorvância praticamente igual à do estado fotoestacionário. O naftopirano NF1 mostra um 

decaimento rápido seguido de um decaimento mais lento responsável pela cor residual. Em 

contraste o naftopirano 39 exibe uma rápida e completa descoloração após 3 minutos.  
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Figura 3.40: Comparação da cinética de descoloração das matrizes AA(300) dopadas com os compostos NF1, NF2  
e 39. 

 

O naftopirano fundido 39 também pode ser ativado pela luz solar (figura 3.41). A 

exposição direta à luz solar do gel 39AA(300) durante 1 minuto leva ao desenvolvimento de 

uma coloração amarela que desaparece em menos de 2 minutos sem cor residual. Este 

comportamento é reprodutível sendo possível efetuar diversos ciclos de irradiação/escuro com 

resultados similares.  

 

 

 

 

 

 

Figuras 3.41: Fotografias da matriz AA(300) dopada com o naftopirano 39: após exposição à luz solar, durante 1 
minuto, de metade do material fotocrómico (a), amostra no momento imediatamente a seguir a retirar da 
exposição solar (b) e 120 s após retirar da irradiação solar (c). 

 

O naftofurano 48 foi também disperso numa matriz híbrida orgânica-inorgânica usando 

o método do sol-gel. A matriz foi preparada usando um silano funcionalizado com um grupo 

etoxi (GPTMS). Seguindo o método sol-gel obteve-se um filme transparente e ligeiramente 

amarelo. A irradiação UV deste material à temperatura ambiente, usando um laser de alta 

potência (405 nm, 200 mW) leva ao desenvolvimento de uma coloração rosa (figura 3.42) com 

tempo de meia vida de 77 ms, retornando à forma inicial, incolor, na ausência de luz em 240 
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ms. Assim quando a luz passa pelo material observa-se a coloração rosa de desvanece 

rapidamente. Esta rápida descoloração deve-se à fotoisomerização do naftopirano 48 formando-

se unicamente o isómero TC que é termicamente instável e reverte à forma fechada em poucos 

milissegundos. Este processo é bastante reprodutível uma vez que pode ser realizados várias 

vezes, mesmo na presença de oxigénio, sem sinal aparente de degradação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.42: Fotografias do filme após irradiação, com o laser, no qual foi incorporado o naftopirano 48. 

 

3.9 Conclusão 

 

A síntese de naftopiranos fundidos a partir de naftopiranonas conduziu à formação de 

três compostos com estruturas inesperadas, o diéster 15, a benzocumarina 19 e a lactona 22. 

A reação da naftopiranona 13 com um silil enol éter leva à formação do diéster 15 

resultante da dupla adição do silil enol éter ao anel naftalénico em vez de reagir, tal como 

esperado, com o grupo carbonilo.   

 O diéster 15 sob irradiação com luz UV leva ao desenvolvimento de uma espécie 

corada, com comprimento de onda máximo a 403 nm, termicamente estável. Após remover a 

fonte de luz a absorvância mantém-se constante indicando a formação de uma espécie com 

tempo de meia vida longo, no entanto, quando a solução é irradiada com luz visível verifica-se 

um decréscimo muito lento da absorvância. Estudos de RMN das soluções coradas indicam que 

a radiação UV-Vis provoca a abertura do anel piranona originando uma espécie conjugada, 

observando-se ainda a formação de produtos de degradação. 

A benzocumarina 19 é resultante de um rearranjo intramolecular em meio ácido do 

álcool 16 obtido na reação de Reformatsky entre a naftopiranona 13 e o bromoacetoacetato de 

etilo. 
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 A irradiação com luz UV-Vis da benzocumarina 19 gera uma coloração amarela com 

máximo de absorvância a 432 nm que desvanece quando a fonte de luz é removida, no entanto, 

observa-se um acentuado decréscimo do máximo de absorvância após alguns ciclos de 

coloração/descoloração. Por RMN foi possível verificar que a radiação UV promove a 

formação de um composto com uma coloração amarela, termicamente reversível, que na 

presença de oxigénio leva à formação irreversível de outro composto, uma lactona. 

As tentativas de ciclização intramolecular dos naftopiranos 20 e 21 com diferentes 

ácidos levaram à formação unicamente de produtos de degradação. No entanto na presença de 

ácido tríflico obteve-se a lactona 22 com uma estrutura inesperada que não apresenta 

propriedades fotocrómicas. 

Foram sintetizados quatro naftopiranos 24-26 e 28 com grupos alquilo na dupla ligação 

do anel pirânico a partir de cumarinas substituídas na posição 4. Os naftopiranos 24-26 são 

incolores em solução e sob irradiação, a 10 ºC, adquirem uma coloração amarela com 

comprimento de onda máximo a 430-450 nm. Quando a fonte de radiação é removida a 

absorvância decresce seguindo uma cinética monoexponencial com tempos de meia vida na 

ordem dos segundos. A introdução de um grupo da posição 4 provoca assim um significativo 

decréscimo no tempo de meia vida das espécies coradas. No entanto, a introdução no carbono 

sp3 de um substituinte estereamente impedido provoca um ligeiro aumento dos tempos de meia 

vida. Após vários ciclos de coloração/descoloração observa-se um acentuado decrescimento do 

máximo de absorvância o que sugere a formação de produtos de degradação. Estudos que RMN 

comprovam que a irradiação com luz UV leva à formação de um único fotoisómero que 

facilmente reverte à forma inicial, porém ocorre, ao mesmo tempo, a isomerização irreversível 

da dupla ligação originando um subproduto estável.  

O naftopirano 28 quando irradiado com luz UV-Vis, à temperatura ambiente, leva ao 

desenvolvimento de uma coloração com máximo de absorvância a 448 nm e após cessar a 

irradiação observa-se a descoloração da solução em poucos segundos. A introdução de uma 

cadeia maior na posição 4 permite aumentar o impedimento estéreo do fotoisómero formado 

permitindo observar o fenómeno à temperatura ambiente. 

Os naftopiranos, 38-40, com uma cadeia entre a dupla ligação do ciclo pirânico e o anel 

naftalénico foram sintetizados em 7 etapas a partir do 1-naftol. Estes naftopiranos fundidos são 

incolores em solução: a irradiação com luz UV-Vis leva à formação de uma espécie corada que 

após remover a fonte de radiação desaparece em poucos segundos/minutos. A presença de um 
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substituinte volumoso do carbono sp3 provoca um aumento da coloração bem como do tempo 

de meia vida das formas coradas. 

Por RMN foi possível demonstrar que a radiação UV leva à formação unicamente do 

isómero transoid-cis. Ao contrário dos naftopiranos comuns, os naftopiranos fundidos 38-40 

originam somente uma espécie corada que descora rapidamente seguindo uma cinética 

monoexponencial.  

 Um novo material fotocrómico foi preparado por incorporação do naftofurano fundido 

39 numa matriz hibrida orgânica-inorgânica (GPTMS e Jeffamines) através do método sol-gel. 

O material obtido é transparente e exibe uma intensa coloração quando exposto à luz solar que 

se desvanece rapidamente quando colocado no escuro. Os filmes derivados da Jeffamine 300 

são aqueles que apresentam melhores resultados sob irradiação, sendo possível realizar vários 

ciclos de coloração /descoloração sem sinais de degradação. 

Foi ainda desenvolvida uma via sintética muito mais expedita que permite obter o 

indeno-naftopirano 48 com um anel extra entre o anel pirânico e o grupo indeno 

impossibilitando a isomerização da dupla ligação. A irradiação de uma solução ou de uma 

matriz dopada com o naftopirano 48, com um laser 405 nm de alta potência, leva ao 

desenvolvimento de espécie com uma intensa coloração roxa que reverte termicamente à forma 

incolor em dezenas de ms. Por RMN, a baixa temperatura, foi possível verificar que a irradiação 

UV leva à formação de uma única espécie com uma estrutura transoid-cis. 

 

3.10 Procedimento experimental 

3.10.1 1,2-Dihidro-3,3-difenil-3H-nafto[2,1-b]piran-1-ona 13 

 

 

 

 

 

Uma suspensão de β’-hidroxi-1’-acetonaftona (1,05 g; 5,6 mmol), benzofenona (4,0 g; 

22 mmol), sódio (1,0 g; 43 mmol) e t-butanol (5,0 mL; 52 mmol) em 30 mL de benzeno foi 

aquecida a refluxo durante 2 horas. Durante o aquecimento a suspensão ficou progressivamente 

cor de laranja. Após arrefecer à temperatura ambiente, adicionou-se água (100 mL) e extraiu-

se com acetato de etilo (3x50 mL). As fases orgânicas reunidas foram secas (Na2SO4) e 

concentrou-se a pressão reduzida. Ao resíduo obtido adicionou-se CH3COOH (5 mL) e HCl (1 
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mL) e a solução foi aquecida a refluxo durante 1 hora. À solução adicionou-se água (100 mL) 

e extraiu-se com acetato de etilo (3x50 mL). Juntaram-se as fases orgânicas e secaram-se com 

Na2SO4 anidro. O solvente foi removido a pressão reduzida levando à formação de um óleo 

castanho que foi purificado por cromatografia em coluna (sílica gel, 3-4% EtOAc/éter de 

petróleo) obtendo-se cristais brancos (656 mg; 33%).  

 P.f.: 160 – 161 ºC (lit. 169-171). 

 IV (KBr, cm-1): 3081, 3050, 2998, 1664, 1616, 1592, 1565, 1509, 1432, 1371, 1230, 

1216, 1205, 1120, 1000, 975, 823, 750, 698.  

 RMN 1H (300 MHz, tolueno-d8): δ = 9,83 (d, J=8,7 Hz, 1H); 7,39 (d, J=9,1 Hz, 1H); 

7,35 (d, J=8,4 Hz, 4H); 7,33 (t, J=6,8 Hz, 1H); 7,30 (d, J=8,2 Hz, 1H); 7,06 (t, J=6,8 Hz, 

1H); 7,02 – 6,96 (m, 5H); 6,89 (t, J=7,2 Hz, 2H); 3,27 (s, 2H) ppm.  

 RMN 13C (75 MHz, tolueno-d8): δ = 190,7; 160,9; 142,8; 136,9; 131,3; 129,3; 129,1; 

128,1; 127,9; 127,4; 126,2; 126,0; 124,4; 118,9; 113,0; 85,8; 49,6 ppm.  

 EI-MS (TOF): m/z (%): 350 (M+, 28), 322 (24), 273 (100), 180 (80), 170 (55), 165 (49), 

142 (16), 114 (19). 

          

3.10.2 2,3-Dihidro-2,2-difenil-4H-nafto[1,2-b]piran-4-ona 14 
 

 

 

 

 

 Uma suspensão de benzofenona (3,3 g; 18,6 mmol), 1’-hidroxi-β’-acetonaftona (1,0 g; 

5,6 mmol) e t-butóxio de potássio (3,0 g; 31,8 mmol) em tolueno (25 mL) foi aquecida a refluxo 

durante 3 horas. Durante o aquecimento a suspensão ficou progressivamente vermelha. Após 

arrefecer à temperatura ambiente adicionou-se água (100 mL) e extraiu-se com éter etílico 

(3x40 mL). As fases orgânicas reunidas foram secas com Na2SO4 e o solvente foi removido a 

pressão reduzida até à secura. Ao resíduo obtido adicionou-se H2SO4 e manteve-se à 

temperatura ambiente sob agitação durante 3 horas. Em seguida a mistura, vermelha, foi 

adicionada a gelo picado (100 g) e extraída com acetato de etilo (4x50 mL). A combinação das 

fases orgânicas foi lavada com água, seca (Na2SO4) e concentrada a pressão reduzida. O resíduo 

foi purificado por cromatografia em coluna (sílica gel, 3% EtOAc/éter de petróleo, 20% EtOAc 

/20% CH2Cl2/ 60 % éter de petróleo) obtendo-se cristais ligeiramente amarelos (980 mg, 50%). 
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 P.f.: 176–178 ºC  (lit. 176–178).  

 IR (KBr, cm-1): 3058, 3037, 1680.  

 RMN de 1H (400 MHz, CDCl3): δ = 8,57 (dd, J=7,2 Hz, 1H); 7,76 (m, 2H); 7,64–7,57 

(m, 2H); 7,50 (m, 4H); 7,34–7,21 (m, 7H); 3,60 (s, 2H) ppm.  

 EI-MS (TOF): m/z (%): 350 (M+, 22), 273 (21), 171 (11), 170 (100), 114 (17), 85 (16), 

83 (26). 

    

3.10.3 Trans-5,6-di[(1-metil-1-metoxicarbonil)etil]-3,3-difenil-1,2,5,6-tetrahidro-3H-

nafto[2,1-b]piran-1-ona 15 

 

 

 

 

 

 

A uma solução da naftopiranona 13 (200 mg; 0,667 mmol) e ((1-metoxi-2-metilprop-1-

en-1-il)oxi)trimetilsilano (411 µL; 2,03 mmol) em CH2CL2 (2 mL) a 0 ºC, adicionou-se TiCl4 

(215 µL; 2,03 mmol). Após 1 hora, adicionou-se mais um equivalente de TiCl4 (70 µL; 0,667 

mmol) e a solução foi mantida a 0 ºC por mais 30 minutos. Em seguida, adicionou-se água (20 

mL) e extraiu-se com acetato de etilo (3x20 mL). A reunião das fases orgânicas foi seca 

(Na2SO4) e o solvente foi evaporado a pressão reduzida. O resíduo obtido foi purificado por 

cromatografia em coluna (sílica gel, 0-10 % EtOAc/éter de petróleo) obtendo-se um sólido 

branco (230 mg; 62%). 

 P.f.: 67-69 ºC. 

 IV (KBr, cm-1): 3066, 2977, 2946, 2940, 1728, 1665, 1593, 1452, 1395, 1255, 1130.  

 RMN de 1H (300 MHz, CDCl3): δ = 8,34 (d, J=8,0 Hz, 1H); 7,48 (d, J=7,4 Hz, 2H); 

7,40-7,20 (m, 8H); 7,23 (t, J=7,6 Hz, 1H); 7,08 (t, J=7,6 Hz, 1H); 6,97 (d, J=7,5 Hz, 

1H); 3,69 (s, 3H); 3,45 (s, 3H); 3,34 (d, J=16,4 Hz, 1H) e 3,44 (d, J=16,4 Hz, 1H) sistema 

AB (COCH2); 3,17 (s, 1H); 2,79 (s, 1H); 1,17 (s, 3H); 1,06 (s, 3H); 0,75 (s, 3H); 0,48 

(s, 3H) ppm.  

 RMN de 13C (75 MHz, CDCl3): δ = 189,9; 177,7; 176,6; 170,5; 144,4; 142,0; 131,7; 

130,8; 130,7; 128,9; 128,7; 128,0; 127,8; 126,6; 126,3; 126,1; 113,6; 87,9; 52,4; 52,1; 

48,6; 48,4 (dois sinais); 48,0; 47,2; 25,1; 24,0; 23,8; 20,6 ppm.  
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 EI-MS (TOF): m/z (%): 552 (M+, 10), 451 (5), 419 (22), 271 (50), 239 (81), 211 (100), 

179 (23), 165 (23). HRMS: (C35H36O6): 552,2507 (calc.552,2512). 

 

3.10.4 Reação de Reformatsky da 1,2-dihidro-3,3-difenil-3H-nafto[2,1-b]piran-1-ona 

13 com o bromoacetato de etilo 

 

 

 

 

 

 

Uma solução da naftopiranona 13 (162 mg; 0,46 mmol), bromoacetato de etilo (0,60 

mL; 5,4 mmol) em 10 mL de éter etílico/benzeno (1:4) foi adicionada durante uma hora a zinco 

(2,0 g; 30 mmol)/iodo (6 cristais) e mantida a refluxo sob agitação constante. Após a adição, a 

solução foi mantida a refluxo durante mais uma hora e em seguida adicionou-se água (70 mL) 

à solução já arrefecida. A fase aquosa foi extraida com acetato de etilo (3x50 mL) e a fase 

orgânica seca com Na2SO4. O solvente foi removido sob pressão reduzida e o resíduo foi 

purificado por cromatografia em coluna (sílica gel, 8-10% EtOAc/éter de petróleo) tendo-se 

obtido dois produtos: o álcool 16 sob a forma de cristais brancos (101 mg; 50%) e o corante 17 

sob a forma de um óleo (38 mg; 24%). 

 

3.10.4.1 1-(Etoxicarbonilmetil)-1,2-dihidro-3,3-difenil-3H-nafto[2,1-b]piran-1-ol 16  

 

 P.f.: 106-108 ºC.  

 IV (KBr, cm-1): 3472, 3056, 2973, 2936, 1692, 1619, 1442, 1390, 1343, 1229, 1192, 

979. 

 RMN de 1H (400 MHz, CDCl3): δ = 8,61 (d, J=8,8 Hz, 1H); 7,75 (m, 2H); 7,54 (m, 

2H); 7,43 (m, 3H); 7,39-7,10 (m, 8H); 4,08 (m, 2H); 3,65 (s, 1H); 3,45 (d, J=14,5 Hz, 

1H) e 3,35 (d, J=14,5 Hz, 1H) AB sistema (CH2); 3,38 (d, J=16,6 Hz, 1H) e 2,25 (d, 

J=16,7 Hz, 1H) sistema AB (CH2); 1,15 (t, J=7,1 Hz, 3H) ppm.  

 RMN de 13C (100 MHz, CDCl3): δ = 172,2; 151,5; 144,6; 143,3; 131,9; 131,1; 130,3; 

128,8; 128,5; 128,4; 127,4; 127,2; 126,6; 126,2; 125,7; 125,5; 123,3; 119,4; 117,2; 80,9; 

69,1; 60,5; 46,7; 43,9; 14,0 ppm.  
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 EI-MS (TOF): m/z (%): 438 (M+, 2), 420 (11), 374 (17), 350 (33), 333 (42), 273 (85), 

212 (25), 180 (92), 170 (100), 165 (86). HRMS (C29H26O4): 438,1825 (calc. 438,1831). 

 

3.10.4.2 1-(1-Oxo-3,3-difenilprop-2-enil)-2-naftol 17 

 

 IV (KBr, cm -1): 3488, 3053, 3026, 1727, 1617, 1556, 1501, 1315, 1237, 1182. 

 RMN de 1H (400 MHz, CDCl3): δ = 12,82 (s, 1H); 8,45 (d, J=8,5 Hz, 1H); 7,87 (d, 

J=8,9 Hz, 1H); 7,77 (d, J=8,1 Hz, 1H); 7,52 (t, J=7,0 Hz, 1H); 7,45-7,25 (m, 11H); 7,15 

(s, 1H); 7,12 (d, J=8,9 Hz, 1H) ppm. 

 RMN de 13C (100 MHz, CDCl3): δ = 196,2; 163,8; 154,1; 141,1; 139,0; 137,0; 131,7; 

129,7; 129,5; 129,0; 128,9; 128,5; 128,4; 128,1; 128,0; 127,7; 124,2; 123,9; 119,4; 

115,3 ppm.  

 EI-MS (TOF): m/z (%) = 350 (M+, 24), 322 (19), 273 (100), 180 (64), 170 (50), 165 

(46). HRMS (C25H18O2): 350,1310 (calc. 350,1307).    

    

3.10.5 Reação de desidratação do álcool 16 

 

 

 

 

 

 

Uma solução do álcool 16 (110 mg; 0,25 mmol) em CH3COOH (5 mL) foi aquecida a 

refluxo durante 2 horas. Após arrefecer à temperatura ambiente adicionou-se água (50 mL) e 

extraiu-se com acetato de etilo (3x20 mL). Reuniram-se as fases orgânicas e secou-se com 

Na2SO4 anidro. Concentrou-se à secura sob pressão reduzida e o resíduo foi purificado por 

cromatografia em coluna (sílica gel, 2-20% EtOAc/éter de petróleo) isolando-se dois produtos: 

o éster 18, (58 mg; 55%, sólido branco) e a benzocumarina 19 (29 mg; 31%, sólido ligeiramente 

amarelo). 
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3.10.5.1 1-(Etoxicarbonilmetilideno)-1,2-dihidro-3,3-difenil-3H-nafto[2,1-b] pirano 18  

 

 P.f.: 124-126 ºC.  

 IV (KBr, cm-1): 3030, 2956, 2920, 2848, 1707, 1629, 1447, 1338, 1229, 1172, 1155.  

 RMN de 1H (300 MHz, CDCl3): δ = 8,34 (d, J=8,8 Hz, 1H); 7,81 (m, 2H); 7,59 (d, 

J=7,3 Hz, 4H); 7,51 (t, J=7,1 Hz, 1H); 7,42-7,22 (m, 8H); 6,38 (s, 1H); 4,37 (s, 2H, 

CH2); 4,28 (q, J=7,1 Hz, 2H); 1,36 (t, J=7,1 Hz, 3H) ppm. 

 RMN de 13C (75 MHz, CDCl3): δ = 167,1; 153,3; 145,7; 143,6; 132,0; 130,2; 128,8; 

128,2; 127,3; 125,9; 123,8 (dois sinais) 123,8; 123,7; 118,8; 118,6; 115,4; 84,2; 58,9; 

35,3; 14,4 ppm.  

 EI-MS (TOF): m/z (%): 420 (M+, 56), 374 (18), 346 (17), 333 (42), 269 (47), 167 (54). 

HRMS (C29H24O3): 420,1734 (calc. 420,1725). 

 

3.10.5.2 1-(2,2-Difeniletinil)-3H-nafto[2,1-b]piran-3-ona 19 

 

 P.f.: 181-185 ºC. 

 IV (KBr, cm-1): 3056, 3019, 1724, 1620, 1541, 1512, 1441, 1338, 1207, 997.  

 RMN de 1H (500 MHz, CDCl3): δ = 8,95 (d, J=8,0 Hz, 1H); 8,04 (d, J=8,9 Hz, 1H); 

7,97 (d, J=7,3, 1H); 7,59 (m, 2H); 7,51 (d, J=8,9 Hz, 1H); 7,49-7,42 (m, 5H); 7,33-7,20 

(m, 6H); 6,08 (s, 1H) ppm.  

 RMN de 13C (125 MHz, CDCl3): δ = 160,5; 154,3; 153,3; 145,7; 141,3; 138,2; 133,6; 

131,1; 130,1; 130,0; 129,4; 128,6; 128,5; 128,4; 126,8 (3 sinais); 125,8; 125,7; 125,3; 

117,7; 116,6; 113,9.  

 EI-MS (TOF): m/z (%): 374 (M+, 100), 357 (44), 346 (47), 329 (33), 297 (24), 269 

(23), 239 (41). HRMS (C27H18O2): 374,1303 (calc. 374,1307).  

 
3.10.6 2-Metil-2-(2,2-difenil-2H-nafto[1,2-b]piran-4-il)propanoato de metilo 20 
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Cloreto de titânio (0,70 mL; 6,7 mmol) foi adicionado a uma solução da naftopiranona 

14 (200 mg; 0,677 mmol) e de ((1-metoxi-2-metilprop-1-en-1-il)oxi)trimetilsilano (0,70 mL; 

3,4 mmol) em CH2Cl2 (0,5 mL) à temperatura ambiente com agitação constante. Após 30 

minutos adicionou-se HCl (5%, 25 mL) e extraiu-se com acetato de etilo (3x25 mL). A fase 

orgânica foi seca com Na2SO4 e o solvente foi removido sob pressão reduzida originando um 

óleo castanho que foi purificado por cromatografia em coluna (sílica gel, 2% EtOAc/éter de 

petróleo) obtendo-se cristais ligeiramente amarelos (187 mg; 75%). 

 P.f.: 118-121 ºC.  

 IV (KBr, cm-1): 3054, 2944, 2866, 1728, 1642, 1587, 1493, 1446, 1383, 1265, 1187, 

1132, 983. 

 RMN de 1H (500 MHz, tolueno-d8): δ = 8,45 (d, J=8,4 Hz, 1H); 7,64 (d, J=8,4 Hz, 4H); 

7,35 (d, J=8,6 Hz, 1H); 7,31 (d, J=8,7 Hz, 1H); 7,24 (dd, J=8,4 Hz, J=6,8 Hz, 1H); 7,14 

(dd, J=8,6Hz, J=6,8 Hz, 1H); 7,08 (dd, J=8,4 Hz, J=7,9 Hz, 4H); 7,03 (d, J=8,7 Hz, 1H); 

6,96 (dd, J=7,9 Hz, 2H); 6,07 (s,1H), 3,36 (s, 3H); 1,45 (s, 6H).  

 RMN de 13C (125 MHz, tolueno-d8): δ = 177,0; 148,4; 145,2; 137,8; 134,1; 127,9; 

127,8; 127,4; 127,2; 126,4; 125,6; 125,5; 124,2; 122,5; 121,4; 120,5; 116,2; 82,3; 51,6; 

44,4; 25,5. 

 EI-MS (TOF): m/z (%): 434 (45), 357 (100), 334 (96), 333 (99), 283 (38), 165 (45). 

EI-HRMS (C30H26O3): 434,1884 (calc. 434,1882). 

 

3.10.7 Ácido 2-metil-2-(2,2-difenil-2H-nafto[1,2-b]piran-4-il)propanóico 21 
 
  

 

 

 

Uma mistura do naftopirano 20 (320 mg; 0,739 mmol) e NaOH (1,0 g; 25 mmol) em 

etanol (30 mL) foi mantida a refluxo durante 24 horas. Após arrefecer até à temperatura 

ambiente, o solvente foi removido e adicionou-se água (50 mL) e acetato de etilo (20 mL). 

Separou-se as fases e a fase orgânica foi descartada. A fase aquosa foi acidificada com HCl 

(5%, 75 mL) e extraída com acetato de etilo (3x50 mL). Reuniram-se as fases orgânicas e secou-
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se com Na2SO4. O solvente foi evaporado a pressão reduzida dando origem a cristais de cor 

branco sujo que foram lavados com etanol (3x10 mL) obtendo-se cristais brancos (187 mg; 

60%). 

 P.f.: 224–226 ºC.  

 IV (KBr, cm−1): 3062, 2989, 2885, 2657, 2530, 1691, 1639, 1446, 1378, 1262, 1147, 

1100, 970.  

 RMN de 1H (300 MHz, tolueno-d8): δ = 8,44 (d, J=8,4 Hz, 1H); 7,63 (d, J=8,4 Hz, 4H); 

7,39 (d, J=8,8 Hz, 1H); 7,35 (d, J=8,2 Hz, 1H); 7,24 (dd, J=8,4 Hz, J=6,9 Hz, 1H); 7,15 

(dd, J=8,2 Hz, J=6,9 Hz, 1H); 7,13–6,91 (m, 7H); 6,06 (s, 1H); 1,41 (s, 6H) ppm.  

 RMN de 13C (75 MHz, tolueno-d8): δ = 179,9; 148,6; 145,3; 137,7; 134,5; 128,2; 127,7 

(dois sinais); 127,5; 126,7; 125,8; 122,7; 120,9; 120,7; 122,0; 124,8; 116,4; 82,7; 44,5; 

25,7 ppm.  

 EI-MS (TOF): m/z (%) = 420 (M+, 3), 402 (2), 376 (21, M-CO2), 334 (24), 333 (100), 

299 (89), 209 (23), 165 (21). EI-HRMS (C29H24O3): 420,1720 (calc. 420,1725). 

 

3.10.8 Espiro[3-fenil-1H-indeno-1,4’-3’,3’-dimetilnafto[1,2-b]piran-2’-ona 22  
 

  

 

 

 

Ácido tríflico (0,4 mL; 4,5 mmol) foi adicionado ao naftopirano 21 (100 mg; 0,23 mmol) 

e manteve-se a solução à temperatura ambiente sob agitação constante durante 3 horas. Em 

seguida adicionou-se água (10 mL) formando-se um sólido que foi filtrado, dissolvido em éter 

etílico (10 mL) e seco com Na2SO4. O solvente foi evaporado a pressão reduzida até à secura 

originando um sólido branco (89 mg; 86%).  

 P.f.: 89-92 ºC.  

 IV (KBr, cm-1): 3061, 2962, 2920, 2852, 1770, 1463, 1375, 1244, 1098.  

 RMN de 1H (300 MHz, CDCl3): δ = 8,42 (d, J=8,4 Hz, 1H); 7,82 (d, J=8,0 Hz, 1H); 

7,73 (d, J=8,3 Hz, 2H); 7,63 (dd, J=8,4 Hz, J=7,0 Hz, 1H); 7,60-7,45 (m, 6H); 7,34 (d, 
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J=8,0 Hz, 1H); 7,32 (dd, J=7,2 Hz, J=6,9 Hz, 1H); 7,20 (dd, J=8,0 Hz, J=6,9 Hz, 1H); 

7,08 (d, J=8,6 Hz, 1H); 6,61 (s, 1H); 1,46 (s, 3H); 1,14 (s, 3H) ppm.  

 RMN de 13C (75MHz, CDCl3): δ = 173,4; 148,3; 148,1; 146,7; 142,0; 134,9; 133,9; 

133,0; 128,9; 128,6; 127,9; 127,7; 127,6; 126,8; 126,7; 126,6; 124,3; 123,6; 123,2; 

123,0; 121,4; 121,3; 119,8; 60,6; 43,2; 23,0; 18,7 ppm.  

 EI-MS (TOF): m/z (%) = 402 (M+, 46), 374 (7), 359 (44), 332 (100), 302 (24), 300 

(19), 255 (47). EI-HRMS (C29H22O2): 402,161 (calc. 402,1620). 

 

3.10.9 4-Metil-2H-benzocroman-2-ona 23 

 

 

 

 

 

Uma solução de 1-naftol (2,88 g; 19,6 mmol) e acetoacetato de etilo (3,8 mL; 29,4 

mmol) foi colocada em agitação à temperatura ambiente e após a dissolução do 1-naftol foi 

adicionado cloreto de titânio (1,07 mL; 9,8 mmol). Após 5 minutos verificou-se, por TLC, a 

formação de um produto mais polar. 1 h e 30 minutos depois adicionou-se água gelada 

verificando-se a formação de cristais laranja (escuro) que foram filtrados e lavados com etanol 

gelado. O produto foi purificado por recristalização a quente com etanol: água (9:1) obtendo-

se cristais brancos (1,35 g; 33%). 

 P.f.: 166,6-168,9 ºC. 

 RMN de 1H (400 MHz, CDCl3): δ = 8,53 (m, 1H); 7,83 (m, 1H); 7,67 (d, J=8,6 Hz, 

1H); 7,59 (m, 3H); 6,35 (d, J=1,2 Hz, 1H); 2,50 (s, 3H) ppm. 

 EI-MS (TOF): m/z (%) = 210 (M+, 69), 182 (100), 181 (56), 153 (19), 152 (28), 144 

(15), 115 (17). 
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3.10.10 Procedimento geral da reação entre a 4-metil-2H-bencroman-2-ona 23 com 

reagentes de Grignard  

 

Uma solução de um reagente de Grignard em THF seco (10 mL) foi lentamente 

adicionada sob agitação a uma solução de 4-metil-2H-benzocroman-2-ona 23 (200 mg; 0,95 

mmol) em THF (5 mL). Após 5-30 minutos à temperatura ambiente o THF foi removido a 

pressão reduzida. Em seguida, adicionou-se HCl 5% (20 mL) e a mistura foi mantida durante a 

noite à temperatura ambiente com forte agitação. A solução foi extraída com CHCl3 (3x25 mL) 

e a combinação das fases orgânicas foi seca com Na2SO4. O solvente foi removido até à secura 

sob pressão reduzida e o resíduo purificado por cromatografia em coluna. 

 

3.10.10.1 4-Metil-2,2-difenil-2H-nafto-[1,2-b]pirano 24 

 

 

 

 

 

 

Preparado a partir da 4-metil-2H-benzocroman-2-ona 23 (200 mg; 0,95 mmol) com 

PhMgBr (bromobenzeno (625 µL; 5,96 mmol) e magnésio (1 g; 41,15 mmol)) obtendo-se 

cristais brancos (79 mg; 23%). 

 IV (KBr, cm-1): 3049, 3034, 2967, 2915, 1360, 1338, 1654, 1560, 1490, 1444, 1370, 

1265, 1203, 1074, 973, 942, 907, 818, 752, 697. 

 RMN de 1H (400 MHz, CDCl3): δ = 8,38 (d, J= 8,2 Hz, 1H); 7,71 (d, J=8,0 Hz, 1H) 

7,50 (d, J=7,4 Hz, 4H); 7,46 (t, J=7,0 Hz, 1H); 7,42 (t, J=6,8 Hz, 1H); 7,35 (q, J=8,4 Hz, 

2H); 7,29 (t, J= 7,7 Hz, 4H); 7,21 (t, J=7,2 Hz, 2H); 5,99 (s, 1H); 2,24 (s, 3H) ppm.  

 RMN de 13C (75 MHz, CDCl3): δ = 147,7; 145,6; 134,4; 129,8; 128,1; 127,5; 127,3; 

126,8; 126,3; 125,5; 124,7; 124,1; 122,3; 121,5; 120,2; 117,3; 82,9; 18,6 ppm. 

 EI-MS (TOF): m/z (%) = 348 (M+, 22), 346 (9), 333 (14), 272 (14), 271 (100). HRMS 

ESI-TOF (C26H21O): 349,15914 [M+1]+ (calc. 349,15869 [M+1]+). 
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3.10.10.2 2,2-Bis(2-metoxifenil)-4-metil-2H-nafto[1,2-b]pirano 25 

 

 

 

 

Preparado a partir da 4-metil-2H-benzocroman-2-ona 23 (200 mg; 0,95 mmol) com o-

CH3OPhMgBr (2-bromoanisole (375 µL; 3,0 mmol) e magnésio (0,5 g; 20,57 mmol)) obtendo-

se cristais brancos (186 mg; 48%) 

 IV (KBr, cm-1): 3055, 3005, 2950, 2835, 1594, 1483, 1461, 1435, 1373, 1288, 1262, 

1249, 1217, 1161, 1138, 1086, 1054, 1028, 972, 927, 793, 751.  

 RMN de 1H (400 MHz,CDCl3) δ = 8,40 (d, J=7,5 Hz, 1H); 7,66-7,71 (m, 3H); 7,43-

7,37 (m, 2H); 7,34 (s, 2H); 7,19 (t, J=7,7 Hz, 2H); 6,91 (t, J=7,5 Hz, 2H); 6,82 (d, J=8,1 

Hz, 2H); 6,20 (s, 1H); 3,51 (s, 6H, 3H); 2,22 (s, 3H, 3H).  

 RMN de 13C (75 MHz, CDCl3) δ = 156,6; 148,1; 134,2; 133,0; 128,7; 128,2 (2 sinais); 

127,3; 125,9; 125,1; 125,0; 123,0; 122,8; 121,5; 120,0; 119,6; 117,3; 112,6; 81,3; 55,8; 

18,6. 

 EI-MS (TOF): m/z (%) = 408 (M+, 8), 406 (24), 404 (12), 376 (23), 375 (100), 360 

(14), 359 (10), 358 (13), 343 (9), 301 (11). HRMS ESI-TOF (C28H25O3): 409,17947 

[M+1]+ (calc. 409,17982 [M+1]+)  

 

3.10.10.3 2,2-Bis(naft-1-il)-4-metil-2H-nafto[1,2-b]pirano 26 

 

 

 

 

 

Preparado a partir da 4-metil-2H-benzocroman-2-ona 23 (200 mg; 0,95 mmol) com 1-

NpMgBr (1-bromonaftaleno (420 µL; 3,0 mmol) e magnésio (0,5 g; 20,57 mmol)) obtendo-se 

cristais brancos (90 mg; 21%). 
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 IV (KBr, cm-1): 3043, 2917, 1647, 1617, 1597, 1507, 1376, 1261, 1204, 1070, 996, 946, 

801, 778, 741. 

 RMN de 1H (400 MHz, CDCl3): δ = 8,44 (s, 2H); 8,13 (d, J=8,4 Hz, 2H); 7,89-7,76 (m, 

4H); 7,6 (d, J=7,8 Hz, 2H); 7,55-7,20 (m, 10H); 6,02 (s, 1H); 2,30 (s, 3H) ppm.  

 EI-MS (TOF): m/z (%) = 448 (M+, 18), 447 (34), 446 (100), 445 (31), 444 (31), 431 

(13), 429 (18), 427 (11), 413 (14), 319 (10), 305 (14), 303 (18), 302 (26), 290 (12), 276 

(10). HRMS ESI-TOF (C34H25O): 449,18964 [M+1]+ (calc. 449,18999 [M+1]+). 

 

3.10.11 4-Propil-2H-benzocroman-2-ona 27 

 

 

 

Uma mistura de 1-naftol (1,1 g; 7,63 mmol) e 3-oxohexanoato de etilo (1,8 mL; 11,4 

mmol) foi colocada em agitação vigorosa à temperatura ambiente e adicionou-se H2SO4 (2 

mL). Após 1 hora verificou-se, por TLC, a formação de um produto ligeiramente mais polar e 

adicionou-se água gelada (40 mL), verificando-se a formação de cristais que foram filtrados e 

lavados com água gelada. De forma a obter o produto seco este foi dissolvido em CH2Cl2 (25 

mL) e adicionou-se Na2SO4. O solvente foi removido a pressão reduzida obtendo-se cristais 

brancos (317 mg, 17%).  

 RMN de 1H (400 MHz, CDCl3): δ = 8,56 (d, J=9,1 Hz, 1H); 7,86 (d, J=8,8 Hz, 1H); 

7,69-7,61 (m, 4H); 6,35 (s, 1H), 2,83 (t, J=7,6 Hz, 2H); 1,78 (sext, J=7,4 Hz, 2H); 1,1 

(t, J=7,3 Hz, 3H) ppm.  

 EI-MS (TOF): m/z (%) = 238 (M+, 100), 210 (37), 195 (96), 182 (77), 181 (69), 178 

(25), 167 (19), 165 (25), 152 (64), 139 (20), 105 (12), 69 (13). 
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3.10.12 2,2-Bis(2-metoxifenil)-4-propil-2H-nafto[1,2-b]pirano 28 

 

 

 

 

 

 

Um excesso de o-CH3OPhMgBr (preparado a partir de 2-bromoanisole (750 µL; 6,0 

mmol) e magnésio (1 g; 41,2 mmol)) foi lentamente adicionado, sob agitação, a uma solução 

de 4-propil-2H-benzocroman-2-ona 27 (200 mg; 0,84 mmol) em THF seco (5 mL). Após 10 

minutos à temperatura ambiente o THF foi removido a pressão reduzida e em seguida 

adicionou-se HCl 5% (20 mL). A mistura foi mantida durante a noite à temperatura ambiente 

com forte agitação. A solução foi extraída com EtOAc (2x40 mL) e a combinação das fases 

orgânicas foi seca com Na2SO4. A solvente foi removido e o produto foi isolado por 

cromatografia em coluna (0-2% EtOAc/éter de petróleo) seguido de recristalização com CH2Cl2 

e éter de petróleo obtendo-se cristais brancos (94 mg, 26%). 

 RMN de 1H (400 MHz, tolueno-d8): δ = 8,59 (d, J=8,3 Hz, 1H); 7,86 (d, J=9,4 Hz, 2H); 

7,51 (d, J=8,2 Hz, 1H); 7,20-7,28 (m, 5H); 6,80 (td, J=7,6 Hz, J=1,0 Hz; 2H); 6,48 (d, 

J=7,4 Hz, 2H); 6,4 (s, 1H); 2,39 (t, J=7,1 Hz, 2H); 1,60 (sext, J=7,4 Hz, 2H); 0,91 (t, 

J=7,4 Hz, 3H) ppm.  

 EI-MS (TOF): m/z (%) = 437 (M+1, 9), 436 (32), 435 (26), 434 (88), 403 (100), 393 

(70), 375 (69), 374 (74), 329 (30), 315 (13), 274 (12), 239 (13), 195 (11), 181 (31), 165 

(18), 121 (33).  

 

3.10.13 4-(Bromometil)-2H-nafto[1,2-b]piran-2-ona 29 

Síntese do γ-bromoacetoacetato de etilo 

 

 

A uma solução de acetoacetato de etilo (30 g; 0,23 mol) em éter etílico seco (50 mL), a 

0 ºC, adicionou-se Br2 (12 mL; 0,23 mol) gota a gota durante 45 minutos sob forte agitação. 

Após a adição, a mistura foi mantida com agitação à temperatura ambiente durante 24 horas, 

adicionou-se gelo (100 g) e separou-se as fases. Em seguida a fase orgânica foi lavada com um 
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solução de hidrogenocarbonato de sódio (5%) saturada com cloreto de sódio (200 mL) e com 

uma solução de cloreto de sódio saturada (200 mL). A fase orgânica foi seca com Na2SO4 

durante duas horas e o solvente removido sob pressão reduzida obtendo-se um óleo cor de 

laranja (31,9 g; 65%) que foi imediatamente estabilizado através da adição de carbonato de 

bário (50 mg; 0,26 mmol). O produto obtido é muito lacrimogénio, provavelmente, devido à 

presença de uma quantidade residual de α-bromoacetoacetato de etilo. 

 

 

 

A uma solução de 1-naftol (β,00 g; 1γ,8 mmol) e -bromoacetoacetato de etilo (1,9 mL; 

13,8 mmol) a 0ºC foi adicionado, lentamente, H2SO4 (10 mL), sob agitação constante. A 

solução ficou, progressivamente, escura. Após 2 horas a solução foi adicionada a gelo picado 

(100 g) e em seguida uma solução saturada de bicarbonato de potássio (100 mL) foi lentamente 

adicionada sob forte agitação. Extraiu-se com CH2CL2 (3x100 mL) e a combinação das fases 

orgânicas foi seca com Na2SO4 anidro. O solvente foi removido sob pressão reduzida, 

originando um óleo vermelho que foi dissolvido em etanol (50 mL). Após uma noite os cristais 

foram filtrados e lavados com etanol gelado obtendo-se cristais amarelos (2,240 g; 56%), 

 P.f.: 155−166 °C. 

 IV (KBr, cm−1): 3028, 2987, 1711, 1634, 1598, 1475, 1375, 1121.  

 RMN de 1H (400 MHz, CDCl3): δ = 8,50 (dd, J=6,5 Hz, J=2,5 Hz, 1H); 7,86 (dd, J=6,4 

Hz,J = 2,5 Hz, 1H); 7,71 (d, J=8,8 Hz, 1H); 7,68−7,60 (m, 3H); 6,56 (s, 1H); 4,54 (s, 

2H) ppm.  

 RMN de 13C (100 MHz, CDCl3): δ = 160,3; 151,4; 150,8; 134,9; 129,0; 127,7; 127,3; 

124,4; 123,2; 122,6; 119,8; 115,2; 112,6; 27,2 ppm. 

 EI-MS (TOF): m/z (%) = 290 (M+1, 4), 288 (4) 210 (76), 182 (100), 181 (86), 153 

(25), 152 (48). HRMS (C14H9BrO2): 287,9783 (calc 287,9786). 
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3.10.14 Reação entre a 4-bromometil-2H-nafto[1,2-b]piran-2-ona e o dietil malonato 

 
 

 

 

 

 

Dietil malonato (550 µL; 3,60 mmol) foi adicionado a uma suspensão de NaH (60% 

dispersão em óleo mineral; 266 mg; 6,65 mmol) em DMSO (6,0 mL). Após a suspensão ficar 

límpida adicionou-se, de um só vez, a 4-(bromometil)benzocumarina (1,00 g; 3,47 mmol). A 

solução foi mantida à temperatura ambiente com agitação por 5 minutos, em seguida adicionou-

se HCl 5% (50 mL) e extraiu-se com acetato de etilo (3x50 mL). A combinação das fases 

orgânicas foi seca (Na2SO4) e o solvente evaporado a pressão reduzida, levando à formação de 

um óleo amarelo que foi dissolvido em etanol (50 mL). O sólido formado, após ficar à 

temperatura ambiente durante a noite, foi filtrado e lavado com etanol gelado obtendo-se cristais 

ligeiramente amarelos que não estavam puros. Os cristais foram dissolvidos em CH2Cl2 e éter 

etílico foi lentamente adicionado até a solução ficar turva sendo em seguida colocados em gelo. 

Os cristais formados foram filtrados e lavados com Et2O obtendo-se cristais brancos. A solução 

de etanol que foi filtrado e as águas mãe da recristalização foram reunidas e evaporadas 

obtendo-se um sólido amarelo que foi purificado por cromatografia em coluna (sílica gel, 5% 

CH2Cl2/20% EtOAc/ éter de petróleo) obtendo-se o produto da monoalquilação 30 (498 mg; 

39%) e o produto da dialquilação 31 (200 mg; 10%).  

 

3.10.14.1 Dietil 2-((2-oxo-2H-nafto[1,2-b]piran-4-il)metil)malonato 30 

 

 P.f.: 109,6−11β,β °C.  

 IV (KBr, cm−1) 3040, 2987, 1722, 1328, 1269, 1222, 1145.  

 RMN de 1H (400 MHz, CDCl3): δ = 8,50 (m, 1H); 7,84 (m, 1H); 7,68 (d, J=8,8 Hz, 

1H); 7,6γ−7,57 (m, γH); 6,33 (s, 1H); 4,22 (m, 4H); 3,78 (t, J=7,5 Hz, 1H); 3,45 (d, 

J=7,4 Hz, 2H); 1,25 (t, J=7,1 Hz, 6H) ppm.  

 RMN de 13C (100 MHz, CDCl3): δ = 168,0; 160,3; 152,8; 150,9; 134,7; 128,8; 127,6; 

127,2; 124,4; 123,2; 122,6; 119,5; 114,2; 113,8; 62,1; 50,4; 30,7; 14,0 ppm. 
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 EI-MS (TOF): m/z (%) = 368 (M+, 100), 323 (9), 295 (24), 267 (17), 249 (64), 222 

(29), 221 (79), 194 (39), 181 (30), 165 (75). HRMS (C21H20O6): 368,1263 (calc. 

368,1260).  

 

3.10.14.2 Ácido 3-(2-oxo-2H-nafto[1,2-b]piran-4-il)propanóico 31 

 

  P.f.: 199,9− β0β,1 °C. 

 IV (KBr, cm−1) 3076, 2976, 1710, 1475, 1374, 1245, 1198. 

 RMN de 1H (CDCl3,400 MHz): δ = 8,53 (m, 2H); 7,80 (m, 2H); 7,70−7,60 (m, 6H); 

7,53 (t, J=8,9 Hz, 2H); 6,47 (s, 2H); 4,04 (m, 4H); 3,64 (s, 4H); 1,05 (t, J=7,1 Hz, 6H) 

ppm.  

 RMN de 13C (CDCl3,100 MHz): δ = 169,4; 160,1; 151,3; 150,8; 134,7; 129,0; 127,6; 

127,4; 124,3; 123,2; 122,6; 119,6; 115,9; 114,6; 62,6; 50,5; 34,3, 13,6 ppm.  

 EI-MS (TOF): m/z (%) = 576 (M+, 45), 548 (12), 368 (60), 275 (50), 221 (85), 210 

(97), 182 (100), 165 (77). HRMS (C35H28O8): 576,1769 (calc. 576,1784). 

 

3.10.15 Ácido 3-(2-oxo-2H-nafto[1,2-b]piran-4-il)propanóico 32 

 

 

 

 

 

 

Uma mistura do diéster 30 (540 mg; 1,47 mmol) e NaOH (640 mg; 16 mmol) em etanol 

puro (99,9%) foi aquecida a refluxo durante 2 horas. Após arrefecer até à temperatura ambiente 

o solvente foi removido sob pressão reduzida, adicionou-se uma solução HCl (5%, 50 mL) e 

deixou-se sob agitação constante durante 20 minutos. O sólido formado foi filtrado obtendo-se 

um sólido amarelo (diácido). O composto foi dissolvido em DMSO (5 mL) e aquecido a refluxo 

durante 10 minutos (durante o aquecimento verificou-se a libertação de CO2). Após retornar à 

temperatura ambiente, adicionou-se água (25 mL) e o produto formado foi filtrado e lavado 

com água. O sólido foi seco sob alto vácuo obtendo-se um pó branco (382 mg; 97%). 

 P.f.: 187−191 °C.  

 IV (KBr, cm−1): 2940, 1716, 1610, 1369, 1263, 1169. 
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 RMN de 1H (400 MHz, DMSO): δ = 12,4 (s, 1H, OH); 8,39 (m, 1H); 8,06 (m, 1H); 

7,90−7,85 (m, βH); 7,7γ−7,70 (m, 2H); 6,45 (s, 1H); 3,16 (t, J=7,0 Hz, 2H); 2,71 (t, 

J=7,5 Hz, 2H) ppm.  

 RMN de 13C (100 MHz, DMSO): δ = 173,2; 169,7; 159,6; 156,1; 149,8; 134,3; 128,8; 

127,9; 127,4; 124,1; 121,6; 120,7; 114,2; 112,8; 31,7; 26,5 ppm.  

 EI-MS (TOF): m/z (%) = 268 (M+, 90), 240 (31), 223 (9), 222 (11), 195 (100), 181 

(38), 165 (30), 152 (47), 139 (22). HRMS (C16H12O4): 268,0733 (calc. 268,0736).  

 

3.10.16 4H-5,6-Dihidroantraceno[9,1-bc]piran-2,6-diona 33 

 

 

 

 

 

 

Uma solução do ácido 32 (1,986 g; 7,41 mmol) em SOCl2 (1 mL; 13,78 mmol) foi 

aquecida a refluxo durante 1 hora e após arrefecer até à temperatura ambiente, o excesso de 

SOCl2 foi removido sob pressão reduzida. Ao resíduo formado adicionou-se CH2Cl2 (20 mL) e 

AlCl3 (0,99 g; 7,41 mmol) num banho de gelo com agitação constante. Após 1 hora, adicionou-

se mais 1 equivalente de AlCl3 e a solução foi mantida mais uma hora à temperatura ambiente. 

À solução adicionou-se água (30 mL) e extraiu-se com EtOAc (3x20 mL). A combinação das 

fases orgânicas foi seca (Na2SO4) e o solvente foi evaporado sob pressão reduzida. O produto 

foi purificado por cromatografia em coluna (sílica gel, 0-40% EtOAc/éter de petróleo) obtendo-

se um sólido alaranjado (538 mg; 29%). 

 P.f.: 203-207 °C.  

 IV (KBr, cm-1): 3046, 2948, 1733, 1687, 1587, 1299.  

 RMN de 1H (400 MHz, CDCl3): δ = 8,58 (d, J=8,0 Hz, 1H); 8,40 (s, 1H); 8,05 (d, J=8,0 

Hz, 1H); 7,79 (t, J=7,1 Hz, 1H); 7,73 (t, J=6,9 Hz, 1H); 6,48 (t, J=1,5 Hz, 1H); 3,30 (td; 

J=7,3 Hz, J=1,5 Hz, 2H); 2,99 (t, J=7,3 Hz, 2H) ppm. 

 RMN de 13C (100 MHz, CDCl3): δ = 195,7; 160,2; 151,7; 150,5; 133,9; 130,2; 129,7; 

129,5; 126,3; 125,4; 123,9; 122,7; 113,9; 112,6; 37,1; 28,0 ppm. 

 EI-MS (TOF): m/z (%) = 250 (M+, 100), 248 (51), 222 (71), 220 (71), 194 (69), 165 

(71), 164 (57), 163 (53). HRMS (C16H10O3): 250,0638 (calc. 250,0630). 
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3.10.17 4H-5,6-Dihidroantraceno[9,1-bc]piran-6-ol-2-ona 34 

 

 

 

 

 

 

A uma solução da cetona 33 (321 mg; 1,28 mmol) em etanol (5 mL) adicionou-se 1 

equivalente de NaBH4 (44 mg; 1,28 mmol) à temperatura ambiente sob agitação constante. 

Após 1 hora o solvente foi removido sob pressão reduzida, adicionou-se HCl (5%, 50 mL) e 

extraiu-se com acetato de etilo (2x50 mL). A fase orgânica foi seca com Na2SO4 e o solvente 

foi evaporado sob pressão reduzida obtendo-se cristais ligeiramente amarelos (220 mg; 68%).  

 P.f.: 179,2-181,6 °C.  

 IV (KBr, cm-1): 3358, 3046, 2928, 1710, 1463, 1198.  

 RMN de 1H (400 MHz, acetona-d6): δ = 8,6 (d, J=7,4 Hz, 1H); 7,99 (d, J=8,3 Hz, 1H); 

7,90 (s, 1H); 7,71-7,65 (m, 2H); 6,32 (s, 1H); 5,10 (m, 1H, OH); 4,70 (d, J=5,2 Hz, 1H); 

3,20 (m, 1H); 2,95 (m, 1H); 2,25 (m, 1H); 2,05 (m, 1H) ppm. 

 RMN de 13C (100 MHz, acetona-d6): δ = 161,5; 156,6; 152,4; 138,7; 136,7; 130,5; 

129,9; 128,6; 124,1; 123,7; 122,9; 114,0; 112,9; 69,1; 32,9; 27,9 ppm. 

 EI-MS (TOF): m/z (%) = 252 (M+, 42), 234 (54), 206 (100), 178 (50), 177 (32), 176 

(44), 165 (15), 152(17), 151 (19). HRMS (C16H12O3): 252,0796 (calc. 252,0786). 

 

3.10.18 6-Hidroxi-2,2-difenil-2H,4H-5,6-dihidroantraceno[9,1-bc]pirano 35 

 

 

 

 

 

 

Uma solução de PhMgBr [preparado com bromobenzeno (0,50 g; 3,2 mmol) e magnésio 

(1,0 g) em Et2O seco (10 mL)] foi lentamente adicionada sob forte agitação a uma solução do 

álcool 34 (184 mg; 0,73 mmol) em Et2O seco (5mL). Após 15 minutos à temperatura ambiente, 

o solvente foi removido sob pressão reduzida, adicionou-se HCl (5%; 20 mL) e a solução foi 
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mantida à temperatura ambiente sob agitação constante durante a noite. A mistura foi extraída 

com acetato de etilo (3x25 mL) e a combinação das fases orgânicas foi seca com Na2SO4. O 

solvente foi concentrado a pressão reduzida e o resíduo foi purificado por cromatografia em 

coluna (sílica gel, 25% EtOAc/éter de petroleo) obtendo-se cristais brancos (114 mg; 40%). 

 RMN de 1H (400 MHz, CDCl3): δ = 8,45 (d, 1H); 7,75 (d, 1H); 7,6−7,5 (m); 7,5−7,4 

(m); 7,4−7,2 (m); 7,64 (s, 1H); 5,95 (s, 1H); 4.95 (m, 1H); 2,95 (m, 1H); 2,60 (m, 1H); 

β,β0−β,0 (m, 2H) ppm.  

 EI-MS (TOF) m/z (%) = 390 (M+, 8), 372 (92), 313 (45), 295 (100), 265 (75), 252 (32), 

205 (86), 165 (22). HRMS (C28H22O2): 390,1631 (calc. 390,1620). 

 

3.10.18.1 2,2-Difenil-2H-antraceno[9,1-bc]pirano 36 

 

 

 

 

 

 

 

O composto não é estável em CHCl3, convertendo-se, após 2 dias, no antracenopirano 

36 por migração da dupla ligação. 

 RMN de 1H (100 MHz, CDCl3) δ = 8,45 (dd, J=6,7 Hz, J=1,5 Hz, 1H); 7,91 (d, J=8,0 

Hz, 1H); 7,90 (s, 1H); 7,71 (d, J=8,6 Hz, 1H); 7,59−7,55 (m, 4H); 7,5β−7,44 (m, βH); 

7,γγ−7,γ0 (t, J=6,6 Hz, 1H); 7,β5−7,10 (m, 7H); 4,00 (s, βH). 

 EI-MS (TOF) m/z (%) = 372 (M+, 71), 281 (18), 265 (13), 205 (100), 177 (24), 176 

(19), 167 (16). HRMS (C28H20O): 372,1518 (calc. 372,1514) 

 

3.10.19 6-t-Butildimetillsililoxi-4H-5,6-dihidroantraceno[9,1-bc]piran-2-ona 37 
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Uma solução do álcool 34 (981 mg, 2,71 mmol), cloreto de t-butildimetilsilil (490 mg, 3,25 

mmol) e imidazole (662 mg, 9,72 mmol) em dimetilformamida (10 mL) foi agitada à 

temperatura ambiente. Após 24 horas, adicionou-se mais 1,2 equivalentes do cloreto de t-

butildimetilsilil e a solução foi mantida por mais 2 dias à temperatura ambiente com agitação. 

Adicionou-se uma solução de NH4Cl (20%, 50 mL) e extraiu-se com EtOAc (2x30 mL). 

Reuniram-se as fases orgânicas e secaram-se com Na2SO4. O solvente foi removido a pressão 

reduzida e o resíduo foi purificado por cromatografia em coluna (sílica gel, 0-6% EtOAc/éter 

de petróleo) obtendo-se cristais ligeiramente amarelos (790 mg; 79%). 

 P.f.: 149,8−151,1 °C. 

 IR (KBr, cm−1): 3070, 2952, 2858, 1716, 1463, 1245. 

 RMN de 1H (400 MHz, CDCl3): δ = 8,51 (d, J=7,3 Hz, 1H); 7,83 (d, J=7,3 Hz, 1H); 

7,64 (s, 1H); 7,6γ−7,55 (m, βH); 6,β9 (s, 1H); 5,05 (m, 1H); 3,18 (m, 1H); 2,83 (m, 1H); 

β,β0−β,0 (m, βH); 0,94 (s, 9H); 0,β1 (s, γH); 0,15 (s, 3H) ppm.  

 RMN de 13C (100 MHz, CDCl3): δ = 161,0; 154,3; 150,8; 135,4; 134,6; 128,7; 127,8; 

1β6,7; 1ββ,5 (dois sinais); 1β1,β; 11β,1; 111,γ; 68,8; γ1,5; β6,β; β5,8; 18,β; −4,4; −4,5 

ppm.  

 EI-MS (TOF): m/z (%) = 366 (M+, 3), 309 (100), 235 (53), 207 (25), 206 (21), 205 

(21), 165 (7), 75(82). HRMS (C22H26O3Si): 366,1650 (calc. 366,1651). 

 

3.10.20 Procedimento geral da reação da dihidroantracenopiran-2-ona 37 com 

reagentes de Grignard 

  

 Uma solução do reagente de Grignard em Et2O seco (10 mL) foi lentamente adicionada, 

sob agitação, a uma solução de dihidroantracenopiran-2-ona 37 (270 mg; 0,73 mmol) em Et2O 

(5 mL). Após 15 minutos, à temperatura ambiente, o Et2O foi removido a pressão reduzida. Em 

seguida adicionou-se HCl (5%, 20 mL) e a mistura foi mantida durante a noite à temperatura 

ambiente com forte agitação. A solução foi extraída com EtOAc (3x25 mL) e a combinação das 

fases orgânicas foi seca com Na2SO4. O solvente foi evaporado até à secura a pressão reduzida 

e o resíduo purificado por cromatografia em coluna (sílica gel, éter petróleo) seguido de 

cromatografia preparativa (sílica gel, 5% EtOAc/éter de petróleo). 
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3.10.20.1 6-t-Butildimetilsililoxi-2,2-difenil-2H,4H-5,6-dihidroantraceno[9,1-bc]pirano 
38 
 

 

 

 

Preparado a partir da dihidroantracenopiran-2-ona 37 (270 mg; 0,73 mmol) com 

PhMgBr [bromobenzeno (500 µL; 3,2 mmol) e magnésio (1 g; 41,15 mmol)] obtendo-se cristais 

brancos (92 mg; 18%). 

 RMN de 1H (400 MHz, CDCl3): δ = 8,γ0 (m, 1H); 7,8γ (m, 1H); 7,50−7,4β (m, 4H); 

7,40−7,γ6 (m, βH); 7,γ5 (s, 1H); 7,γ1−7,17 (m, 5H); 5,87 (s, 1H); 4,9γ (m, 1H); β,87 

(m, 1H); 2,60 (m, 1H); 2,05 (m, 1H); 1,90 (m, 1H); 0,94 (s, 9H); 0,16 (s, 3H); 0,10 (s, 

3H) ppm. 

 RMN de 1H (400 MHz, tolueno-d8): δ = 8,44 (dd, J=8,2 Hz, J=1,5 Hz, 1H); 7,6−7,55 

(m, 5H); 7,42 (s, 1H); 7,27 (ddd, J=8,2 Hz, J=6,9 Hz, J=1,4 Hz, 1H); 7,21 (ddd, J=8,2 

Hz, J=6,9 Hz, J=1,4 Hz, 1H); 7,17−7,07 (m, 4H); 7,07−6,97 (m, βH); 5,76 (t, J=1,6 Hz, 

1H); 4,77 (dd, J=6,6 Hz, J=4,4 Hz, 1H); 2,81 (m, 1H); 2,38 (m, 1H); 1,87 (m, 2H); 1,02 

(s, 9H); 0,14 (s, 3H); 0,04 (s, 3H) ppm. 

 RMN de 13C (100 MHz, tolueno-d8): δ = 147,3; 145,8; 135,9; 134,2; 129,9; 127,8; 

127,5; 127,3; 127,0; 126,2; 125,0; 124,2; 122,0; 120,9; 117,9; 113,3; 83,2; 69,5; 32,1; 

β5,6; β4,9; 18,0; −4,8; −5,0 ppm.  

 EI-MS (TOF): m/z (%) = 504 (M+, 10), 447 (6), 427 (14), 372 (26), 295 (100), 281 

(10), 265 (16), 252 (10), 205 (26), 75 (33). HRMS (C34H36O2Si): 504,2493 (calc. 

504,2485). 

 

3.10.20.2 6-t-Butildimetilsililoxi-2,2-(2′-metoxifenil)-2H,4H-5,6-dihidroantraceno[9,1-bc] 

pirano 39 
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Preparado a partir da dihidroantracenopiran-2-ona 37 (270 mg; 0,73 mmol) com o-

CH3OPhMgBr [2-bromoanisole (0,60 g; 3,0 mmol) e magnésio (1 g; 41,15 mmol)] obtendo-se 

cristais brancos (53 mg; 13%) 

 IR (KBr, cm−1): 3070, 2940, 1469, 1239, 1080.  

 RMN de 1H (400 MHz, CDCl3): δ = 8,β8 (m, 1H); 7,68−7,64 (m, 2H); 7,60 (dd, J=7,7 

Hz, J=1,7 Hz, 1H); 7,γ8−7,γγ (m, βH); 7,γ1 (s, 1H); 7,β0−7,1γ (m, βH); 6,9γ−6,8β (m, 

2H); 6,80 (t, J=7,2 Hz, 2H); 6,08 (s, 1H); 4,92 (m, 1H); 3,49 (s, 6H); 2,85 (m, 1H); 2,58 

(m, 1H); 2,04 (m, 1H), 1,90 (m, 1H); 0,95 (s, 9H); 0,16 (s, 3H); 0,11 (s, 3H) ppm.  

 RMN de 1H (400 MHz, tolueno-d8): δ= 8,60 (d, J=8,2 Hz, 1H); 8,01 (dd, J=7,9 Hz, 

J=1,7 Hz, 1H); 7,89 (dd, J=7,9 Hz, J=1,7 Hz, 1H); 7,61 (d, J=8,0 Hz, 1H); 7,28 (td, 

J=7,9 Hz, J=1,4 Hz, 1H); 7,21 (td, J=8,0 Hz, J=1,4 Hz, 1H); 6,55 (dd, J=8,0 Hz, J=0,9 

Hz, 1H); 6,52 (dd, J=8,0 Hz, J=0,9 Hz, 1H); 6,36 (t, J= 1,6 Hz, 1H); 4,81 (dd, J=6,5 Hz, 

J=4,8 Hz, 1H); 3,19 (s, 3H); 3,17 (s, 3H); 2,87 (m, 1H); 2,44 (m, 1H); 1,90 (m, 2H), 

1,03 (s, 9H); 0,15 (s, 3H); 0,08 (s, 3H) ppm.  

 RMN de 13C (100 MHz, tolueno-d8): δ= 156,4; 147,8; 1γ6,1; 1γγ,8; 1γγ,4; 1β8,8; 

128,6; 128,3; 127,9; 127,4; 125,7; 124,8; 124,4; 122,6; 120,1; 119,9; 117,4; 113,1; 

11β,γ; 81,6; 69,7; γβ,β; β5,6; β5,1; 17,7; −4,7; −4,9 ppm.  

 EI-MS (TOF): m/z (%) = 564 (M+, 17), 507 (4), 457 (6), 432 (72), 401 (11), 325 (100), 

311 (32), 227 (29), 205 (15), 165 (13), 121 (65). HRMS (C36H40O4Si): 564,2701 (calc. 

564,2696). 

 

3.9.20.3 6-t-Butildimetilsililoxi-2,2-(naft-1-il)-2H,4H-5,6-dihidroantraceno[9,1-bc] 

pirano 40  
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Preparado a partir da dihidroantracenopiran-2-ona 37 (270 mg; 0,73 mmol) com 1-

NpMgBr (1-bromonaftaleno (0,66 µL; 3,2 mmol) e magnésio (1 g; 41,15 mmol)) obtendo-se 

cristais brancos (91 mg; 19%). 

 IR (KBr, cm−1) 3052, 2940, 2858, 1374, 1251, 1074. 

 EI-MS (TOF): m/z (%) = 604 (M+, 6), 547 (2), 472 (100), 345 (58), 344 (62), 343 (47), 

315 (25). HRMS (C42H40O2Si): 604,2792 (calc. 604,2798). 

 

3.10.21 2,2’-Dimetoxibenzofenona 42 

 

 

 

Uma mistura de β,β’-dihidroxibenzofenona (3 g; 14,01 mmol), hidróxido de potássio 

(3,9 g; 70,05 mmol), acetona (100 mL) e sulfato de dimetilo (6,65 mL, 70,05 mmol) foi 

aquecida a refluxo durante 2 horas e 30 minutos. Após a reação estar completa (confirmado por 

TLC) deixou-se arrefecer até à temperatura ambiente e a solução foi filtrada. Em seguida o 

solvente foi evaporado a pressão reduzida, adicionou-se água (40 mL) e extraiu-se com acetato 

de etilo (3x50 mL). As fases orgânicas foram reunidas e lavadas com água (2x75 mL), solução 

de cloreto de amónio saturada (3x75 mL) e novamente com água (2x75 mL). Secou-se com 

Na2SO4 e o solvente foi removido a pressão reduzida obtendo-se cristais pretos (3,3 g; 97%) 

que foram secos numa bomba de alto vácuo. 

 RMN de 1H (400 MHz, CDCl3): δ = 7,50 (dd, J=7,6 Hz, J=1,8 Hz, 2H); 7,42 (td, J=7,4 

Hz, J=1,8 Hz, 2H); 6,98 (td, J=7,8 Hz, J=0,9 Hz, 2H); 6,90 (d, J=8,3 Hz, 2H); 3,65 (s, 

3H) ppm. 

 EI-MS (TOF): m/z (%) = 242 (M+, 17), 225 (18), 211 (18), 181 (13), 135 (100), 121 

(16), 92 (19), 77 (25). 

 

3.10.22 1,1-Bis(2-metoxifenil)-3-fenilprop-2-in-1-ol 43 
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A uma solução de etinilbenzeno (930 mg; 9,08 mmol) em THF (seco) foi adicionado 

lentamente, durante 20 minutos, sob forte agitação, n-Buli (10,5 mL; 16,51 mmol;1,6M 

hexano). Após uma 1 hora adicionou-se de uma só vez β,β’-dimetoxibenzofenona (2,00 g; 8,26 

mmol) previamente dissolvida em 5 mL de THF seco. A mistura foi mantida sob agitação até 

atingir a temperatura ambiente. Após 24 horas (a reação não foi completa) evaporou-se o 

solvente a pressão reduzida, adicionou-se água (75 mL), uma solução saturada de cloreto de 

amónia (50 mL) e extraiu-se com acetato de etilo (3x50 mL). A fase orgânica foi seca com 

Na2SO4 e concentrada a pressão reduzida. O resíduo obtido foi dissolvido em éter etílico e 

precipitado com éter de petróleo obtendo-se cristais ligeiramente amarelos que foram filtrados 

e lavados abundantemente com éter de petróleo (1,82 g; 64%).  

 P.f.: 127,1-130,1 ºC. 

 IV (KBr, cm-1): 3482, 3428, 2932, 2838, 1590, 1489, 1456, 1436, 1369, 1281, 1248, 

1033, 906, 758, 691, 637, 524. 

 RMN de 1H (400 MHz, CDCl3): δ = 7,79 (dd, J=7,8 Hz, J=1,7 Hz, 2H); 7,46 (m, 2H); 

7,28 (m, 5H); 6,97 (td, J=7,6 Hz, J= 1,0 Hz, 2H); 6,89 (d, J=8,2 Hz, 2H); 3,70 (s, 6H) 

ppm. 

 EI-MS (TOF): m/z (%) = 344 (M+, 19), 329 (29), 313 (100), 297 (47), 285 (10), 269 

(18), 265 (16), 252 (20), 239 (22), 236 (31) 225 (20), 211 (17), 200 (14), 176 (43), 135 

(56). HRMS (C23H20O3): 344,1411 (calc. 344,1412).  

 

 3.10.23 4-Fenil-2,2-bis(2’-metoxifenil)-2H-nafto[1,2-b]pirano 44 

 

 

 

 

 

 

Uma mistura de 1-naftol (250 mg; 1,73 mmol), 1,1-bis(2-metoxifenil)-3-fenilprop-2-in-

1-ol 43 (597 mg; 1,73 mmol) em CHCl3 (10 mL) foi colocada sob agitação à temperatura 

ambiente e em seguida adicionou-se APTS (catalítico). Após 30 minutos verificou-se, por TLC, 

a conversão total do material de partida, adicionou-se água (50 mL) e as fases foram separadas. 

Extraiu-se a fase aquosa com clorofórmio (3x20 mL), a combinação das fases orgânicas foi 

seca (Na2SO4) e o solvente removido a pressão reduzida obtendo-se um óleo que foi purificado 
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por cromatografia em coluna (sílica gel, 0-20% EtOAc/ éter de petróleo) seguido de uma nova 

cromatografia em coluna (sílica gel, 0-5% EtOAc/éter de petróleo) originando cristais brancos 

(64 mg, 8%). 

 RMN de 1H (400 MHz, CDCl3): δ = 8,43 (d, J=7,7 Hz, 1H), 7,68 (dd, J=7,7 Hz, J=1,5 

Hz, 3H); 7,33-7,48 (m, 7H); 7,13-7,25 (m, 5H); 6,81 (d, J=8,1 Hz) 3,55 (s, 6H) ppm.  

 EI-MS (TOF): m/z (%) = 470 (M+, 5), 363 (7), 290 (6), 257 (3), 201 (5), 178 (100), 

161 (57), 137 (14), 133 (19), 105 (52), 97 (30), 95 (21), 85 (14), 81 (44), 69 (57).  

 

3.10.24 5-Oxo-2,2-bis(2’-metoxifenil)-2H,4H-fenilindeno[2,3-f]pirano 45  

 

 

 

 

 

 

 

Uma suspensão da 5-hidroxi-7H-benzo[c]fluoren-7-ona (500 mg; 2,03 mmol) 1,1-bis(2-

metoxifenil)-3-fenilprop-2-in-1-ol 43 (700 mg; 2,03 mmol), APTS (catalítico) em tolueno (20 

mL) foi colocada a refluxo. À pasta que se formou após 2 horas foi dissolvida adicionando 

CHCl3. Após 5 horas e 30 minutos adicionou-se mais 0,5 equivalentes de 1,1-bis(2-

metoxifenil)-3-fenilprop-2-in-1-ol 43 (350 mg; 1,02 mmol) e manteve-se a refluxo por mais 3 

horas. A reação foi então colocada à temperatura ambiente com agitação por 15 horas. Em 

seguida adicionou-se água (40 ml) separou-se as fases e a fase aquosa foi extraída com CHCl3 

(3x30 mL) e seca com Na2SO4. O solvente foi removido a pressão reduzida e o produto 

purificado por cristalização. O resíduo foi dissolvido em CH2Cl2/EtOAc a quente e precipitado 

com éter de petróleo obtendo-se cristais vermelhos (615 mg; 52%). 

 P.f.: 222,3-226,5 ºC. 

 RMN de 1H (300 MHz, CDCl3): δ = 8,63 (m, 1H); 8,45 (m, 1H); 7,91 (d, J=7,6 Hz, 

1H); 7,81 (dd, J=7,9 Hz, J=1,7 Hz, 2H); 7,62 (m, 2H); 7,48-7,25 (m, 7H); 7,19 (td, J=7,6 

Hz, J=1,7 Hz, 2H); 7,13 (t, J=7,6 Hz, 1H); 6,91 (td, J=7,6 Hz, J=1,0 Hz, 2H); 6,80 (d, 

J=8,2 Hz, 2H); 6,49 (s, 1H); 3,59 (s, 6H) ppm. 
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 RMN de 13C (75 MHz, CDCl3): δ = 192,5; 157,1; 151,8; 144,7; 141,8; 136,3; 134,4; 

134,2; 133,8; 130,7; 130,3; 129,3; 129,2; 128,8; 128,7; 128,3; 128,1; 128,0; 127,6; 

127,4; 126,9; 126,6; 124,6; 123,6; 122,0; 119,8; 115,6; 112,3; 81,6; 55,6 ppm. 

 EI-MS (TOF): m/z (%) = 527 (M+, 100), 465 (20), 464 (23), 451 (10), 449 (12), 433 

(14), 360 (29), 327 (35), 246 (25), 189 (19) HRMS (C40H28O4): 575,1989 (calc 

572,1988). 

 

3.10.25 5-Metileno-2,2-bis(2’-metoxifenil)-2H-4-fenilindeno[2,3-f]nafto[1,2-b]pirano 46  

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma solução do naftopirano 45 (100 mg; 0,17 mmol) em THF (seco) num banho de 

gelo sob forte agitação foi adicionado CH3MgCl (20% THF, 125 µL; 0,35 mmol). Após duas 

horas adicionou-se mais 2 equivalentes de CH3MgCl e manteve-se a reação no banho de gelo 

sob agitação por mais duas horas. Uma solução de HCl (5%, 50 mL) foi lentamente adicionada 

e extraiu-se a fase aquosa com EtOAc (3x40 mL). A combinação das fases orgânicas foi seca 

com Na2SO4 e removeu-se o solvente a pressão reduzida. O produto foi purificado por 

cristalização com CH2Cl2/éter de petróleo obtendo-se cristais ligeiramente amarelos (34 mg; 

34%)  

 RMN de 1H (300 MHz, CDCl3): δ = 8,73 (d, J=7,8 Hz, 1H); 8,66 (d, J=8,3 Hz, 1H); 

8,17 (d, J=8,1 Hz, 1H); 7,96 (d, J=7,1 Hz, 2H); 7,65 (t, J=7,5 Hz, 1H); 7,58 (t, J=7,9 Hz, 

1H); 7,53 (d, J=7,5 Hz, 1H); 7,45 - 7,33 (m, 4H); 7,27 (m, 2H); 7,23 – 7,12 (m, 3H); 

6,92 (t, J=6,7 Hz, 2H); 6,78 (d, J=8,1 Hz, 2H); 6,51 (s, 1H); 5,91 (s, 1H); 5,34 (s, 1H); 

3,61 (s, 6H) ppm. 

 RMN de 13C (75 MHz, CDCl3): δ = 157,2; 150,8; 143,0; 140,5; 140,3; 138,5; 135,3; 

133,1; 130,8; 129,9; 129,8; 129,4; 129,3; 128,6; 128,3; 128,2; 127,5; 127,4; 127,2; 

126,3; 125,2; 125,0; 124,3; 124,0; 121,5; 119,7; 119,6; 116,1; 114,9; 112,3; 80,9; 55,6 

ppm. 
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3.10.26 5-Hidroxi-2,2-bis(2’-metoxifenil)-2H-4,5-difenilindeno[2,3-f]nafto[1,2-b]pirano 

47  

 

 

 

 

 

 

 

A uma solução do naftopirano 45 (150 mg; 0,26 mmol) em THF (seco) foi adicionado 

PhLi (582 µL; 1,05 mmol). Após 1 hora verificou-se, por TLC, a conversão do material de 

partida num produto ligeiramente menos polar. Adicionou-se água (35 mL) e extraiu-se com 

EtOAc (3x 50 mL). A combinação das fases orgânicas foi lavada com água (5x 30 mL) e seca 

com Na2SO4. O solvente foi removido a pressão reduzida e o resíduo formado foi dissolvido 

em CH2Cl2 e precipitado com éter de petróleo obtendo-se o naftopirano 47 na forma de cristais 

salmão (111 mg; 65%).  

 IV (KBr, cm-1): 3544, 3437, 3065, 2937, 2829, 2357, 1602, 1488, 1461, 1388, 1240, 

1106, 1026, 751, 704. 

 RMN de 1H (500 MHz, CDCl3): δ = 8,72 (dd, J=8,3 Hz, J=1,0 Hz, 1H); 8,67 (d, J=8,4 

Hz, 1H); 8,06 (d, J=7,9 Hz, 1H); 7,84 (dd, J=7,9 Hz, J=1,3 Hz, 1H); 7,66 (td, J=6,9 Hz, 

J =1,6Hz, 1H); 7,61 (td, J=8,0 Hz, J=1,2 Hz, 1H); 7,45 (dd, J=7,9 Hz, J=1,7 Hz, 1H); 

7,37 (tt, J=7,1 Hz, J=1,2 Hz, 1H); 7,31 (td, J=7,7 Hz, J=1,1 Hz, 1H); 7,29 – 7,21 (m, 

5H); 7,16 (t, J=7,9 Hz, 2H); 7,15 (t, J=7,7 Hz, 1H); 7,08 – 7,02 (m, 3H); 6,85 (dd, J=8,2 

Hz, J=0,8 Hz, 1H); 6,82 (td, J=7,5 Hz, J=1,0 Hz, 1H); 6,76 (d, J=8,2 Hz, 2H); 6,74 (d, 

J=8,2 Hz, 1H); 6,45 (d, J=7,5 Hz, 1H); 6,08 (s, 1H); 3,58 (s, 3H); 3,49 (s, 3H); 2,09 (s, 

1H) ppm. 

 RMN de 13C (125 MHz, CDCl3): δ = 157,6; 156,6; 150,7; 150,2; 143,8; 143,1; 142,5; 

139,0; 134,1; 131,90; 131,88; 130,9; 130,0; 129,9; 129,7; 129,2; 129,0; 128,9; 128,7; 

128,5; 128,21; 128,16; 128,0; 127,5; 126,9; 126,3; 125,8; 125,6; 124,3; 124,0; 123,7; 

121,9; 120,2; 119,1; 117,7; 112,6; 111,9; 83,5; 80,7; 55,7; 55,2 ppm. 

 EI-MS (TOF): m/z (%) = 650 (M+, 6), 635 (30), 634 (100), 527 (10), 422 (9), 376 (8), 

181 (17).HRMS (C46H34O4): 650,2446 (calc. 650,2457). 
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3.10.27 2,2-Bis(2’-metoxifenil)-8-fenil-2H,8H-benzo[3,4]fluoreno[2,1,9-def]nafto[1,2-

b]pirano 48 

 

 

 

 

 

 

 

A uma solução do naftopirano 45 (100 mg; 0,17 mmol) em THF (seco) foi adicionado 

PhLi (388 µL; 0,70 mmol). Após 1 hora verificou-se, por TLC, a conversão do material de 

partida num produto ligeiramente menos polar. Adicionou-se água (35 mL) e extraiu-se com 

EtOAc (3x50 mL). A combinação das fases orgânicas foi lavada com água (5x 30 mL) e seca 

com Na2SO4 e o solvente foi removido a pressão reduzida. Ao resíduo obtido adicionou-se 1 

mL de TFA (a solução ficou verde) à temperatura ambiente sob agitação. Após 5 minutos fez-

se um TLC verificando-se a formação de um produto menos polar. A solução foi adicionada a 

gelo picado (20 g) e extraiu-se a fase aquosa com EtOAc (3x25 mL). As fases orgânicas foram 

reunidas e lavadas com água (10x40 mL) e secas com Na2SO4. Após remover o solvente a 

pressão reduzida o resíduo foi dissolvido em CH2Cl2 e precipitado, durante a noite, com éter de 

petróleo. O produto obtido na forma de cristais amarelos foi abundantemente lavado com éter 

de petróleo (49 mg; 44%).  

 IV (KBr, cm-1): 3443, 3061, 2934, 1574, 1487, 1453, 1239, 1017, 743, 669. 

 RMN de 1H (400 MHz, CDCl3): δ = 8,61 (d, J=8,3 Hz, 1H); 8,55 (dd, J=8,3 Hz, J=1,0 

Hz, 1H); 8,29 (dd, J=7,7 Hz, J=1,1 Hz, 1H); 8,21 (d, J=7,6 Hz, 1H); 7,97 (d, J=7,7 Hz, 

2H); 7,91 (dd, J=7,7 Hz, J=1,2 Hz, 1H); 7,65 (td, J=6,9 Hz, J=1,5 Hz, 1H); 7,55 (td, 

J=8,0 Hz, J=1,1 Hz, 1H); 7,45 (td, J=7,4 Hz, J=1,3 Hz, 1H); 7,44 (td, J=7,6 Hz, J=1,2 

Hz, 1H); 7,38 – 7,26 (m, 4H); 7,11 (td, J=7,8 Hz, J=1,1 Hz, 1H); 7,06 (td, J=8,2 Hz, 

J=1,8 Hz, 1H); 7,04 – 6,91 (m, 4H); 6,75 – 6,67 (m, 3H); 6,63 (s, 1H); 6,47 (td, J=7,6 

Hz, J=1,1 Hz, 1H); 3,51 (s, 3H); 3,50 (s, 3H) ppm. 

 RMN de 13C (125 MHz, CDCl3): δ = 158,0; 156,1; 150,0; 148,0; 146,6; 144,8; 142,8; 

138,6; 133,1; 132,9; 130,5; 130,4; 130,1; 128,7; 128,6; 128,3; 128,0; 127,7; 127,6; 
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127,2; 126,9; 126,6; 126,5; 125,8; 125,2; 125,14; 125,06; 124,9; 124,4; 124,1; 123,9; 

122,3; 120,4; 119,4; 118,8; 114,0; 112,7; 83,6; 57,5; 55,8; 55,7 ppm. 

 EI-MS (TOF): m/z (%) = 632 (M+, 74), 526 (23, 525 (100), 524 (57), 448 (40), 433 

(18), 432 (29), 376 (11). HRMS (C46H32O3): 632,2355 (calc. 632,2351). 
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4.1 Introdução 

  

A reação de 1,1-diarilprop-2-in-1-ois com naftóis, em meio ácido, leva à formação de 

um éter seguido de uma série de reações intramoleculares (rearranjo de Claisen, enolização, 

migração 1,5 de um átomo de hidrogénio e electrociclização) originando naftopiranos [1,2]. 

Esta reação é compatível com vários substituintes tendo sido usada para sintetizar centenas de 

naftopiranos. No entanto, a síntese de naftopiranos usando propinóis substituídos na posição 3 

não tem sido muito explorada, apesar da presença deste substituinte não impedir a formação do 

naftopirano (esquema 4.1).  

 

 

 

 

Esquema 4.1: Reação de formação de um naftopirano a partir do 1-naftol e do 1,1-difenilprop-2-in-1-ol.  

 

Com vista à síntese de naftopiranos substituídos na dupla ligação com grupos reativos 

decidiu-se explorar a reação de naftóis substituídos com tetraarilbut-2-ino-1,4-diois. Esta 

reação permitiria a síntese de um naftopirano com um grupo bastante reativo, um álcool 

terciário, presente na dupla ligação do anel pirânico (esquema 4.2). Este grupo possibilitaria 

uma reação intramolecular entre o anel pirânico e o anel naftalénico criando uma ponte que, 

como vimos no capítulo 3, impediria a livre rotação da dupla ligação do isómero TC, formando-

se, sob irradiação, só uma espécie corada, o isómero TC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 4.2: Esquematização da ideia que permitiria a síntese de naftopiranos fundidos. 
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4.2 Síntese de 1,1,4,4-tetraarilbut-2-ino-1,4-diois 49-51 

 

A química dos but-2-ino-1,4-diois não tem sido suficientemente explorada apesar dos 

diois serem facilmente sintetizados a partir de cetonas e demonstrarem elevada reatividade em 

meio ácido [3,4]. De facto, a reação entre diarilcetonas e o acetileto de lítio ou sódio (via A) 

origina um propinol como produto principal e um diol, de maior polaridade, como produto 

secundário. Dado que o produto pretendido nesta reação é o propinol, poucos relatos existem 

do isolamento do produto secundário [5,6]. Em teoria, como os diois se formam a partir de 

propinoís então também podem ser obtidos por reação do diarilpropinol com a benzofenona na 

presença de uma base forte (via B) (esquema 4.3).  

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 4.3: Métodos de síntese dos but-2-ino-1,4-diois. 

 

O 1,1,4,4-tetrafenilbut-2-ino-1,4-diol 49 foi obtido por reação da benzofenona, em 

excesso, com o 1,1-difenilprop-2-in-1-ol na presença de n-Buli a 0 ºC e isolado após 

recristalização com bom rendimento (81%) na forma de cristais brancos (esquema 4.4). 

 

 

 

 

 

Esquema 4.4: Síntese do 1,1,4,4-tetrafenilbut-2-ino-1,4-diol 49. 

 

O 1,1,4,4-tetra(4-metoxifenil)but-2-ino-1,4-diol (50) e o 1,1,4,4-tetra(4-fluorofenil)but-

2-ino-1,4-diol (51)  foram preparados por reação do acetileto de lítio com um excesso de 4,4’-

dimetoxibenzofenona ou 4,4’-difluorobenzofenona, respetivamente, à temperatura ambiente 

durante 3 dias, após o qual a solução foi filtrada com Celite, para remover o excesso de acetileto 
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de lítio (esquema 4.5). O solvente foi removido e o resíduo foi dissolvido em água e extraído 

com acetato de etilo. Durante a evaporação do solvente observou-se a formação de cristais 

brancos, da cetona inicial, que foram isolados por precipitação fracionada sendo o óleo restante 

constituído maioritariamente pelo diol. O composto 50 foi isolado por cromatografia rápida 

com bom rendimento (56%) enquanto o composto 51 foi isolado por precipitação com CH2Cl2 

e éter de petróleo mas obtido com rendimento muito baixo (5%). 

 

 

 

 

 

 

Esquema 4.5: Síntese do 1,1,4,4-tetra(4-metoxifenil)but-2-ino-1,4-diol (50) e do 1,1,4,4-tetra(4-fluorofenil)but-2-

ino-1,4-diol (51). 

  

No espectro de infravermelho estes compostos apresentam bandas a 3532 (49), 3398 

(50) e 3553 (51) cm-1 referentes ao grupo OH. Pelo facto de as moléculas apresentarem um 

plano de simetria, o espectro de RMN de 1H é bastante simples: para além dos sinais referentes 

aos protões aromáticos é de salientar o singuleto na zona alifática referente aos dois protões dos 

grupos OH. O diol 50 apresenta ainda um singuleto a 3,77 (12H) ppm referente aos grupos 

metoxilo. Para todos os compostos o pico do ião de razão massa/carga mais alta no espectro de 

massa corresponde à perda de uma molécula de água por parte do ião molecular. 

 

4.3 Reação dos 1,1,4,4-tetraarilbut-2-ino-1,4-diois 49 e 50 com compostos aromáticos 

 

Como teste inicial da reatividade dos diois fez-se reagir o 1-naftol com o diol 49 na 

presença de APTS (catalítico) à temperatura ambiente. Após 2 horas verificou-se, por TLC, a 

presença de um único composto, o corante 52, que foi isolado, após recristalização, na forma 

de um sólido cor de laranja, com bom rendimento (67%) (esquema 4.6). Este composto 

apresenta uma banda de absorção intensa a 372 nm, com uma significativa absorção acima dos 

400 nm, observando-se uma intensa coloração amarela em solução. A estrutura deste composto 

foi determinada através de espectros de RMN 1D e 2D, sendo que a sua caracterização está 

desenvolvida no artigo “Acid-Catalyzed Domino Reactions of Tetraarylbut-2-yne-1,4-diols. 

Synthesis of Conjugated Indenes and Inden-2-ones,” J. Org. Chem., 2014, 79, 5781. 
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Esquema 4.6: Síntese do corante 52. 

 

Em 2003, Gabbutt et al observaram a formação de um corante resultante da adição do 

álcool propargílico à posição 4 do 1-naftol [7]. A formação do corante 52 pode ser explicada 

por uma série de reações em cadeia envolvendo a eliminação de duas moléculas de água, um 

intermediário alénico e duas reações de substituição eletrofílica aromática. Assim, o carbocatião 

A é provavelmente formado através da desidratação do diol 49 e em seguida atacado pelo 1-

naftol na ligação tripla, a qual possuiu características eletrofílicas, levando à formação do 

intermediário alénico B. Em condições ácidas esta espécie perde uma segunda molécula de água 

originando a espécie C a qual efetua uma eletrociclização intramolecular de Nazarov [8, 9] com 

formação de um anel de 5 membros dando origem a um 1H-indeno altamente conjugado 

(esquema 4.7).  
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Esquema 4.7: Proposta de mecanismo para a formação do corante 52. 

 

Nas mesmas condições, a reação do diol 50 com o 1-naftol conduz à formação do 

correspondente 1H-indeno 53, um sólido vermelho (esquema 4.8). Todavia, a reação do diol 50 

com o fenol ou 1-metoxibenzeno conduziu à formação de dois corantes distintos: os expectáveis 

1H-indeno 54 (sólido vermelho) e 55 (sólido cor de laranja) e um segundo corante 56 (sólido 

amarelo/cor de laranja) (esquema 4.9), enquanto na presença do anisole observa-se a formação 

de um único composto, o corante 56 que foi isolado com baixo rendimento (15%) (tabela 4.1). 
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Esquema 4.8: Reação entre o diol 50 e o 1-natfol. 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 4.9: Síntese dos corantes 54, 55 e 56. 

 

Tabela 4.1: Produtos e rendimentos da reação entre o diol 50 e diversos compostos aromáticos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Os corantes 52-55 apresentam máximos de absorção muito similares (372-396 nm) o 

que poderá indicar que devido ao impedimento estéreo, os anéis do fenol, naftol e 1-

metoxinaftaleno podem não ser planares com o resto da molécula (esquema 4.10). Esta 

evidência é confirmada pelo facto de a adição de uma base (Bu4NOH) não provocar nenhuma 

alteração no valor do comprimento de onda máximo [10]. Na literatura estão reportados 

diversos compostos com estrutura semelhantes designados por benzofulvenos (esquema 4.10). 

Contudo os métodos descritos para a sua síntese envolvem a catálise usando paládio bem como 

Reagente Produto (rdt %) 

1-Naftol 53 (56)  

Fenol 54 (23) 56 (17) 

1-Metoxinaftaleno 55 (20) 56 (20) 

Metoxibenzeno  56 (15) 
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temperaturas elevadas ou ainda sínteses em várias etapas fazendo uso de ácidos fortes (H2SO4) 

para promover reações de ciclização intramolecular [11, 12].  

 

Esquema 4.10: Estrutura do corante 52 e dos benzofulvenos sintetizados por Cappelli [11] e Dyker [12]. 

 

O corante 56 apresenta uma estrutura diferente com um anel central inden-2-ona que foi 

confirmada por RMN 1D e 2D. A inden-2-ona 56 foi formada provavelmente a partir do diol 

50 por um processo competitivo. O carbocatião formado após desidratação do diol 50 sofre uma 

série de reações intramoleculares em cadeia em vez de sofrer o ataque do composto aromático 

presente no meio reacional. De facto, o tratamento do diol 50 com APTS, durante 24 horas à 

temperatura ambiente, origina unicamente o corante 56 (esquema 4.11), no entanto, o diol 49 

não reage nas mesmas condições, nem sob refluxo, provavelmente devido à baixa reatividade 

dos grupos fenilo que neste caso não tem nenhum substituinte ativador.  

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 4.11: Síntese da inden-2-ona a partir do diol 50. 

 

O mecanismo proposto para a formação do corante 56 está apresentado no esquema 

4.12. Após a desidratação do diol 50, o carbocatião A sofre um rearranjo originando o 

carbocatião vinílico B, o qual efetua uma substituição electrofílica intramolecular que leva à 

formação do enol C. Por fim, este composto, em condições ácidas isomeriza originado a inden-

2-ona 56. 
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Esquema 4.12: Mecanismo proposto para a formação da inden-2-ona 56. 

 

Em conclusão, sob condições ácidas, os 1,1,4,4-tetraarilbut-2-ino-1,4-diois 49 e 50, 

perdem facilmente uma molécula de água formando um carbocatião que pode reagir com uma 

molécula rica em eletrões, por exemplo, um composto aromático, originando, após uma série 

de reações em cadeia, indenos substituídos. O intermediário alénico derivado do 1,1,4,4-tetra(p-

metoxifenil)but-2-ino-1,4-diol 50 é bastante reativo e através de um processo competitivo 

intramolecular origina indan-2-onas. É de salientar que todas estas transformações, que dão 

origem aos indenos e à inden-2-ona, ocorrem à temperatura ambiente catalisadas por um ácido 

fraco, através de uma série de reações em cadeia. 
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4.4 Reação dos 1,1,4,4-tetraarilbut-2-ino-1,4-diois 49-51 com o 2-naftol 

 

A reatividade dos diois 49-51 com o 2-naftol é muito diferente da apresentada com o 1-

naftol. Enquanto a reação com o 1-naftol leva à formação de 1H-indenos, a reação com o 2-

naftol, também à temperatura ambiente, na presença de ácido (catalítico) leva à formação 

imediata de um composto com propriedades fotocrómicas. Quando uma placa de TLC com a 

mistura reacional é exposta ao sol ou à radiação UV verifica-se desenvolvimento de uma 

coloração violeta.  

A reação do 1,1,4,4-tetrafenilbut-2-ino-1,4-diol 49 com o 2-naftol em CHCl3 à 

temperatura ambiente na presença de ácido (APTS catalítico) origina uma solução intensamente 

corada (violeta). Após 60 minutos verifica-se, por TLC, a ausência de diol e a formação de um 

composto menos polar fotocrómico (esquema 4.13). Em seguida, o solvente foi removido, e o 

resíduo dissolvido em água e extraído com acetato de etilo. Após evaporar o solvente obteve-

se um resíduo violeta e o produto foi isolado por cromatografia em coluna, obtendo-se cristais 

brancos com rendimento de 47%.  

A análise dos espectros de RMN indicou que os dados não são compatíveis com a 

formação de um naftopirano. Em particular, verifica-se a ausência do protão etilénico, entre 5-

6 ppm, no espectro de RMN de 1H, e a presença de um sinal a 95,1 ppm no espectro de 13C 

quando o sinal característico do carbono sp3 dos naftopiranos surge à volta dos 80 ppm. É 

também de salientar a ausência da banda correspondente ao grupo OH no espectro de 

infravermelho bem como a diferença entre massa esperada (516,63) e a massa obtida (498,61). 

Estes factos suscitaram dúvidas em relação à estrutura do composto obtido, apontando para a 

formação de um composto com uma estrutura bastante diferente da esperada excluindo nesta 

primeira análise a formação de um naftopirano.   

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 4.13: Síntese do naftofurano 57.  
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Um dos sinais mais relevantes deste produto é um sinal a 202,9 ppm no espectro de 

RMN de 13C. Tendo em conta que no espectro de infravermelho não está presente nenhuma 

banda característica de um grupo C=O isto sugere a presença de um grupo aleno na estrutura 

da molécula.   

 A estrutura do composto foi determinada inequivocamente usando técnicas de RMN 

bidimensionais. Através do espectro HMBC é possível observar a correlação entre os protões 

H-β’/H-6’ a 7,16 ppm e os carbonos C1 (117,7 ppm) e C2 (202,9 ppm). O carbono C-3 a 114,9 

ppm não apresenta correlações a 2, 3 e 4 ligações. Foi ainda possível observar a correlação do 

carbono C-4 com os protões H-β’’/ H-6’’ (7,47 ppm) e do carbono C-4a com os protões H-5 

(7,29 ppm) e H-6 (7,82 ppm) (figura 4.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1: Espectro de HMBC do naftofurano 57. 

 

A reação dos diois 50 e 51 com o 2-naftol, na presença de APTS catalítico, à temperatura 

ambiente durante 1 hora, origina a formação de dois novos compostos (58 e 59) pouco polares 

que também são fotocrómicos: a exposição de uma placa de TLC com a mistura reacional ao 

sol ou sob irradiação com luz UV leva ao desenvolvimento de uma coloração violeta ou azul. 

Os produtos foram isolados por cromatografia em coluna e posterior recristalização. Após 
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isolamento do composto 58 por cromatografia foi claro a presença de uma impureza corada que 

não foi possível separar por recristalização, obtendo-se assim o composto (58) impuro. Uma 

vez que os corantes são frequentemente adsorvidos pelo carvão [13,14], o composto 58 foi 

dissolvido em CH2Cl2 e à solução foi adicionado carvão. A mistura foi aquecida durante 30 

minutos a 60ºC sendo posteriormente filtrada e o resíduo lavado abundantemente com CH2Cl2. 

Após concentrar a solução já sem a cor violeta intensa, o produto foi recristalizado obtendo-se 

cristais amarelo claro com rendimento de 46% (esquema 4.14). 

 

 

 

 

 

  

Esquema 4.14: Síntese dos naftofuranos 58 e 59. 

 

Os dados espectroscópicos (Massa, RMN e infravermelho) comprovam a formação dos 

dois naftofuranos (58 e 59) e estão desenvolvidos no artigo “Synthesis of 1‑vinylidene-

naphthofurans: a thermally reversible photochromic system that colors only when adsorbed on 

silica gel”, J. Org. Chem., 2013, 78, 6956. 

A reação do diol 49 com o 2-naftol foi seguida por TLC de 10 em 10 minutos de forma 

a perceber quais seriam os compostos intermediários da reação. Após 10 minutos de reação é 

visível a formação do naftofurano 57 e de um outro composto (60) menos polar que apresenta 

propriedades fotocrómicas semelhantes ao naftofurano 57. De forma a melhor compreender o 

mecanismo de formação dos naftofuranos o produto menos polar 60 foi isolado e a sua estrutura 

determinada. 

  O composto 60 apresenta uma estrutura muito similar ao intermediário aleno na síntese 

dos naftopiranos (esquema 4.16). No espectro de RMN de 1H é de salientar a presença de dois 

sinais referentes a dois grupos OH a 3,22 e 7,53 ppm. O espectro de RMN de 13C demonstra a 

presença do grupo aleno caracterizado pelos sinais a 109,2 (C-1), 112,2 (C-3) e 208,3 (C-2). O 

composto 60 é claramente um intermediário da reação uma vez que na presença de APTS é 

totalmente convertido no naftofurano 57. O comportamento fotocrómico observado na placa de 

TLC poderá ficar a dever-se à sua conversão no naftofurano 57 promovida pela sílica.  
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O isolamento de uma pequena quantidade do aleno 60 indica que a reação entre o diol 

49 e o 2-naftol segue, muito provavelmente o mesmo mecanismo que leva à formação dos 

naftopiranos: a protonação e a perda de uma molécula de água gera um carbocatião que é 

atacado por uma molécula do 2-naftol obtendo-se o éter propargílico A. Após um rearranjo de 

Claisen e subsequente enolização forma-se o aleno 60 que sofre uma rotação e desidratação 

intramolecular sendo convertido no naftofurano 57 (esquema 4.15). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 4.15: Mecanismo de formação do naftofurano 57. 

 
O aleno 60 é estável no estado sólido, mas numa solução de CDCl3 é totalmente 

convertido, após alguns dias, no naftopirano 61 (esquema 4.16). A formação do naftopirano 61 

foi confirmada por RMN. De salientar a presença de um singuleto a 5,82 ppm no espectro de 

RMN de 1H, característico do protão etilénico (H-2) do anel pirânico, bem como de um sinal 

referente ao carbono sp3 (C-3) que surge a 82,9 ppm no espectro de RMN de 13C. No espectro 

de HMBC é possível verificar a correlação entre o protão H-2 e o carbono C-3. 
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Esquema 4.16: Evolução do aleno 60 em CDCl3. 

 

4.5 Propriedades fotocrómicas dos naftofuranos 57-59 

 

Os naftofuranos 57-59 não são fotocrómicos no estado sólido nem em solução utilizando 

solventes polares (CH2Cl2, Et2O, CHCl3, CH3CN, DMSO, EtOH, CH3OH) ou apolares 

(tolueno), inclusive a baixa temperatura (-80 ºC), no entanto, são fotocrómicos nas placas de 

TLC. Decidiu-se então dopar sílica gel com os naftofuranos de forma a estudar as suas 

propriedades fotocrómicas. Para isso dissolveu-se 5 mg dos naftofuranos em 3 mL de CH2Cl2 

e adicionou-se 1 g de sílica gel 60 (0,63-0,200 mm). A mistura foi agitada durante 30 s e mantida 

no escuro à temperatura ambiente e à pressão atmosférica até o solvente evaporar 

completamente (aproximadamente 1 noite). 

Após estarem totalmente secas as sílicas, de coloração branca foram expostas à luz solar 

ou irradiadas com luz UV (365 nm) observando-se o desenvolvimento imediato de uma 

coloração violeta/rosa nas sílicas dopadas com os naftofuranos 57 e 59 (figura 4.2 e 4.4) ou 

verde para a sílica dopada com o composto 58 (figura 4.3) que desaparece poucos minutos após 

a exposição à radiação.  

 

 

 

Figura 4.2: Fotografias da sílica dopada com o naftofurano 57 antes e depois de irradiar com luz UV. 
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Figura 4.3: Fotografias da sílica dopada com o naftofurano 58 antes e depois de irradiar com luz UV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4: Fotografias da sílica dopada com o naftofurano 59 antes e depois de irradiar com luz UV. 

 

O comportamento fotocrómico dos naftofuranos é reprodutível e pode ser repetido 

várias vezes sem sinais de degradação: após 10 ciclos de coloração/descoloração as amostras 

foram analisadas por TLC não se verificando sinais de degradação.  

A qualidade da sílica gel é importante dado que os resultados apresentam maior 

reprodutibilidade se for usada sílica gel recentemente aberta. A presença de pequenas 

quantidades de água leva a que o processo de descoloração seja mais lento. O uso de sílica 

hidratada impede a observação do fenómeno. A dopagem de sílica hidratada com o naftofurano 

57 origina um sólido igualmente branco que não desenvolve nenhuma coloração após exposição 

à luz UV. A sílica foi de seguida colocada numa estufa a 60ºC durante 1 dia verificando-se após 

irradiação (lâmpada/sol) o desenvolvimento de uma coloração violeta.  

Por outro lado, a adição de um qualquer solvente à sílica, dopada e ativada após 

irradiação, leva ao desaparecimento imediato da coloração. O comportamento observado na 

sílica não é extensível a outros óxidos (Al2O3, SnO2, MgO e TiO2) ou a SiO2 (quartzo), o que 
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significa que os grupos OH presentes na sílica gel provavelmente são necessários para se 

observar o fenómeno. 

 

4.5.1 Determinação das coordenadas de cor e da cinética de descoloração 

 

Vários métodos foram desenvolvidos para quantificar e expressar numericamente as 

cores. Estes sistemas são denominados espaços de cor, onde as cores são expressas como a 

combinação, em diferentes intensidades, das cores primárias [15]. 

Em 1905, o americano A. H. Munsell desenvolveu um método para expressar as cores, 

que consiste numa série de gráficos de cor que podem ser utilizados para comparação visual de 

amostras. As cores foram definidas em termos de tonalidade, luminosidade e saturação [16].  

A Comissão Internacional de Iluminação (CIE) uma organização sem fins lucrativos 

considerada como a autoridade no estudo da luz e cor, definiu três espaços de cor, CIE XYZ 

[18], CIE L*C*h [17] e CIE L*a*b* [19], para expressar a cor em termos numéricos.  

O sistema CIE L*a*b* foi desenvolvido em 1976 para proporcionar maior uniformidade 

nas diferenças de cor em relação às avaliações visuais e é atualmente um dos mais populares 

para a medição de cores sendo usado nas mais diversas áreas. Neste espaço de cor, o L* 

representa a luminosidade enquanto o a* e b* representam as coordenadas cromáticas e pode 

facilmente ser visualizado numa esfera em que o eixo central corresponde ao L* sendo que a 

parte superior corresponde ao branco (100%) e a parte inferior corresponde ao preto (0%). No 

diagrama de cromaticidade o a* e o b* indicam as direções das cores: +a* a direção do 

vermelho, -a* a direção do verde, +b* a direção do amarelo e –b* a direção do azul (figura 4.5) 

[15,20] 
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Figura 4.5: Diagrama de cromaticidade L*a*b* (adaptado Korifi [15]). 

 

As coordenadas de cor da sílica dopada com os compostos 57, 58 e 59 são semelhantes 

às da sílica pura de coloração branca (tabela 4.2). Após irradiação com luz UV (6W, 365 nm) 

durante 15 s, verifica-se uma alteração de todas as coordenadas de cor, sendo que a sílica dopada 

com os naftofuranos 57 e 59 adquire uma tonalidade violeta/rosa enquanto a que foi dopada 

com o naftofuranos 58 adquire uma tonalidade verde. Quando as amostras são colocadas no 

escuro estas retornam à coloração inicial com diferentes velocidades dependendo do 

substituinte presente no grupo fenilo. 

 

Tabela 4.2: Valores das coordenadas de cor L*a*b antes e após irradiação com luz UV (365nm) e o tempo de meia 
vida da espécie corada. 

 

 

A evolução no tempo das coordenadas de cor L*a*b* durante o processo de 

descoloração do naftofurano 57 está representada na figura 4.6. A descoloração da amostra 

Composto L*a*b* (antes irradiar) L*a*b* (após irradiar) t1/2 (s) 

Sílica gel 92,31; 0,70; 2,37 --- --- 

57 (R=Ph) 90,64; 3,13; 1,32 53,35; 41,61; -072 76 

58 (R=p-MeOPh) 84,88; -7,12; 8,55 46,04; -23,35; 8,17 577 

59 (R=p-FPh) 92,65; 0,76; 3,59 75,54; 20,15; -2,40 35 
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pode ser seguida acompanhando a evolução do parâmetro luminosidade que pode ser descrita 

por uma equação monoexponencial, o que sugere, muito provavelmente, a formação de uma 

única espécie após a irradiação com luz UV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 4.6: Evolução durante o processo de descoloração do naftofurano 57 da Luminosidade (A), e das 
coordenadas a* e b* (B). 

 

O tempo de meia vida da espécie corada do naftofurano 57 é de 76 s à temperatura 

ambiente. A introdução de um desactivador, um átomo de fluor, na posição para dos grupos 

fenilo (59) leva a uma diminuição do tempo de meia vida para 35 s, enquanto a presença de um 

grupo dador de eletrões na mesma posição promove a formação de uma espécie corada mais 

estável com uma coloração verde e com um tempo de meia vida bastante superior, 577 s o que 
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indica que a espécie corada é muito sensível a efeitos eletrónicos sendo provavelmente uma 

espécie zwitteriónica.  

 

4.6 Acidocromismo 

 

Os naftofuranos para além do comportamento fotocrómico também apresentam 

acidocromismo. Este fenómeno é definido como uma alteração de cor promovida por uma 

mudança de pH [21]. A adição de ácido trifluoroácetico (TFA; 0,8 mL) a uma solução do 

naftopirano 57 em CHCl3 leva ao desenvolvimento de uma coloração violeta, caracterizada por 

duas bandas na região do visível com máximos a 451 e 580 nm, voltando a perder a cor após a 

adição de trietilamina. O processo é completamente reversível, uma vez que uma segunda 

adição de TFA gera novamente uma solução violeta (figura 4.7). O mesmo comportamento é 

observado para o naftofurano 58 (λmax= 503 e 658 nm) e 59 (λmax= 448 e 588 nm). O 

deslocamento batocrómico do comprimento de onda máximo no naftofurano 58 deve-se à 

presença do grupo metoxilo na posição para dos grupos fenilo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7: Espectro de absorção do naftopirano 57 (preto), após a adição de TFA (vermelho), após adicionar 
TFA e NEt3 (azul) e após adição novamente de TFA (rosa). 
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Tabela 4.3: Comprimento de onda máximo dos naftofuranos 57-59 após adição de TFA.  

 

 

 

 

 

De forma a identificar qual a espécie que se forma com a adição de ácido à solução do 

naftofurano 57 obteve-se o espectro de RMN antes e depois da adição do ácido. A adição de 

TFA leva ao desenvolvimento de um novo conjunto de sinais na zona aromática, verificando-

se uma conversão completa do naftofurano 57 na espécie corada. A posterior adição de NEt3 

conduz a uma solução sem cor, na qual é possível observar, no espectro de protão, unicamente 

os sinais referentes ao naftofurano inicial 57 (figura 4.8). É de salientar que todo o processo de 

conversão de uma espécie na outra ocorre de forma reversível e sem sinais de degradação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Figura 4.8: Espectro de RMN de 1H do naftofurano 57: em CDCl3 (a) após adição de TFA (b) e após subsequente 
adição de NEt3 (c). 
 

 

Naftofurano λmax 

57 (R=Ph) 451 580 

58 (R=p-MeOPh) 503 658 

59 (R=p-FPh) 488 588 
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Esquema 4.17: Espécie formada após adição de TFA. 

 

O espectro de RMN de 1H da solução corada sugere que a adição de H+ ao grupo aleno 

ocorre com a abertura do anel furano e com a formação de um carbocatião terciário (esquema 

4.17). Esta hipótese foi confirma por RMN de 13C onde se observa que o desaparecimento do 

sinal a 202,9 ppm do grupo aleno e o aparecimento de dois sinais a 185,9 e 186,7 ppm atribuídos 

ao grupo carbonilo (C-4a) e ao carbocatião terciário (C-4), respetivamente. Os protões H-β’ 

(6,59 ppm), H-γ’ (6,9β ppm) e H-4’ (7,11 ppm) surgem a um desvio químico mais baixo do 

que no naftofurano 57. Este desvio pode ser explicado pela sobreposição π-π entre o fenilo e 

parte do naftaleno na forma aberta. O espectro NOESY 1D mostra a correlação entre o protão 

etilénico H-2 a 7,31 ppm e os protões aromáticos H-2b/H-2c a 7,45-7,49 ppm, o que confirma 

a estrutura da forma aberta. 

O espectro de absorção da espécie corada (figura 4.7) apresenta, na zona do visível, duas 

bandas de absorção. A banda em torno de 450 nm assemelha-se à banda desenvolvida pelos 

naftopiranos sobre irradiação, enquanto a que a segunda banda, entre 580 e 658 nm, pode ser 

justificada pela extensão da conjugação entre a merocianina e o carbocatião (esquema 4.17). 

A formação de uma espécie aberta conjugada em meio ácido sugere que a irradiação 

UV do naftofurano 57, disperso na sílica gel, pode levar à quebra da ligação C-O com formação 

de uma espécie zwitteriónica estabilizada pelos grupos OH presentes na sílica gel (esquema 

4.18). A estabilização da forma zwitteriónica através de grupos silanol também pode ser 

observada em espiropiranos e espirooxazinas [22].  
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Esquema 4.18: Esquematização das possíveis interações entre o naftofurano 57 e a sílica gel. 

 

No entanto, a exposição ao sol ou à radiação UV-Vis, de uma solução incolor do 

naftofurano 57 em THF/metanol com uma gota de ácido sulfúrico leva ao desenvolvimento de 

uma coloração violeta (a mesma coloração observada através da adição de TFA) que após cessar 

a irradiação retorna à forma inicial, incolor. Ou seja, é possível observar o fotocromismo numa 

solução ligeiramente ácida sem se observar o acidocromismo. Estes dados sugerem que a 

espécie formada com a adição de TFA (acidocromismo) é a mesma que se forma quando uma 

solução ácida é irradiada. Provavelmente, em meio ácido ocorre a adição de um protão do meio 

ao grupo aleno do naftofurano com consequente quebra da ligação C-O, levando ao 

desenvolvimento de um carbocatião corado (esquema 4.19). Isto indica que o mesmo pode 

acontecer na sílica: em vez de os grupos silanol estabilizarem a forma aberta, sob irradiação 

pode ocorrer a transferência de um protão da sílica para o naftofurano obtendo-se a forma 

aberta. 

 

 

 

 

 

Esquema 4.19: Equilíbrio fotocrómico entre a forma fechada e a forma aberta do naftofurano 57.  

 

4.7 Conclusão 

 

A reação dos 1,1,4,4-tetraarilbut-2-ino-1,4-diois 49 e 50 com diversos compostos 

aromáticos leva à formação, após uma série de reações em cadeia, de corantes policíclicos 

derivados do indeno. O intermediário alénico derivado do 1,1,4,4-tetra(p-metoxifenil)but-2-
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ino-1,4-diol 50 é bastante reativo e após sucessivas reações intramoleculares origina indan-2-

onas. A formação destes corantes ocorre à temperatura ambiente e na presença de ácidos fracos. 

Uma nova classe de compostos fotocrómicos, com uma estrutura pouco vulgar, foi 

obtida por reação do 1-naftol com 1,1,4,4-tetraarilbut-2-ino-1,4-diois à temperatura ambiente. 

A estrutura foi determinada por RMN sendo de salientar a presença de um grupo aleno. A 

síntese desta nova classe de compostos fotocrómicos é muito simples, ocorre numa só etapa à 

temperatura ambiente, sendo também muito versátil.  

Dado que o composto 60 apresenta uma estrutura igual ao aleno formado na reação dos 

naftopiranos o mecanismo proposto para a formação dos naftofuranos é muito similar ao dos 

naftopiranos. No entanto, após a formação do aleno em vez de ocorrer uma migração [1,5] 

ocorre a rotação da molécula e uma desidratação intramolecular originando o naftofurano.  

Estes compostos não são fotocrómicos em solução no entanto exibem propriedades 

fotocrómicas à temperatura ambiente em sílica gel. A exposição ao sol de sílica dopada com o 

naftofurano 57 leva ao desenvolvimento de uma coloração intensa que após 2 minutos no escuro 

desaparece totalmente.  

A exposição de sílicas dopadas com os 1-vinilidenonaftofuranos, à luz solar gera em 

poucos segundos uma coloração rosa/violeta ou verde atribuível a uma espécie zwitteriónica 

formada após a quebra da ligação C-O e estabilizada pelos grupos OH presentes na sílica. 

Quando as amostras são colocadas no escuro estas retornam à coloração inicial com diferentes 

velocidades dependendo do substituinte presente no grupo fenilo. A introdução de um grupo 

dador de eletrões na posição para provoca um aumento do tempo de meia de vida enquanto um 

grupo desactivador leva a uma diminuição do tempo de meia vida. A cinética foi determinada 

medindo as coordenadas de cor L*a*b* no escuro. A curva referente ao parâmetro L* pode ser 

ajustada a uma cinética monoexponencial o que sugere a formação de uma única espécie sob 

irradiação. 

Os 1-vinilidenonaftofuranos apresentam ainda propriedades acidocrómicas: a adição de 

TFA a uma solução do naftofurano 57 leva ao desenvolvimento de uma intensa coloração 

violeta, que apresenta duas bandas de absorção na região do visível (451 e 580 (57), 503 e 658 

(58) e 488 e 588 (59)). A adição de trietilamina provoca a descoloração da solução. Todo este 

processo é reversível uma vez que a adição TFA leva novamente ao desenvolvimento de cor. 

A natureza da forma aberta foi estudada por RMN tendo-se confirmado que sob condições 

acídicas fortes ocorre a adição de um protão ao grupo aleno do naftofurano com consequente 
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quebra da ligação C-O, levando à formação de um carbocatião altamente conjugado com uma 

intensa coloração violeta. 

 Todavia, dados mais recentes indicam que o composto também é fotocrómico em 

solução desde que esteja presente um álcool e uma pequena quantidade de ácido observando-

se a transferência de um protão para o grupo aleno e a formação de colorações similares às 

observadas em sílica. Assim, o mecanismo fotocrómico observado em sílica gel poderá estar 

também relacionado com a transferência de um protão da sílica para o composto e não apenas 

uma estabilização da forma aberta por parte dos grupos silanol. 

 

4.8 Procedimento experimental 

 

4.8.1 1,1,4,4-Tetrafenilbut-2-ino-1,4-diol 49 

 

 

 

 

n-Butílitio (15 mL; 1,6 M em hexano) foi lentamente adicionado (15 min) a uma solução 

gelada (0 ºC) de 1,1-difenilprop-2-in-1-ol (2,50 g; 12 mmol) em THF seco (25 mL) e foi agitada 

por mais 30 minutos. Em seguida, adicionou-se, de uma só vez, benzofenona (2,41 g; 30 mmol) 

e a mistura foi mantida em agitação à temperatura ambiente durante 22 horas e controlada por 

TLC (a reação não é completa). O solvente foi evaporado a pressão reduzida, em seguida 

adicionou-se uma solução de HCl (5%, 50 mL) e a fase aquosa foi extraída com acetato de etilo 

(3x50 mL). As fases orgânicas foram reunidas, secas (Na2SO4 anidro) e o solvente evaporado 

a pressão reduzida obtendo-se um óleo. O produto foi recristalizado com CH2Cl2/éter de 

petróleo obtendo-se um sólido branco (3,80 g; 81%).  

 P.f.: β01,4−β0γ,0 °C. 

 IV (KBr, cm-1): 3532, 3456, 3061, 3019, 2918, 2843, 2364, 2339, 1600, 1499, 1448, 

1331, 1213, 1138, 1070, 1028, 995, 911, 886, 776, 743, 693, 642, 609. 

 RMN 1H (400 MHz, CDCl3): δ = 7,59 (d, J=7,9 Hz, 8H); 7,γ9−7,βγ (m, 1βH); β,86 (s, 

2H, 1H) ppm.  
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 EI-MS (TOF): m/z (%) = 372 (M+, 32), 371 (11), 370 (14), 356 (28), 344 (22), 267 

(22), 265 (27), 252 (11), 208 (10), 207 (14), 182 (64), 181 (10), 179 (13), 178 (17), 165 

(19), 05 (100), 77 (50). HRMS (C28H20O, M-H2O): 372,1514 (calc. 372,1503). 

 

4.8.2 Síntese dos 1,1,4,4-tetraarilbut-2-ino-1,4-diois 50 e 51 

  

Uma suspensão do complexo acetileto de lítio-etileno diamina (90%; 2,475g; 26,9 

mmol) e 1,5 equivalentes de 4,4’-dimetoxibenzofenona ou 4,4’-difluorobenzofenona em THF 

seco (50 mL) foi mantida sob agitação à temperatura ambiente. Após 3 dias a mistura foi filtrada 

com Celite e o solvente evaporado sob pressão reduzida. Ao resíduo adicionou-se água (50 mL) 

e a mistura extraiu-se com acetato de etilo (2x40 mL). A fase orgânica foi seca com Na2SO4 e 

parte do solvente removido sob pressão reduzida. Durante a evaporação do solvente, a cetona 

inicial, um sólido branco, é removida por precipitação fracionada. O óleo remanescente 

constituído maioritariamente pelo diol foi purificado por cromatografia em coluna ou 

recristalização. 

 

4.8.2.1 1,1,4,4-Tetra(4-metoxifenil)but-2-ino-1,4-diol 50 

 

 

 

 

 

 

O produto foi purificado por cromatografia em coluna rápida (0-50% AcOEt/éter de 

petróleo) obtendo-se cristais amarelos (1,42 g; 56%).  

 P.f.: 136,5-138,0 °C.  

 IV (KBr, cm-1): 3398, 2959, 2934, 2833, 1585, 1613, 1511, 1460, 1414, 1362, 1249, 

1175, 1106, 1032, 987, 832, 588.  

 RMN de 1H (400 MHz,CDCl3): δ = 7,48 (d, J=8,7 Hz, 8H); 6,83 (d, J=8,7 Hz, 8H); 

3,77 (s, 12H, OCH3); 2,80 (s, 2H, 1H) ppm. 

 EI-MS (TOF): m/z (%) = 492 (11), 490 (10), 476 (23), 464 (14), 243 (10), 242 (81), 

211 (33), 135 (100), 107 (15), 92 (19), 77 (19). HRMS (C28H20O5, M-H2O): 492,1936 

(calc. 492,1937). 
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4.8.2.2 1,1,4,4-Tetra(4-fluorofenil)but-2-ino-1,4-diol 51 

 

 

 

 

 

 

O resíduo foi precipitado com CH2Cl2 e o produto formado foi filtrado e lavado com 

éter de petróleo obtendo-se cristais brancos (437 mg; 5%). 

 P.f.: 158,4-165,4 °C.  

 IV (KBr, cm-1): 3553, 3448, 1606, 1504, 1413, 1345, 1231, 1156, 1095, 997, 845, 822, 

735, 573. 

 RMN de 1H (400 MHz,CDCl3): δ = 7,50 (m, 8H); 7,48 (t, J=8,9 Hz, 8H); 2,82 (s, 

2H,1H) ppm.  

 EI-MS (TOF): m/z (%) = 444 (2), 428 (10), 416 (5), 321 (6), 243 (4), 218 (70), 214 

(11), 123 (100), 95 (61), 75 (22). HRMS (C28H16OF4, M-H2O): 444,1127 (calc. 

444,1137). 

 

4.8.3 4-[3-Fenil-1-difenilmetileno-1H-inden-2-il]naftalen-1-ol 52 

 

  

 

 

 

 

 

Uma solução de 1-naftol (250 mg; 1,73 mmol), diol 49 (745 mg; 1,91 mmol; 1,1 eq) e 

APTS (catalítico) em CHCl3 (15 mL) foi mantida à temperatura ambiente sob agitação durante 

2 horas obtendo-se uma solução cor de laranja. Em seguida adicionou-se água (40 mL), a fase 

orgânica foi separada e a fase aquosa extraída com acetato de etilo (2x25 mL). As fases 

orgânicas reunidas foram secas com Na2SO4 anidro e o solvente removido a pressão reduzida 

observando-se a formação de um óleo cor de laranja o qual foi cristalizado com CH2Cl2 e éter 

de petróleo obtendo-se o indeno 52 na forma de um sólido amarelo (583 mg; 67%).  
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 UV-Vis (CHCl3, = 1,1x104) max= 372 nm.  

 P.f.: 241,2-242,0 ºC.  

 IV (KBr, cm-1): 3438, 3059, 2359, 2337, 1630, 1587, 1436, 1336, 1272, 1218, 1179, 

1043, 750, 700. 

 RMN de 1H (300 MHz, CDCl3): δ = 6,26 (largo); 6,38 (d, J=7,6 Hz); 6,54 (d, J=7,8 

Hz); 6,66 (largo); 6,84 (d, J=7,6 Hz); 6,94 (t, J=7,4 Hz); 7,15 (largo); 7,20 (t, J=7,2 Hz); 

7,31 (m); 7,39 (d, J=7,2 Hz); 7,45 (m); 7,57 (m); 7,84 (d, J=8,4 Hz), 7,87 (d, J=8,3 Hz) 

ppm. 

 RMN de 13C (75 MHz, CDCl3): δ = 107,9; 119,8; 121,0; 123,7; 123,8; 124,3; 125,0; 

125,5; 125,8; 126,3; 126,6; 126,9; 127,7; 127,8; 128,4; 128,8; 129,2; 129,5; 130,1; 

130,6; 134,0; 135,2; 137,3; 137,5; 139,0; 140,6; 143,0; 143,4; 144,0; 149,9 ppm. 

 EI-MS (TOF): m/z (%) = 498 (M+, 100), 422 (22), 421 (97), 420 (27), 344(8), 315 (5). 

HMRS (C38H26O): 498,1983 (calc. 498,1984).  

 

4.8.4  Síntese dos corantes indeno 53-55 e da indanona 56 

 

Uma solução do composto aromático (0,35 mmol), diol 50 (1,1 eq) e APTS (catalítico) 

em CHCl3 (15 mL) foi agitada durante 2 horas à temperatura ambiente. Após adicionar água 

(30 mL) a fase orgânica foi separada e a fase aquosa foi extraída com éter etílico (2x25 mL). A 

combinação das fases orgânicas foi seca (Na2SO4 anidro) e o solvente concentrado sob pressão 

reduzida. O resíduo foi purificado por cristalização (CH2Cl2/éter de petróleo) (composto 53) ou 

através de cromatografia em coluna (0-25% EtOAc/éter de petróleo) (compostos 54-56). 

 

4.8.4.1 4-[1-(Bis(4-metoxifenil)metileno)-6-metoxi-3-(4-metoxifenil)-1H-inden-2-

il]naftalen-1-ol  53 

 

 

 

 

 

 

 

Partindo do 1-naftol obteve-se o corante vermelho 53 (120 mg; 56%).  
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 UV-Vis (CHCl3, = 1,3x104) max= 395 nm.  

 P.f: 127,5-129,8 ºC.  

 IV (KBr,cm-1): 3438, 2930, 2359, 1601, 1501, 1465, 1251, 1172, 1029, 836. 

 RMN de 1H (500 MHz, DMSO-d6): δ = 9,37 (largo, 1H); 7,86 (d, J=8,2 Hz, 1H); 7,66 

(d, J=8,3 Hz, 1H); 7,40 (largo, 1H); 7,26 (t, J=7,3 Hz, 1H); 7,22 (t, J=7,9 Hz, 1H); 7,12 

(d, J=8,4 Hz, 1H); 7,00-7,15 (largo, 3H); 7,05 (d, J=8,6 Hz, 2H); 6,84 (d, J=7,7 Hz, 1H); 

6,74 (dd, J=8,3 Hz, J=1,8 Hz, 1H); 6,72 (d, J=8,5 Hz, 2H); 6,47 (d, J=7,8 Hz, 1H); 6,40 

(largo, 2H); 6,10 (d, J=2,2 Hz, 1H); 5,98 (largo, 2H); 3,85 (s, 3H); 3,67 (s, 3H); 3,51 (s, 

3H); 3,51 (s, 3H) ppm.  

 RMN de 13C (75 MHz, DMSO-d6): δ = 160,3; 158,8; 158,4; 157,6; 152,1; 149,1; 141,9; 

139,5; 137,9; 136,1; 135,8; 135,6; 133,8; 132,5; 131,9; 130,45; 130,36; 128,5; 127,9; 

126,0; 125,9; 125,7; 124,5; 123,9; 122,0; 120,0; 114,8; 114,5; 113,9; 112,6; 112,0; 

110,4; 107,9; 55,9; 55,47; 55,44; 55,41 ppm. 

 EI-MS (TOF): m/z (%) = 618 (M+, 100), 511 (11), 367 (13), 339 (7).  HRMS 

(C42H34O5): 618,2411 (calc. 618,2406). 

 

4.8.4.2 4-[1-(Bis(4-metoxifenil)metileno)-6-metoxi-3(4-metoxifenil)-1H-inden-2-il]fenol 

54 

 

 

 

 

 
 

Partindo do fenol obteve-se dois corantes: o sólido amarelo/cor de laranja 54 (104 mg; 

17%) e um sólido vermelho 56 (119 mg; 23%). 

 UV-Vis (CHCl3, = 1,7x104) max= 389 nm.  

 P.f.: 202,2-204,9 ºC. 

 IV (KBr, cm-1): 3457, 3952, 2833, 1601, 1501, 1465, 1279, 1243, 1172, 1029, 836. 

 RMN de 1H (300 MHz, DMSO-d6): δ = 8,94 (s, OH); 7,25 (d, J=8,3 Hz, 1H); 7,08 (d, 

J=8,5 Hz, 1H); 7,05 (d, J=8,3 Hz, 1H); 7,02 (d, 1H); 6,85 (d, J=8,8 Hz, 1H); 6,72 (d, 

J=8,8 Hz, 1H); 6,67 (dd, J=8,2 Hz, J=1,8 Hz, 1H); 6,54 (d, J=8,5 Hz, 1H); 6,43 (d, J=9 
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Hz, 1H); 6,20 (d, J=8,5 Hz, 1H); 5,88 (d, J=1,8 Hz, 1H); 3,85 (s, 3H); 3,74 (s, 3H); 3,61 

(s, 3H); 3,45 (s, 3H) ppm. 

 RMN de 13C (75 MHz, DMSO-d6): δ = 160,4; 159,4; 158,4; 157,6; 155,1; 148,8; 140,8; 

139,5; 136,9; 136,7; 136,2; 135,9; 133,9; 133,7; 132,5; 132,0; 131,1; 127,8; 127,4; 

119,8; 114,7; 114,3; 113,9; 112,9; 111,8; 109,9; 55,8; 55,5; 55,4; 55,1 ppm.  

 EI-MS (TOF): m/z (%) = 568 (M+, 100), 553 (14), 460 (3), 417 (3), 284 (3). HRMS 

(C38H32O5): 568,2256 (calc. 568,2250).  

 

4.8.4.3 1-[1-(Bis(4-metoxifenil)metileno)-6-metoxi-3-(4-metoxifenil)-1H-inden-2-il]-4-

metoxinaftaleno 55. 

 

 

 

 
 

Partindo do 1-metoxinaftaleno obteve-se dois corantes: sólido cor-de-laranja 55 (81 mg; 

20%) e um sólido amarelo/cor de laranja 56 (62 mg; 20%). 

 UV-Vis (CHCl3, = 1,5x104) max= 396 nm.  

 P.f.: 239,7-241,8 ºC.  

 IV (KBr, cm-1): 3438, 3002, 2959, 2930, 2830, 2366, 1601, 1501, 1458, 1251, 1172, 

1086, 1029, 822, 767. 

 RMN de 1H (300 MHz, CDCl3): δ = 7,96 (m, 1H); 7,81 (m, 1H); 7,51 (dd, J=8,2 Hz, 

J=2 Hz, 1H); 7,15 (dd, J=8,7 Hz, J=2,5 Hz 1H); 7,29 (m, 2H); 7,11 (d, J=8,6 Hz, 2H); 

7,11 (d, 1H); 6,96 (m, 2H); 6,89 (d, J=7,9 Hz, 1H); 6,76 (dd, J=8,3 Hz, J=2,3 Hz, 1H); 

6,69 (d, J=8,8 Hz, 2H); 6,42 (d, J=7,9 Hz, 2H); 6,31 (d, J=2,1 Hz, 2H); 6,11 (largo, 2H); 

5,76 (largo, 2H); 3,88 (s, 6H); 3,72 (s, 3H); 3,56 (s, 3H); 3,53 (s, 3H) ppm. 

 RMN de 13C (75 MHz, CDCl3): δ = 160,1; 158,6; 158,2; 157,7; 154,0; 148,9; 139,5; 

138,4; 138,1; 136,3; 135,8; 133,8; 133,5; 132,7; 132,0; 130,4; 129,8; 128,2; 127,9; 

126,2; 126,2; 125,6; 125,2; 124,3; 121,3; 120,1; 114,2; 113,8; 113,2; 112,4; 111,2; 

109,6; 103,6; 55,41; 55,34; 55,18; 55,02; 54,98 ppm. 
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 EI-MS (TOF): m/z (%) = 632 (M+, 100), 311 (7), 255 (6), 243 (8) 237 (16), 236 (27), 

152 (5). HRMS (C43H36O5): 632,2562 (calc. 632,2563).  

 

4.8.5 3-(Bis(4-metoxifenil)metileno)-5-metoxi-1-(4-metoxifenil)-1H-inden-2(3H)-ona 

56. 

 

 

 

 

 
 

A uma solução do diol 50 (100 mg; 0,19 mmol) em CHCl3 (10 mL) adicionou-se APTS 

(catalítico) e a mistura foi mantida com agitação à temperatura ambiente durante 1 dia. Em 

seguida, adicionou-se água (50 mL) e a fase orgânica foi separada. A fase aquosa foi extraída 

com CHCl3 (3x25 mL), as fases orgânicas foram secas com Na2SO4 anidro e depois 

concentradas a pressão reduzida. O resíduo foi purificado por cristalização (CH2Cl2/éter de 

petróleo) obtendo-se cristais amarelo/cor-de-laranja da indanona 56 (29 mg; 30%). 

 UV-Vis (CHCl3, = 1,2x104) max= 394 nm. 

 P.f.: 90,7-92,7 ºC.  

 IV (KBr, cm-1): 3438, 2952, 2830, 1715, 1601, 1572, 1501, 1479, 1295, 1251, 1172, 

1029, 829. 

 RMN de 1H (300 MHz, CDCl3): δ = 7,β8 (d, J=8,7 Hz, βH); 7,17 (d, J=8,9 Hz, βH); 

7,09 (d, J=8,5 Hz, 2H); 6,97 (d, J=8,9 Hz, 2H); 6,86 (d, J=8,7 Hz, 2H); 6,81 (d, J=8,9 

Hz, 2H); 6,78 (dd, J=8,2 Hz, J=2,5 Hz 1H); 6,29 (d, J=2,7 Hz, 1H); 4,52 (s, 1H); 3,88 

(s, 3H); 3,81 (s, 3H); 3,80 (s, 3H); 3,51 (s, 3H) ppm.  

 RMN de 13C (75 MHz, CDCl3): δ = 203,0; 160,7; 160,5; 158,7; 158,4; 151,6; 142,4; 

133,9; 133,6; 133,0; 132,4; 131,9; 131,7; 129,9; 129,5; 126,6; 115,7; 114,1; 114,0; 

112,8; 107,5; 56,8; 55,4; 55,28; 55,22; 55,9 ppm. 

 EI-MS (TOF): m/z (%) = 492 (100), 464 (34), 449 (22), 434 (10), 433 (27), 357 (26), 

341 (11), 254 (15), 239 (13), 226 (35), 211 (20). HRMS (C32H28O5): 492,1932 (calcd. 

492,1937). 
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4.8.6 1-Vinilideno-1,2-dihidronafto[2,1-b]furanos 

 

A uma solução de 2-naftol (280 mg; 1,73 mmol) e diol 49-51 (1 equivalente) em CHCl3 

foi adicionado APTS (5 mg) obtendo-se uma solução violeta que foi mantida à temperatura 

ambiente. Após se verificar por TLC a ausência do diol de partida na mistura reacional (cerca 

de 1 hora) adicionou-se água (60 mL). A fase orgânica foi separada e a fase aquosa extraída 

com CHCl3 (2x40 mL). As fases orgânicas foram reunidas e secas (Na2SO4 anidro). O solvente 

foi removido sob pressão reduzida originando um óleo que foi purificado por cromatografia em 

coluna e recristalização.  

 

4.8.6.1 1,2-Dihidro-1-(2,2-difenil)vinilideno)-2,2-difenilnafto[2,1-b]furano 57 

 

 

 

 

 

 

 O produto foi purificado por cromatografia em coluna (5-10% acetato de etilo/éter de 

petróleo) e em seguida recristalizado com éter de petróleo obtendo-se cristais brancos (455 mg; 

47%). 

 P.f.: 193,4-195,9 °C.  

 IV (KBr, cm-1): 3060, 3027, 1626, 1592, 1516, 1457, 1440, 1269, 1247, 1180, 1017, 

962, 806, 751, 696. 

 RMN de 1H (300 MHz,CDCl3): δ = 8,26 (d, J=8,2 Hz, 1H); 7,85 (d, J=8,2 Hz, 1H); 

7,82 (d, J=8,8 Hz, 1H); 7,43-7,51 (m, 5H); 7,36 (t, J=7,5 Hz, 1H); 7,20-7,31 (m, 13H); 

7,16 (d, J=7,9 Hz, 4H) ppm. 

 RMN de 13C (75 MHz, CDCl3): δ = 202,9; 157,9; 143,2; 136,6; 132,0; 130,3; 130,0; 

129,3; 128,9; 128,6; 128,3; 128,1; 128,0; 127,9; 127,5; 123,9; 122,4; 117,5; 114,9; 

113,7; 112,6; 95,1 ppm. 

 EI-MS (TOF): m/z (%) = 499 (M+1, 11), 498 (43), 497 (11), 496 (29), 469 (16), 468 

(76), 467 (11), 454 (11), 421 (32), 420 (10), 392 (20), 391 (100), 389 (32), 387 (16), 

376 (11), 331 (13), 315 (10), 313 (20). HRMS (C38H26O): 498,1989 (calc. 498,1984).  
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4.8.6.2 1,2-Dihidro-1-(2,2-di(4-metoxifenil)vinilideno)-2,2-di(4-metoxifenil)nafto[2,1-

b]furano 58 

 

 

 

 

 

 O produto foi purificado por cromatografia em coluna (15-20 % EtOAc/éter de 

petróleo). Em seguida foi dissolvido em CH2Cl2 (30 mL) e adicionou-se carvão. A suspensão 

foi aquecida durante 30 minutos a 60 ºC e depois foi filtrada. O resíduo foi lavado com CH2Cl2 

e o solvente removido a pressão reduzida. Os cristais do produto, amarelo claro, foram obtidos 

por recristalização com éter de petróleo (550 mg; 46%). 

 P.f.: 71,9-74,9 °C. 

 IV (KBr, cm-1): 2954, 2931, 2833, 2359, 2337, 1607, 1511, 1458, 1248, 1170, 1030, 

833, 811, 584. 

 RMN de 1H (300 MHz,CDCl3): δ = 8,25 (d, J=8,3 Hz, 1H); 7,83 (d, J=8,1 Hz, 1H); 

7,79 (d, J=8,8 Hz, 1H); 7,45 (t, J=7,7 Hz, 1H); 7,39 (d, J=8,8 Hz, 4H); 7,34 (t, J=8,0 Hz, 

1H); 7,25 (d, J=8,8 Hz, 1H); 7,11 (d, J=8,8 Hz, 4H); 6,78 (d, J=8,7 Hz, 4H); 6,75 (d, 

J=8,8 Hz, 4H); 3,83 (s, 6H, 3H); 3,80 (s, 6H, 3H) ppm. 

 RMN de 13C (75 MHz, CDCl3): 202,0; 159,3; 159,2; 157,7; 135,7; 131,4; 130,0; 129,9; 

128,8; 129,1; 129,0; 128,7; 127,7; 123,5; 122,2; 116,3; 114,8; 113,8; 113,7; 113,4; 

112,5; 94,5; 55,3 ppm.  

 EI-MS (TOF): m/z (%) = 618 (M+, 47), 617 (29), 616 (100), 589 (12), 588 (43), 587 

(12), 557 (13), 511 (12), 510 (11), 482 (14), 481 (55), 350 (3), 287 (3), 227 (3), 135 (4). 

HRMS (C42H34O5): 618,2402 (calc. 618,2406). 
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4.8.6.3 1,2-Dihidro-1-(2,2-di(4-fluorofenil)vinilideno)-2,2-di(4-fluorofenil)nafto[2,1-

b]furano 59 

 

 

 

 

 

  

O produto foi purificado por cromatografia em coluna (3% EtOAc/éter de petróleo) e 

depois recristalizado com éter de petróleo obtendo-se cristais brancos (261 mg, 19%). 

 P.f.: 124,4-127,7 °C.  

 IV (KBr, cm-1): 3061, 1634, 1604, 1505, 1460, 1271, 1236, 1156, 1012, 962, 832, 797, 

748, 573. 

 RMN de 1H (300 MHz, CDCl3): δ = 8,18 (d, J=8,3 Hz, 1H); 7,88 (d, J=8,4 Hz, 1H); 

7,85 (d, J=8,8 Hz, 1H); 7,51 (t, J=7,9 Hz, 1H); 7,34-7,46 (m, 5H); 7,28 (d, J=8,9 Hz, 

1H); 7,12 (dd, J=8,6 Hz, J=5,4 Hz, 4H); 6,89-7,06 (m, 8H) ppm. 

 RMN de 13C (75 MHz, CDCl3): δ = 202,1; 164,2; 160,9; 157,6; 138,6; 132,3; 132,0; 

130,2; 130,1; 129,6; 129,3; 129,1; 128,1; 124,0; 121,9; 115,9; 115,6; 115,3; 115,1; 

112,9; 112,4; 93,8 ppm. 

 RMN de 19F (282 MHz, CDCl3): δ = -113,51 (tt, J=8,4 Hz, J=5,4 Hz, 1F); -113,92 (tt, 

J=8,5 Hz e J=5,4 Hz, 1F).  

 EI-MS (TOF): m/z (%) = 570 (M+, 100), 476 (10), 475 (51), 474 (11), 445 (14), 367 

(18), 351 (16), 349 (14), 201 (14). HRMS (C38H22OF4): 570,1605 (calc. 570,1607). 

 

4.8.7 1-(1-Hidroxi-1,1,4,4-tetrafenilbuta-2,3-dien-2-il)naftalen-2-ol 60  
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A uma solução de 2-naftol (280 mg; 1,73 mmol) e o diol 49 (1 equivalente) em CHCl3 

foi adicionado APTS (5 mg) obtendo-se uma solução violeta que foi mantida à temperatura 

ambiente. Após 10 min verificou-se por TLC a formação do naftofurano e de um outro 

composto mais polar. De forma a isolar o produto mais polar terminou-se a reação e adicionou-

se água (60 mL). A fase orgânica foi separada e a fase aquosa extraída com CHCl3 (2x40 mL). 

As fases orgânicas foram reunidas e secas (Na2SO4 anidro). O solvente foi removido sob 

pressão reduzida originando um óleo que foi purificado por cromatografia em coluna e 

recristalização.  

 RMN de 1H (500 MHz, CDCl3): δ = 7,70 (d, J=8,1 Hz, 1H); 7,69 (d, J=8,8 Hz, 1H); 

7,61 (d, J=8,2 Hz, 1H); 7,57 (largo, 4H); 7,5γ (s, 1H); 7,β9−7,γγ (m, 4H); 7,β0−7,β8 

(m, 9H); 7,14 (ddd, J=8,4 Hz, J=6,9 Hz, J=1,4 Hz, 1H); 7,14 (d, J=8,6 Hz, 1H); 7,00 

(largo, 4H); 3,22 (s, 1H) ppm. 

 RMN de 13C (125 MHz, CDCl3): δ = 208,3; 152,1; 144,4; 135,5; 133,9; 130,1; 129,0; 

128,6; 128,4; 128,1; 128,0; 127,8; 127,0; 126,3; 125,2; 123,1; 118,6; 114,3; 112,1; 

109,2; 83,0 ppm. 

 EI-MS (TOF): m/z (%) = 516 (M+, 5), 514 (16), 500 (53), 499 (99), 498 (100), 437 

(64), 422 (50), 421 (96), 420 (73), 393 (25), 333 (80), 332 (83), 331 (90), 315 (73), 302 

(80), 289 (44), 255 (57), 226 (44), 167 (75), 165 (82). HRMS (C38H28O2): 516,5084 

(calc. 516,2089).  

 

4.8.8 1-(Hidroxidifenilmetil)-3,3-difenil-3H-naphtho[2,1-b]pirano 61 

 

 

 

 

 

   

O composto 60 foi colocado durante alguns dias em CHCl3 à temperatura ambiente 

verificando-se a sua total conversão no composto 61. 

 RMN de 1H (500 MHz, CDCl3): δ = 7,72 (d, J=8,9 Hz, 1H); 7,67 (d, J=7,9 Hz, 1H); 

7,57 (d, J=8,7 Hz, 1H); 7,53 (d, J=7,4 Hz, 4H); 7,39 (d, J=8,9 Hz, 1H); 7,37 (t, J=7,8 

Hz, 4H); 7,32 (d, J=7,7 Hz, 4H); 7,19−7,β7 (m, 8H); 7,17 (ddd, J=7,9 Hz, J=7,0 Hz, 
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J=0,9 Hz, 1H); 6,99 (ddd, J=8,5 Hz, J=7,1 Hz, J=1,4 Hz, 1H); 5,82 (s, 1H); 3,37 (s, 1H) 

ppm. 

 RMN de 13C (125 MHz, CDCl3): δ = 153,1; 147,9; 143,8; 141,3; 135,1; 130,9; 130,3; 

130,0; 128,9; 128,1; 127,92; 127,89; 127,7; 127,5; 127,3; 126,2; 125,8; 123,4; 119,4; 

116,7; 83,2; 82,9 ppm. 

 EI-MS (TOF): m/z (%) = 516 (M+, 9), 515 (13), 514 (30), 500 (43), 499 (39), 498 (79), 

437 (100), 421 (56), 409 (54), 334 (87), 333 (75), 315 (32), 302 (44), 289 (30), 257 (64), 

255 (34), 226 (31), 191 (32), 182 (39). HRMS (C38H28O2): 516,5082 (calc. 516,2089).  
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 Conclusão 

 

Neste trabalho demonstrámos que a introdução de um anel extra entre o ciclo pirânico 

e o anel benzénico ou naftalénico dos benzo e naftopiranos, respetivamente, conduz a uma nova 

classe de compostos fotocrómicos com propriedades inovadoras. Em particular, esta alteração 

estrutural leva, após irradiação UV, à formação de um único fotoisómero em vez dos habituais 

dois, originando sistemas fotocrómicos rápidos e completamente reversíveis em poucos 

minutos/segundos à temperatura ambiente. 

No decurso deste trabalho testou-se esta ideia em dois sistemas fotocrómicos: 

benzopiranos, naftopiranos e descobriu-se uma nova classe de compostos fotocrómicos com 

uma estrutura inovadora, os naftofuranos.  

 

Benzopiranos 

 

Foram sintetizados dois novos benzopiranos, 3 e 12 (esquema 5.1) em 3 e 5 etapas, 

respetivamente, a partir da 2’,6’-dihidroxiacetofenona utilizando a síntese de Kabbe seguido da 

reação de Reformatsky. 

Estes compostos não são fotocrómicos à temperatura ambiente sob irradiação contínua, 

no entanto, por fotólise de relâmpago foi possível efetuar a fotoisomerização e mostrar que, tal 

como previsto, apenas se forma um fotoisómero apesar do seu tempo de vida ser baixo (655 µs 

(3) e 125 µs (12)). 

 

 

 

 

 

 
Esquema 5.1: Estrutura dos benzopiranos fundidos 3 e 12 e equilíbrio fotocrómico do benzopirano fundido 12. 

 

A formação de um único fotoisómero comprova a ideia inicial de que uma ponte entre 

a dupla ligação do anel pirânico e o anel benzénico impossibilita a isomerização da dupla 

ligação impedindo assim a formação do isómero mais lento, transoid-trans, observando-se 
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unicamente a formação do isómero mais rápido, transoid-cis, responsável por uma cinética de 

decaimento rápida e monoexponencial. 

Quando comparado com o benzopirano de referência, o 2,2-difenil-2H-benzopirano, 

estes dois novos benzopiranos fundidos apresentam uma descoloração térmica mais rápida 

sendo por isso uma excelente alternativa em potenciais aplicações onde sejam utilizados 

sistemas rápidos. 

 

Naftopiranos 

 

Algumas das tentativas de síntese de naftopiranos com um anel extra entre o anel 

pirânico e o anel naftalénico conduziram a compostos com uma estrutura inesperada que, 

surpreendentemente, apresentaram também propriedades fotocrómicas à temperatura ambiente. 

A dihidronaftopiranona 15 foi obtida por reação de Mukaiyama entre uma naftopiranona 

e um silil enol éter e resulta de uma dupla adição deste último ao anel naftalénico em vez da 

expectável adição ao grupo carbonilo. A irradiação UV deste composto leva ao 

desenvolvimento de uma espécie termicamente estável com uma coloração amarela que retorna 

à forma inicial apenas por irradiação com luz visível. 

A benzocumarina 19 foi obtida através de uma reação de Reformatsky partindo de uma 

naftopiranona e resulta de um rearranjo intramolecular. Estudos de RMN de soluções irradiadas 

mostraram que a radiação ultravioleta promove uma electrociclização originando um produto 

corado, termicamente reversível, que na presença de oxigénio molecular é convertido 

irreversivelmente numa lactona aromática. 

As tentativas de ciclização intramolecular dos naftopiranos 20 e 21 em meio ácido 

conduziram à formação inesperada de uma lactona (22), através de uma série de reações 

intramoleculares, no entanto, o composto formado não apresenta propriedades fotocrómicas. 

Foram sintetizados 4 naftopiranos (24-26 e 28, esquema 5.2) com uma cadeia alquílica 

na posição 4, a partir de cumarinas substituídas por grupos alquilo (metilo e propilo) seguido 

da reação com reagentes de Grignard.   
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Esquema 5.2: Naftopiranos sintetizados com uma cadeia alquilica na posição 4. 

 

Os naftopiranos 24-26, sob irradiação UV e a 10 ºC, originam espécies coradas com 

tempos de meia vida muito mais baixos (1-5 s) do que o naftopirano não substituído (<1800 s).  

Verifica-se deste modo que a introdução de um grupo na posição 4 acelera de forma muito 

significativa o processo de descoloração, contudo a introdução de um substituinte na posição 

orto dos grupos fenilo do carbono sp3 estabiliza as formas abertas levando a um ligeiro aumento 

do seu tempo de meia vida permitindo compensar o efeito anterior.  

Através de estudos de RMN foi possível concluir que a irradiação leva à formação 

unicamente do isómero TC que reverte termicamente à forma inicial. Todavia, ao mesmo tempo 

ocorre a isomerização da dupla ligação formando-se, de forma irreversível, um produto térmica 

e fotoquimicamente estável (esquema 5.3). 

 

 

 

 

 

 

Esquema 5.3: Equilíbrio no estado fotoestacionário do naftopirano 25. 

 

O comportamento dos naftopiranos 24-26 e 28 permitiu concluir que, embora com 

limitações, a introdução de uma cadeia na dupla ligação do ciclo pirânico não impede o 

fenómeno fotocrómico, sendo possível observar o desenvolvimento de cor a 10 ºC com 

formação do fotoisómero TC e de alguns produtos de degradação. 

Foi também desenvolvida uma nova via sintética para a preparação de uma nova classe 

de naftopiranos fundidos que apresentam uma cadeia entre o anel pirânico e o anel naftalénico. 

Estes compostos foram preparados em 7 etapas a partir do 1-naftol. 

Os naftopiranos fundidos 38-40 são incolores em solução. Por RMN foi possível 

demonstrar que, tal como previsto, a irradiação leva efetivamente à formação de um único 
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isómero com uma configuração transoid-cis (esquema 5.4), que descora totalmente em poucos 

segundos/minutos. O tempo de meia vida da espécie corada é muito dependente dos grupos 

presentes no carbono sp3. A introdução de um grupo o-metoxifenil nesta posição provoca um 

significativo impedimento estéreo, conduzindo a tempos de meia vida mais elevados (66 s) e 

colorações intensas. Ao contrário dos naftopiranos comuns, estes naftopiranos fundidos 

originam somente uma espécie corada que descora completamente e em poucos minutos 

seguindo uma cinética monoexponencial.  

O naftopirano fundido 39 foi incorporado em três matrizes hibridas orgânicas-

inorgânicas, obtidas pelo método sol-gel utilizando GPTMS e Jeffamines com diferentes pesos 

moleculares. A exposição ao sol destes materiais transparentes originou o desenvolvimento de 

uma intensa coloração amarela que desaparece completamente após dois minutos no escuro. 

 A matriz derivada da Jeffamine 300 apresenta os melhores resultados ao nível da 

reprodutibilidade verificando-se que após 60 minutos de ciclos de coloração/descoloração não 

são visíveis sinais de degradação (esquema 5.4). 

 

 

 
 

 

 

 

 

Esquema 5.4: Equilíbrio fotoquímico para o naftopirano fundido 39 e fotografias da matriz 39AA(300) antes e 
depois de irradiar. 
 

A via sintética que permitiu a síntese dos naftopiranos fundido, 38-40 é demasiado longa 

e limitada a compostos com substituintes iguais no carbono sp3 não permitindo facilmente a 

introdução de modificações estruturais na molécula. Assim, foi desenvolvida uma via sintética 

mais expedita que permitiu obter o indeno-naftopirano 48, em apenas 3, etapas partindo da 5-

hidroxi-7H-benzo[c]fluoren-7-ona e de um álcool, adequadamente substituído. 

Este naftopirano não apresenta propriedades fotocrómicas quando exposto à luz solar. 

Todavia, a irradiação de uma solução ou de uma matriz dopada, com um laser de alta potência 

(200 mW), promove a isomerização fotoquímica à temperatura ambiente obtendo-se uma 

elevada concentração do fotoisómero corado que reverte termicamente à forma inicial no escuro 
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em apenas 66 ms. Verifica-se assim o desenvolvimento de uma coloração intensa apenas na 

zona diretamente irradiada que se desvanece assim que a luz UV se desvia. Estudos de RMN a 

baixa temperatura permitiram mostrar a formação de um único isómero com uma configuração 

transoid-cis que reverte termicamente à forma incolor (esquema 5.5). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Esquema 5.5: Equilíbrio fotocrómico do naftopirano 48 entre a forma fechada e a forma aberta. 

 

1-vinilidenonaftofuranos 

 

Uma nova classe de compostos fotocrómicos foi inesperadamente obtida por reação do 

2-naftol com 1,1,4,4-tetraarilbut-2-ino-1,4-diois à temperatura ambiente. Estes compostos 

exibem fotocromismo à temperatura ambiente quando misturados com sílica gel. A irradiação 

com luz solar de sílica dopada gera em poucos segundos uma coloração rosa/violeta ou verde 

que se desvanece em poucos segundos/minutos (76 (57), 577 (58), 35 (59) s) dependendo dos 

substituintes presentes na estrutura.  

Os 1-vinilidenonaftofuranos apresentam ainda propriedades acidocrómicas. A adição de 

TFA a uma solução do naftofurano 57 leva ao desenvolvimento de uma intensa coloração 

violeta, com dois máximos de absorção (451 e 580 nm) enquanto a adição de trietilamina 

permite voltar ao estado incolor. 

 

 

 

 

 

 

Esquema 5.6: Espécie formada após adição de TFA. 
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O comportamento dos 1-vinilidenonaftofuranos foi estudado por RMN tendo sido 

possível identificar a espécie formada em meio ácido (esquema 5.6). É provável que na presença 

de iões H+ e luz UV ocorra a adição de um protão ao grupo aleno e consequente quebra da 

ligação C-O do anel furano originando uma espécie altamente conjugada com uma intensa 

coloração violeta. A espécie formada em meio ácido parece ser semelhante à produzida na 

superfície da sílica por exposição ao sol. 

A reação dos 1,1,4,4-tetraarilbut-2-ino-1,4-diois com o 1-naftol e outros compostos 

aromáticos conduz a resultados completamente distintos observando-se a formação de corantes 

com uma estrutura do tipo indeno (esquema 5.7).  

 

 

 

 

 

 

Esquema 5.7: Síntese do corante indeno 52. 

 
Globalmente os resultados obtidos neste trabalho são bastante promissores pois ficou 

provado ser possível sintetizar de forma rápida e expedita naftopiranos fundidos cuja irradiação 

com luz UV gere uma única espécie corada eliminando assim os problemas da cor residual. 

Podendo abrir caminho para o desenvolvimento de novos compostos fotocrómicos passiveis de 

ser aplicados à indústria oftálmica ou no armazenamento de dados. 



 


