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RESUMO 

Este trabalho descreve-se a síntese de uma nova classe de 1,4-benzoquinonas 

contendo na posição C-2 do anel quinonoídico diferentes grupos alquílicos. A síntese 

destas substância envolveu três etapas, a saber: reação de bromação do 4-hidroxi-3-

metoxi-benzaldeído (vanilina) com bromo molecular levando à formação do 3-bromo-4-

hidroxi-5-metoxi-benzaldeído com rendimento de 95%. A reação de oxidação do 

produto bromado com peróxido de hidrogênio em meio básico permitiu à obtenção da 

2-bromo-6-metoxi-1,4-benzoquinona com rendimento de 55%. Na última etapa do 

projeto, a reação de descarboxilação oxidativa de ácidos carboxílicos na presença dos 

sais de prata e perssulfato de potássio permitiu alquilação da 2-bromo-6-metoxi-1,4-

benzoquinona. Três derivados quinonoídicos com cadeia alifática foram obtidos com 

rendimentos de 11%, 18% e 22%.   Os rendimentos globais das substâncias alquiladas 

foram de 6%, 10% e 12 %. 

 

Palavras-chave: benzoquinonas, alquilação, vanilina    
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Quinonas: aspectos gerais 

Quinonas são substâncias amplamente distribuídas na natureza e são caracterizadas 

estruturalmente por dois grupamentos cetônicos dispostos nas posições 1,2 ou 1,4, os 

quais se encontram conjugados com pelo menos duas ligações duplas em um anel de 

seis membros.
1
 Em função do tipo de anel cíclico no qual o sistema cetônico α,β 

insaturados está inserido as quinonas podem ser classificadas como: benzoquinonas (1-

2), naftoquinonas (3-4), antraquinonas (5) e fenantroquinonas (6), mostradas na Figura 

1.
2
 

 

Figura 1: Diferentes classes de Quinonas. 

 

Quinonas são amplamente distribuídas na natureza e se apresentam funcionais 

em diversos organismos vivos, podendo ser encontrados desde plantas, atuando no 

processo de fotossíntese, ou até mesmo no organismo humano, agindo na flora intestinal 

e na coagulação sanguínea
3
. Ainda, quinonas podem ser encontradas em bactérias e 

protozoários, desempenhando atividades essenciais para sobrevivência destes seres 

vivos.
4
 Por exemplo, uma das mais importantes funções associada ao sistema 

quinonoídico está relacionada aos processos de geração de ATP, através das vias de 

fosforilação oxidativa e fotofosforilação. As ubiquinonas (7) e menaquinonas (8) são 

                                                 
1
PATAI, A. The Chemistry of the Quinoidal compounds. John Wiley Sons, London, 1974. 

2
 GHOSH, S. K.; GANTA, A.; SPANJAARD, R. A.; Discovery and cellular stress pathway analysis of 

1,4-naphthoquione derivatives with novel, highly potent broad-spectrum anticancer activity; J. 

Biomed. Sci. v. 25, 12, 2018. 
3
 MADEO, J., ZUBAIR, A., MARIANNE, F. A review on the role of quinones in renal disorders. 

SpringerPlus. v.2, n. 1, p.139, 2013. 
4
 LOPES, W. A., DE ANDRADE, J. B. Fontes, formação, reatividade e quantificação de 

hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPA) na atmosfera. Química Nova v. 19, n. 5, p. 497, 1996. 
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representantes desta classe e estão envolvidas no processo de fosforilação oxidativa   de 

células eucarióticas e procarióticas, respectivamente (Figura 2). A plastoquinona (9) 

está associada a cadeia de transporte de elétrons entre os fotossistemas da fotossíntese.
5
 

Deficiências na ubiquinona-10 foram associadas à patologia de um número 

diverso de doenças, incluindo a encefalopatia, miopatia, infertilidade masculina e 

síndrome nefrótica.
6,7,8

 

Figura 2: Exemplos de quinonas de importância biológica. 

 

Estudos recentes mostram que pacientes com doenças mitocondriais, que 

ocorrem quando esses órgãos falham na produção de energia suficiente para o 

funcionamento adequado do corpo, foram tratados com alfa-tocotrienolquinona (10) por 

um período de treze semanas e apresentaram redução da progressão da doença em 90% 

dos indivíduos, resultando em uma melhora da qualidade de suas vidas. Atualmente, 

                                                 
5
LIU, M., LU, S.; Plastoquinone and ubiquinone in plants: biosynthesis, physiological function and 

metabolic engineering; Front Plant Sci. v. 7, n. 1898, p. 1-18, 2016. 
6
 VILALBA J. M.; PARRADO C.; SANTOS-GONZALES M. ALCAIN, F. J.; Therapeutic use of 

coenzyme Q10 and coenzyme Q10-related compounds and formulations. Expert Opin Investig Drugs 

v.19, n. 4, 535–554. 
7
 QUINZII C. M.; HIRANO M.; Coenzyme Q and mitochondrial disease. Dev. Disabil. Res. Rev. v. 16, 

n. 2, p. 183–188, 2010. 
8
BASARSLAN, F., YILMAZ, N.; ATES, S.; OZGUR, T.; TUTANC, M., MOTOR, V. K., ARICA, V., 

YILMAZ, C., INCI, M., BUYUKBAS, S.; Protective effects of thymoquinone on vancomycin-

induced nephrotoxicity in rats; Hum. Exp. Toxicol. v.31, n. 7, p. 726–733, 2012. 
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essa substância está em fase de ensaios clínicos para o tratamento de doenças neuronais 

como ataxia de Friedreich, síndrome de Leigh e síndrome de Tourette.
9
 

O interesse da comunidade científica pela classe das quinonas consiste em sua 

diversificada aplicação farmacológica, incluindo antitumorais, antimicrobianos
10

, 

tripanossomicidas
11

, viruscidas
12

, antitumorais
13

 e inibidoras de sistemas celulares 

reparadores
14

. 

 

1.2 Mecanismos de ação de Quinonas 

A citotoxicidade das quinonas pode estar relacionada aos diferentes mecanismos de 

ação, conforme mostrados a seguir. 

 

1.2.1. Quinonas que induzem o estresse oxidativo 

O estresse oxidativo é decorrente do desequilíbrio entre a formação e a remoção 

dos radicais livres no organismo, devido a diminuição dos antioxidantes endógenos ou 

do aumento da geração de espécies oxidantes. Esse quadro leva a um estado pró-

oxidante que favorece a ocorrência de lesões oxidativas em macromoléculas e estruturas 

celulares importantes, podendo provocar a morte celular
15

. A atividade biológica de 

quinonas via ciclo redox advém da sua capacidade de induzir o estresse oxidativo nas 

                                                 
9
ENNS, G.M.; KINSMAN, S. L.; PERLMAN, S. L.; SPICER, K. M.; ABDENUR, J. E.; COHEN, B. H.; 

AMAGATA, A.; BARNES, A.; KHEIFETS, V.; SHRADER, W. D.; THOOLEN, M.; BLANKENBERG, 

F., MILLER, G.; Initial experience in the treatment of inherited mitochondrial disease with EPI-743. 

Mol. Genet Metab. v.105, n. 1, p.91–102, 2012. 
10

ALEXANDRE, K. B.; MUFHANDU, H. T.; LONDON, G. M.; CHAKAUYA, E.; KHATI, M.; 

Progress and perspectives on HIV-1 microbicide development; Virology v. 497, p.69-80, 2016.  
11

DA SILVA, F. C.; FERREIRA, S. B.; DA ROCHA, D. R.; FERREIRA, V. F.; Chagas disease: 

challenges in developing new trypanocidal lead compouds; Rev. Virtual de Quím. v. 4, n.1, p.46-72, 

2016.   
12

TEIXEIRA, R. R.; PEREIRA, W. L.; OLIVEIRA, A. F. C. S.; DA SILVA, A. M.; DE OLIVEIRA, A. 

S.; DA SILVA, M. L.; DA SILVA, C. C.; DE PAULA, S. O.; Natural products as source of potential 

dengue antivirals; Molecules v.19, p. 8151-8176, 2014.     
13

JARDIM, G. A. M.; DA CRUZ, E. H. G.; VALENÇA, W. O.; LIMA, D. J. B.; CAVALCANTI, B. C.; 

PESSOA, C.; RAFIQUE, J.; BRAGA, A., L.; JACOB, C.; JUNIOR, E. N. S.; Synthesis of selenium-

quinone hybrid compounds with potential antitumor activity via Rh-catalyzed C-H bond activation 

and click reactions; Molecule v.23, p.83, 2018.   
14

Ding, Y., Li, Y., Yu, G.; Exploring bio-inspired quinone-based organic redox flow batteries: a 

combined experimental and computational study; Chem. v.1, n. 5, p. 790-801, 2016.  
15

CASSAGNES, L. E.; CHHOUR, M.; PÉRIO, P.; SUDOR, J.; GAYON, R.; FERRY, G.; BOUTIN, J. 

A.; NEPVEU, F.; REYBIER, K.; Oxidative stress and neurodegeneration: the possible contribution 

of quinone reductase 2; Free Radic. Biol. Med. v. 120, p. 56-61, 2018.  
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células. No Esquema 1, está ilustrado o mecanismo de estresse oxidativo de quinonas 

iniciado pela perda de um elétron do núcleo quinonoídico para formar ânion 

semiquinona (Q•-) sob ação das enzimas flavinas NADPH citocromo P-450 redutase, 

NADPH citocromo b5 redutase ou NADPH ubiquinona oxidoredutase. A espécie 

semiquinona Q
•-
 reduz o oxigênio molecular ao ânion-radical superóxido (O2

-•
) que, na 

presença da enzima superóxido dismutase (SOD) transforma-se em H2O2. O ânion-

radical superóxido (O2
-•
) por reação com metais de transição (reação de Fenton), ou com 

H2O2 (reação de Harber-Weiss), leva à formação do radical HO
• 
no interior da célula. O 

H2O2 é uma molécula reativa e promove a oxidação de algumas macromoléculas.
 16

 

Esquema 1: Ciclo redox induzido por quinonas. (Adaptado da referência 16) 

 

As espécies reativas de oxigênio (ROS) geradas durante o ciclo redox podem 

causar danos às membranas, proteínas e a cisão do DNA ou até mesmo se ligar com 

macromoléculas (ex. ácidos nucléicos, DNA e lipídios), causando sua inativação e, 

consequentemente, a morte celular.
16 

 Cabe destacar que o estresse também resulta da ação de muitos fatores 

ambientais tóxicos sobre seres vivos, como radiações gama, radiação ultravioleta, 

ozônio e poluentes automotivos no ar.
17

 

 

 

                                                 
16

 FERREIRA, S. B., GONZAGA, D. T. G., SANTOS, W. C., ARAÚJO, K. G. L., FERREIRA, V. F.; β-

Lapachona: Sua importância em química medicinal e modificações estruturais; Rev. Virtual Quím.  

v. 2, n. 2, p. 140-160, 2010.     
17

 BARBOSA, K. B. F.; COSTA, N. M. B.; ALFENAS, R. C. G.; DE PAULA, S. O.; MINIM, V. P. R.; 

BRESSAN, J.; Estresse oxidativo: conceito, implicações e fatores modulatórios; Rev. Nutr. v. 23, n. 4, 

p. 629-643, 2010. 
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1.2.2. Quinonas que atuam como agentes alquilantes biorredutores  

 A quinonas de origem natural, mitomicina C (11) e porfiromicina (12), 

(Esquema 2) por ação das enzimas NADPH:citocromo P450 redutase e NADPH 

quinona oxirredutase (DT-diaforase) transformam-se em intermediários reativos dos 

tipos (I) e (II), contendo em suas estruturas funções alquilantes que se ligam ao DNA 

por  meio de ligações cruzadas entre duas fitas complementares. Desta forma essas 

substâncias exercem seus efeitos citotóxicos atuando como agentes alquilantes 

biorredutores do DNA.
18, 19,20

 

 

Esquema 2: Mecanismo de alquilação do DNA pelas espécies biorredutoras 

geradas a partir das quinonas mitomicina C (11) e porfiromicina (12). (Retirado da 

referência 18). 

 

                                                 
18

DE OLIVEIRA, R. B.; ALVES, R. J.; Agentes Antineoplásicos Biorredutíveis: uma Nova 

Alternativa para o Tratamento de Tumores Sólidos; Quím. Nova v. 25, n. 6, p. 976-984, 2002. 
19

FERREIRA, A. L.; ROCHA, C. P.; VIEIRA, L. M.; DUSSE, L. M. S.; JUNQUEIRA, D. R. G.; 

CARVALHO, M. G.; Alterações hematológicas induzidas por medicamentos convencionais e 

alternativos; Rev. Bras. Farm. v. 96, n. 2, p. 94-101, 2013.  
20

 SOUZA E. T.; LOPES W. A. ANDRADE J.B. Fontes, formação, reatividade e determinação de 

quinonas na atmosfera. Quimica Nova v. 39, n. 4, p.486-495, 2016.  

http://quimicanova.sbq.org.br/detalhe_artigo.asp?id=5304
http://quimicanova.sbq.org.br/detalhe_artigo.asp?id=5304
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1.2.3. Quinonas que inibem a ação das enzimas topoisomerases I e II 

 A topoisomerase I (TOP1) e topoisomerase II (TOP2) são enzimas necessárias 

para a replicação e empacotamento do DNA. Essas enzimas atuam por modificações na 

estrutura espacial do DNA, proporcionando um alívio da tensão torsional entre as fitas 

da dupla hélice do DNA. Enquanto a TOP1 promove a clivagem de apenas uma das 

fitas de DNA, a TOP2 induz a ruptura transitória das duas fitas de DNA através do 

ataque às unidades tiranosínicas, na ligação fosfodiéster do DNA. Ao contrário da 

TOP2, a TOP1 não é dependente de ATP, pois ela consegue armazenar a energia da 

quebra da ligação fosfodiéster e utilizar essa energia para, posteriormente, restaurar a 

ligação.
21

 A Figura 3 ilustra o funcionamento da TOP2. 

 

Figura 3: Modelo molecular para a reação catalítica da topoisomerase II.
22

 

  

A inibição das topoisomerases pode ocorrer por duas formas distintas: a primeira 

quando o inibidor se liga especificamente à enzima e a segunda quando o inibidor liga-

se ao sítio de ruptura do DNA, durante a ação enzimática (Figura 4). Ambas as formas 

                                                 
21

STUCHINSKAYA, T.; MITCHENALL, L. A.; SCHOEFFLER, A. J.; CORBETT, K. D.; BERGER, J. 

M.; BATES, A. D.; MAXWELL, A.; How do type II topoisomerases use ATP hydrolysis to simplify 

DNA topology beyond equilibrium? Investigating the relaxation reaction of non-supercoiling type 

II topoisomerases; J. Mol. Biol. v. 385, n. 5, p. 1397-1408, 2009. 
22

BERGER, J. M.; GAMBLIM, S. J.; HARRISON, S. C.; WANG, J. C.; Structure and mechanism of 

DNA topoisomerase II; Nature v. 379, n. 6562, p. 225-232. 
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de inibição impedem que a replicação do DNA seja efetiva, ocasionando a 

fragmentação do mesmo. 

 

Figura 4: Processo de inibição das enzimas topoisomerases I e topoisomerase II.
23

 

  

 A seguir estão mostrados alguns exemplos de benzoquinonas alquiladas e as 

suas principais aplicações farmacológicas. 

 

1.3 Importância de benzoquinonas alquiladas 

Utomo e colaboradores
24

 em seus estudos determinaram os valores de afinidades 

(Ki) e das energias livre de ligação (ΔG) para os complexos formados entre as enzimas, 

proteína translocadora mitocondrial (TSPO) e glicogênio fosforilase (GPA) (Tabela 1), 

e as três quinonas alquiladas 13-15.  A timoquinona (13) é o principal constituinte do 

extrato de óleo da semente da Nigella sativa. Adicionalmente, os valores de IC50, que 

determinam a concentração de uma substância necessária para inibição de um 

                                                 
23

DA SILVA, M. N.; FERREIRA, V. F.; DE SOUZA, M. C. B. V.; Um panorama atual da química e 

da farmacologia de naftoquinonas, com ênfase na beta-lapachona e derivados; Quím. Nova, v. 26, n. 

3, p. 407-416, 2003. 
24

 ULFA, S. M.; SHOLIKHAH, S.; UTOMO, E. P.; Synthesis of Thymoquinone derivatives and its 

activity analysis: In-silico approach; AIP Conference Proceedings v. 1823, p. 020102, 2017.  
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determinado processo biológico pela metade, frente aos dois alvos biológicos, TSPO e 

GPA, também foram estabelecidos.  

 

Tabela 1:  Valores das constantes de afinidades, das energia livre de Gibbs e do IC50 de 

três quinonas frente a dois alvos moleculares  TSPO e GPA. 

 

Macromoléculas Substância Ki(µm) ΔG
0
(Kcal/mol) IC50(ppm) 

 

TSPO 

13 18,89 -6,44 6,23 

14 3,24 -7,49 2,03 

15 1,43 -7,96 1,02 

 

GPA 

13 116,37 -5,37 38,22 

14 26,96 -6,23 16,89 

15 20,94 -6,38 14,88 

Ki = constante de inibição; ΔG
0 

= energia livre de Gibbs; IC50 = concentração 

inibitória mínima para reduzir a resposta (ou ligação) à metade. 

 

Cabe destacar que a TSPO é uma proteína que está relacionada com o transporte 

de colesterol para o interior da mitocôndria e com a regulação da esteroidogênese e da 

apoptose. Estudos mostram que ligantes da TSPO apresentam efeitos neuroprotetores 

em diferentes modelos experimentais de lesão cerebral e doenças neurodegenerativas
25

. 

                                                 
25

ARBO, B. D.; Efeitos neuroprotetores do 4'-clorodiazepam em modelos experimentais de Doença 

de Alzheimer in vitro e sobre o desenvolvimento neuronal; Tese de Doutorado, Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul, 2016.  
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Nas doenças de Alzheimer (DA), Parkinson e na esclerose múltipla, a expressão 

da TSPO no sistema nervoso central (SNC) aumenta em locais de dano e inflamação, 

especialmente nos locais mais afetados pelos mecanismos neurodegenerativos dessas 

doenças.
26

  

Sob outro aspecto, têm-se atribuído às mitocôndrias um papel decisivo no 

processo da apoptose, comumente conhecido como processo suicida da célula, o qual 

pode ser observado durante a morfogênese normal dos organismos ou em resposta a 

infecções patológicas ou ainda a outros danos irreparáveis à célula. Considerando que as 

mitocôndrias atuem tanto no metabolismo energético quanto na morte celular fármacos 

antidepressivos como, por exemplo, cloroimipramina, também exerçam efeitos 

antitumorais por atuarem a nível mitocrondial, desencadeando a morte celular por 

apoptose.
27

  

 Já o glicogênio fosforilase e a enzima desramificadora são enzimas que causam 

a degradação do glicogênio em glicose a fim de atender as necessidades metabólicas do 

organismo. A primeira enzima quebra os resíduos glicosil, liberando glicose-1-fosfato. 

Já a enzima desramificadora remove os resíduos glicosil próximos das ramificações.
28

   

Encontrar substâncias inibidoras de TSPO e GPA pode ser um alvo atraente para 

o tratamento de doenças neurodegenerativas e diabetes, respectivamente. 

Os resultados mostram que existe uma alta correlação entre os valores de IC50 

das quinonas alquiladas 13-15 e os valores da variação da energia livre de ligação 

(ΔGLIGAÇÃO) entre cada substância e os alvos macromoleculares. Os estudos indicaram 

que a atividade destes compostos aumenta com a diminuição do valor de GLIGAÇÃO, 

indicando o aumento da afinidade com o alvo macromolecular. É importante relatar que 

o valor de Ki pequeno o equilíbrio favorece a formação do complexo enzima-quinona, 

mostrando que houve inibição enzimática.
29

 

                                                 
26

 SPANGENBERG, E. E.; GRENN, K. N.; Inflammation in Alzheimer’s disease: lessons learned 

from micróglia-depletion models; Brain Behav. Immun. v. 61, p. 1-11, 2017 
27

GONÇALVES, A. F.; Herança mitocondrial – a infuência da saúde do pai e da mãe. Rev. Bras. Nut. 

Clín. Func, v. n. 61, p. 30-33, 2014. 
28

 LIMA-SILVA, A. E.; FERNANDES, T. C.; DE OLIVEIRA, F. R.; NAKAMURA, F. Y.; GEVAERD, 

M. S.; Metabolismo do glicogênio muscular durante o exercício físico: mecanismos de regulação; 

Rev. Nutr. v. 20, n. 4, 417-429, 2007. 
29

 MARQUES, P. R. B. O.; YAMANAKA, H.; Biossensores baseados no processo de inibição 

enzimática. Quim. Nova, v. 31, n. 7, p.1791-1799, 2008. 
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Entre estas substâncias estudadas, destacam-se as quinonas alquiladas 14 e 15 

como sendo as mais promissoras para inibição de ambas as enzimas. Esses resultados 

sugerem que moléculas hidrofóbicas promovem melhores interações com os dois alvos 

em estudos, impedindo que eles realizem suas funções.  

Outros exemplos de benzoquinonas alquiladas bioativas estão ilustrados na 

Tabela 2. Essas substâncias são possuidoras de atividade antitumoral contra diferentes 

linhagens de células tumorais humanas de pulmão (A549), ovário (A2780), fígado 

(Bel7402), estômago (BGC-823) e cólon (HCT-8). 

 

Tabela 2: Valores de IC50 (µM) dos análogos de quinonas 16a-c e do topotecano contra 

diferentes linhagens de células tumorais. 

 

Células  

Humanas 

Benzoquinonas Bioativas (IC50) (µM) Controle 

16a 16b 16c Topotecano 

A549 1,58 1,42 1,47 3,5 

A2780 1,82 1,86 1,79 1,2 

Bel7402 1,46 1,51 1,66 1,4 

BGC-823 1,89 1,83 1,69 3,8 

HCT-8 1,52 1,44 1,49 1,2 
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Os compostos 16a-c são bastante promissores quando comparados ao fármaco 

topotecano, usado clinicamente no tratamento dos cânceres de pulmão e ovário.
30

 

 A substância bis-prenilada 17, mostrada na Figura 5, é um expressivo agente 

contra linhagem de células HL60 (leucemia), apresentando valor de IC50 de 0,34 µm.
31

 

 

 

Figura 5: Quinona bis-prenilada com atividade antitumoral. 

  

 Estudos mostram que a substituição do grupo hidroxila na substância 18 pelo 

átomo de cloro levou ao composto 19 que exibiu atividade antimalarial com IC50 de 

1,84µM contra o protozoário Plasmodium falciparum, principal causador da malária, 

enquanto o derivado 18 foi considerado inativo (Figura 6). Esse teste utilizou a 

dihidroartemisinina como um controle positivo (IC50=3,3nM).
 32

 

 

Figura 6: Exemplos de quinonas inativa 18 e bioativa 19 contra o protozoário 

Plasmodium falciparum. 

  

                                                 
30

LIN, P.; LI, S.; WANG, S.; YANG, Y.; SHI, J.; A Nitrogen-Containing 3-Alkyl-1,4-benzoquinone 

and a Gomphilactone Derivative from Embeliaribes; J. Nat. Prod. v. 69, n. 11, p.1629-1632, 2006. 
31

SANSOM, C. E.; LARSEN, L.; PERRY, N. B.; BERRIDGE, M. V.; CHIA, E. W.; HARPER, J. L.; 

WEBB, V. L.; An Antiproliferative Bis-prenylated Quinone from the New Zealand Brown Alga 

Perithaliacapillaris; J. Nat. Prod. v.70, n.12, p.2042–204, 2007. 
32

TANSUWAN, S.; Antimalarial Benzoquinones from an Endophytic Fungus, Xylaria sp.; J. Nat. 

Prod. v. 70, n. 10, p.1620–1623, 2007. 



22 

 

Outras aplicações farmacológicas associadas ao sistema quinonoídico foram 

relatadas por Hostettmanna e colaboradores
33

. As substâncias 20-21 (Figura 7) 

apresentaram atividade antifúngica contra a cepa de Candida albicans, que pode gerar 

três tipos de manifestações clínicas em humanos: mucocutâneas, cutâneas e 

sistêmicas.
34

 Dentre estas, destacam-se as infecções sistêmicas responsáveis pela alta 

taxa de morbilidade e mortalidade. Este fungo é um patógeno mais comum em infecção 

hospitalar, trazendo sérios riscos para pacientes com sistema imunológico 

comprometido (ex. HIV), que são afetados mais facilmente por infecções oportunistas.  

Os valores da concentração inibitória mínima (MIC), que avalia a concentração 

mínima capaz de inibir o crescimento bacteriano, encontrados para as substâncias 20-21 

foram respectivamente 4µg/mL e 2µg/mL, que apesar de inferiores ao fármaco Nistatina 

(MIC = 1µg/mL), foram bastante expressivos. Ressalta-se que a sensibilidade das 

substâncias de uso clínico aos antimicrobianos, de acordo com o Instituto de Padrões 

Clínicos e Laboratoriais, do inglês, Manual Clinical and Laboratory Standards Institute 

(CLSI), manual de padronização do instituto norte-americano, apresenta valores de 

MICs que variam de 0,5 μg/mL a 128 μg/mL.  

 

Figura 7: Compostos 20 e 21 e seus valores da concentração inibitória mínima (MIC). 

 

1.4 Rotas para obtenção de benzoquinonas alquiladas 

As rotas sintéticas descritas na literatura para obtenção de quinonas alquiladas 

utilizam como matérias-primas fenóis ou sistemas quinonoídicos adequadamente 

substituídos, conforme mostradas a seguir.  

                                                 
33

GUNTERNA, A.; IOSETA, J. R.; QUEIROZA, E. F.; FOGGINB, C. M.; HOSTETTMANNA, K.; 

Quinones from Heliotropium ovalifolium Phytochemistry v. 58, n. 4, p. 631–635, 2001. 
34

 PEIXOTO, J. V., ROCHA, M. G., NASCIMENTO, R. T. L., MOREIRA, V. V., KASHIWABARA, T. 

G. B.; Candidíase - uma revisão de literatura; Braz. J. Surg. Clin. Res. v. 8, n. 2, p.75-82, 2014. 
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1.4.1 -Métodos de obtenção de alquil-benzoquinonas tendo fenóis como matérias-

primas 

 O derivado de benziloxibenzeno, formado a partir da alquilação da vanilina (22) 

com brometo benzílico (23), submete-se à reação de transposição ou rearranjo do grupo 

benzil em meio ionizante (CF3COOH) para posição orto ao grupo hidroxi de 24 

(Esquema 3)
35

. A reação de oxidação desta última substância com peróxido de 

hidrogênio em meio básico fornece o produto 26. 

 

Esquema 3: Preparação da alquil-benzoquinona 26.  

 

 Outra metodologia para obtenção da benzoquinona alquilada 26 envolve como 

agente alquilante o carbocátion benzílico 31, gerado in situ a partir da reação de 

dissociação heterolítica do estér benzílico 29 em meio altamente ionizante (H2SO4), 

conforme mostrado no Esquema 4.
 36

  Este último composto é formado via reação de 

redução química do benzaldeído 27 com NaBH4, seguido da substituição nucleofílica à 

carbonila do anidrido acético com álcool benzílico (28).  

                                                 
35

 SAGRERA, G.; SEOANE, G.; Acidic Rearrangement of (Benzyloxy)chalcones: A Short Synthesis 

of Chamanetin Rearrangement of (Benzyloxy)chalcones. Synthesiss. n.24, p.4190-4202, 2009 
36

MENDOZA O.; ROSSEY G.; GHOSEZ L.; Bronsted acid-catalyzed synthesis of diarylmethanes 

under non-genotoxic conditions. Tetrahedron Letters. v.52, p.2235-2239, 2011. 
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Esquema 4: Preparação do derivado de benzoquinona 26. 

 

  A reação de metalação de um anel aromático consiste na transferência do metal 

de um reagente organometálico para um anel aromático pela troca com um átomo de 

hidrogênio. Para esta finalidade, a litiação do anel aromático necessita que este esteja 

ativado por substituintes contendo heteroátomos (ex. oxigênio e nitrogênio) para que a 

reação proceda mais facilmente. Conforme mostrado no Esquema a seguir, a reação de 

metalação dirigida ou orto-metalação inicia-se a partir da desprotonação na posição orto 

do anel aromático orientada pelo grupo funcional contendo heteroátomo, 

consequentemente a posição litiada reage com haleto de alquila transformando-se no 

desejado produto alquilado.
37

 

 Cabe destacar que grupos orto-dirigentes podem influenciar a metalação dirigida 

por meio do efeito da proximidade induzida pelo complexo 33.  Esta coordenação ajuda 

no estado de transição para a retirada do próton e, consequentemente faz com que a 

litiação ocorra mais facilmente nos carbonos orto ao substituintes. 

                                                 
37

 BARTZATT, R.; CIRILLO S. L. G.; CIRILLO J. D.; Derivatives of Cephalothin that Inhibit 

Ampicillin Resistant Escherichia Coli. Medicinal Chemistry, v.3, n.1, p.45-49, 2007. 
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Esquema 5: Reação de orto-metalação do anel benzênico 32 e de formação da 

benzoquinona 34. 

 

1.4.2 - Métodos de obtenção de alquil-benzoquinonas tendo quinonas como 

matérias-primas  

 A síntese de quinonas alquiladas 37a-c via descarboxilação oxidativa de ácidos 

carboxílicos 36a-c com íons de prata e persulfato de amônia está mostrado no Esquema 

6. 
38

 

 

Esquema 6: Preparação de quinonas alquiladas 37a-c via reação descarboxilação 

oxidadativa. 

  

                                                 
38

 JIAO, M.; DING, C.; AO ZHANG, C.; Facile construction of 3-hydroxyphenanthrene-1,4-diones: 

key intermediates to tanshinone I and its A-ring-modified analogue. Tetrahedron. v.70, n.18, p.2976-

2981, 2014. 
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 Outras metodologias sintéticas utilizam reagentes mais específicos para a 

alquilação do sistema quinonoídico 38, como, por exemplo trialquilboranos (Esquema 

7).
39

 

 

Esquema 7: Síntese de benzoquinonas alquiladas 39 via reação com trialquilborano. 

Na literatura dois mecanismos têm sido propostos para obtenção de quinonas 

alquiladas via reação com organoboranos. Foi postulado que esta reação prossegue a 

partir da 1,2-adição direta de trialquilboranos ao grupo carbonila, seguido pela migração 

de um dos grupos alquila (R) ligado ao carbono carbonílico para o carbono adjacente 

(Esquema 8).
40

 

Esquema 8: Mecanismo proposto para a reação de alquilação da benzoquinona 38 com 

trialquilborano. 

  

                                                 
39

JACOBSEN, N.; TORSSELL, K. Synthesis of Naturally Occurring Quinones. Acta chemical 

scandinavica v.27, p.3211-3216, 1973. 
40

 HAWTHORNE, M. F.; REINTIE, M.; The Preparation of Alkylhydroquinones by the Reductive 

Alkylation of Quinones with Trialkylboranes. J. Am. Chem. Soc. v.87, p.4585, 1965. 
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A outra proposta baseia-se no mecanismo radicalar, conforme mostrado no 

Esquema 9.
41

 A seletividade desta reação é explicada pela formação de um complexo 

quinona-borano 41 (Esquema 9), que direciona o ataque do radical (40) para a posição 

3, levando à formação da espécie 41. Esse último transforma-se em intermediário 42 

com a liberação de um radical alquil (40), que retorna ao ciclo catalítico reagindo para 

formar um novo complexo 41.  A reação de tautomerização de 44, seguido de hidrólise 

de 45 dá origem ao bis-fenol, composto 46, que posteriormente sofre reação oxidação 

com sal de ferro transformando-se na quinona alquilada 47.  

 

Esquema 9: Mecanismo radicalar proposto para a reação de alquilação da 

benzoquinona (47) com trialquilborano. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

As quinonas vêm sendo foco de muitos estudos devido a sua importância 

biológica, sendo encontradas em diversos seres vivos, desempenhando atividades 

essenciais para sua sobrevivência. Um exemplo é a Ubiquinona (7) (Figura 8), uma 

substância de origem natural que participa da etapa de fosforilação oxidativa de diversos 

microorganismos, como bactérias e parasitas. Este processo é essencial à sobrevivência 

                                                 
41

 BIEBER, L. W.; NERO, P. J. R.; GENERINO, R. M.; Regioselective Alkylation of Substituted 

Quinones by Trialkyiboranes. Tetrahedron Letters. v.40, p.4473-4476, 1999. 
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destes agentes patogênicos, uma vez que a fosforilação é uma reação de oxi-redução que 

culmina na geração de energia sob a forma de ATP. Neste sentido, sintetizar substâncias 

que possuam em seus arcabouços uma similaridade estrutural com 7, a fim de que sejam 

reconhecidas pela bactéria, mas que ao mesmo tempo possa interferir no seu 

metabolismo celular, torna-se uma estratégia interessante para o desenvolvimento de 

novos compostos bioativos. 

 

Figura 8: Ubiquinona (7) ou coenzima Q. 

 

A substância alquilada 19b (Figura 9) foi descrita por Tansuwan
31 

como 

possuidora de atividade antimalarial bastante interessante. Em seus estudos, observou-se 

que a introdução de um átomo de halogênio no anel quinonoídico da benzoquinona 

(19a) levou à formação da substância 19b, a qual mostrou ser uma modificação 

estrutural determinante para atividade biológica em questão
31

.   

 

Figura 9: Introdução do halogênio para obtenção da molécula bioativa 2-cloro-

5-metoxi-3-metilciclohexa-2,5-dieno-1,4-diona 19b. 

 

Na área do câncer, destacam-se as benzoquinonas alquiladas 16a-c, que exibem 

atividade duas vezes superior ao fármaco topotecano contra diferentes linhagens de 

células humanas tumorais, conforme mostrado na Figura 10.
29
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Figura 10: Exemplos de 3-alquil-2,5-diidroxiquinonas (16a-c) como agentes 

antitumorais. 

 

Diante do contexto pretende-se desenvolver uma nova classe de benzoquinonas 

alquiladas 37a-c contendo em suas estruturas dois grupamentos, halogênio e metoxi, 

que julgamos serem importantes para potencializar a ação farmacológica a ser 

investigada, tanto na área do câncer quanto nas áreas de antimicrobianos e 

antiprotozoários (Figura 11).   

 

 

 Figura 11: Estruturas dos derivados de benzoquinonas 37a-c. 

 

As substâncias terão suas atividades avaliadas frente às diferentes cepas de 

bactérias Gram-positivas e Gram-negativas, pelo Grupo de Pesquisa coordenado pela 

professora Dra. Helena C. Castro, da Universidade Federal Fluminense.  A avaliação 

dos compostos alquilados 37a-c como agentes antitumorais será realizada pelo Grupo 

de Pesquisas da professora Patrícia Dias, da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ). 
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3. OBJETIVO 

Síntese de uma nova classe de 2-alquil-3-bromo-5-metoxibenzo-1,4-

benzoquinonas 37a-c via descarboxilação oxidativa de ácidos carboxílicos com íons de 

prata e persulfato de amônia. 

 

 

4. RETROANÁLISE 

 Nos compostos 37a-c a quebra da ligação C2-R (Esquema 10) permitiu 

identificar a quinona bromada 35 como precursor sintético, explorando a reação de 

descarboxilação oxidativa de diferentes ácidos carboxílicos na presença de sal de prata.  

A bromoquinona (35) será formada via oxidação da bromovanilina 48 com peróxido de 

hidrogênio em meio básico. A quebra da ligação C-Br levou a identificação da vanilina 

(22), que será submetida à reação de substituição eletrofílica aromática com bromo 

molecular. 

Esquema 10: Análise retrossintética das bromoquinonas alquiladas 37a-c. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Síntese da 3-bromo-4-hidroxi-5-metoxibenzaldeído (48) 

 A vanilina (22) foi tratada com bromo molecular em meio de ácido acético.  A 

reação foi monitorada através da cromatografia em camada delgada utilizando como 

eluente uma mistura de hexano/acetato de etila (7:3).  

O 3-bromo-4-hidroxi-5-metoxibenzaldeido (48) foi obtido como sólido de cor 

branca de ponto de fusão na faixa entre 212-214°C, com rendimento de 95%, conforme 

Esquema a seguir. 

 

Esquema 11:Preparação da 3-bromo-4-hidroxi-5-metoxibenzaldeído (48). 

  

 O excesso de bromo pode ser removido do meio reacional após o tratamento 

com uma solução aquosa saturada de bissulfito de sódio. Nesta etapa o bromo molecular 

é convertido em brometo de sódio, um sal solúvel em água, por ação do agente redutor 

bissulfito de sódio. 

 

2 NaHSO3 (aq) + Br2 (l)                 2 NaBr (aq) + H2SO4 (aq)+ SO2 (g) 

 

O mecanismo proposto (Esquema 12) para reação de substituição eletrofílica 

aromática envolve as seguintes etapas: ataque do anel aromático pelo Br2 molecular 

(eletrófilo), dando origem ao intermediário catiônico 49 a que submete-se a perda do 

próton transformando-se em 3-bromo-4-hidroxi-5-metoxibenzaldeído (48). 
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Esquema 12: Proposta mecanística para obtenção do 3-bromo-4-hidroxi-5-

metoxibenzaldeído (48) (Pastilha de KBr 1%). 

 

A reação de substituição eletrofílica aromática ocorre preferencialmente na posição 

C-5 devido aos efeitos estéreo e eletrônico dos substituintes. Os grupos metoxi e 

hidroxila são orto e para dirigentes e aumentam a densidade eletrônica das posições C-

2/C-6 e C-5, respectivamente, do anel aromático por efeito de ressonância. O ataque do 

eletrófilo na posição C-2 é desvaforecida pelo efeito estéreo causado pelos substituintes 

metoxi e formil.  O grupo formil pelos efeitos de ressonância e indutivo atrator de 

elétrons deixa as posições C-2 e C-6 mais eletrodeficientes e torna a posição C-5 mais 

nucleofílica ao ataque do eletrofilo.  

A vanilina bromada (48) teve a sua estrutura confirmada através do método 

espectroscópico na região do Infravermelho [(Pastilha de KBr 1%), (cm
-1

)] e por RMN 

de 
1
H em 1D e 2D (COSY - 

1
H x 

1
H).  
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No espectro na região do infravermelho do 3-bromo-4-hidroxi-5-

metoxibenzaldeído (48) (Figura 12) foram observadas as bandas características de 

deformação axial das ligações O-H e C=O em 3279 e 1672 cm
-1

, respectivamente.  

 

Figura 12: Espectro na região do Infravermelho da substância 48.  (Anexo 1) 

 

Nos espectros de RMN de 
1
H de 48 (Anexo 2), foi possível discriminar os sinais 

dos hidrogênios com base nos valores de deslocamentos químicos, multiplicidades, 

integrações dos sinais e efeitos eletrônicos dos substituintes. O sinal singleto em 3,89 

ppm foi atribuído aos hidrogênios do grupamento metóxi (OCH3). Os dois sinais 

dubletos em 7,41 ppm (d, J = 2,0 Hz) e 7,68 ppm (d, J = 2,0 Hz) foram discriminados 

como sendo referentes aos hidrogênios H-6 e H-2, respectivamente. O sinal singleto 

mais desblindado em 9,76 ppm refere-se ao hidrogênio da função aldeídica (C1-CHO). 

O sinal do hidrogênio da hidroxila (C4-OH) não foi evidenciado no espectro. 

Cabe destacar que os hidrogênios aromáticos H-2 e H-6 foram diferenciados 

com base nos cálculos dos valores teóricos relativos à influência dos substituintes do 

anel benzênico sobre o deslocamento químico dos hidrogênios (Tabela 3). 
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Tabela 1: Valores dos incrementos (δ) nos deslocamentos químicos dos hidrogênios no 

anel benzênico com a introdução de grupos funcionais.
42

 

 

Substituinte X Incrementos δ (ppm) 

orto meta para 

Br 0,18 -0,08 -0,04 

OH -0,56 -0.12 -0,45 

OCH3 -0.48 -0.09 -0.44 

CHO 0,56 0,22 0,29 

 

Figura 13: Valores de incrementos (ppm) químicos teóricos dos substituintes na 

substância 48. 

 

Analisando os valores dos incrementos dos substituintes bromo, hidroxila e 

metoxi ligados ao anel benzênico de 48 (Figura 13) pôde-se observar que estes 

grupamentos provocam o deslocamento químico do hidrogênio H-6 para campo mais 

alto do espectro quando comparado com hidrogênio H-2 (Figura 14).    

                                                 
42

PRETSH, E.; CLERC, T.; SEIBL, J; SIMON, W.; Tablas para la elucidacion structural de 

compuestos orcanicos por metodos espectroscopicos. 1.Ed. Madrid: Editorial Alhambra, 1980. 
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Figura 14:Espectro parcial de RMN de 
1
H da substância 48 (500,00 MHz, DMSO-d

6
) 

(Anexo 2). 

 

5.2. Síntese da 2-bromo-6-metoxi-1,4-benzoquinona (35) 

Na próxima etapa sintética obteve-se a 2-bromo-6-metoxi-1,4-benzoquinona (35) 

através da reação de oxidação de 48 com peróxido de hidrogênio em meio básico 

(Esquema 13). A reação foi monitorada por cromatografia em camada delgada 

utilizando como eluente uma mistura de hexano/acetato de etila 7:3 (v/v). Ao término da 

reação o meio reacional foi neutralizado com solução aquosa de ácido clorídrico 1M, 

seguido da extração do produto com acetato de etila e secagem do solvente com sulfato 

de sódio anidro. Após concentração do solvente a pressão reduzida, obteve-se o 

derivado de quinona 35 como sólido de coloração alaranjada de ponto de fusão na faixa 

entre 160-162°C. O rendimento da reação foi de 55%. 

 

Esquema 13: Preparação da 2-bromo-6-metoxi-1,4-benzoquinona (35). 
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Uma proposta mecanística para obtenção do composto 35 baseia-se na oxidação 

de Dakin representada no Esquema 14. A desprotonação do peróxido de hidrogênio 

com hidróxido de potássio em solução aquosa fornece a espécie HOO
-
, que reage com 

bromovanilina 48 via reação de adição nucleofílica à carbonila, gerando o intermediário 

48a. Este último sofre rearranjo dando origem ao 3-bromo-4-hidroxi-5-metoxiformil 

(48b), que posteriormente submete-se a reação com hidróxido de potássio 

transformando-se em composto bis-fenólico 48d.  A reação de oxidação in situ de 48d 

com oxigênio molecular permitiu sua conversão em 2-bromo-6-metoxi-1,4-

benzoquinona (35). 

 

Esquema 14: Proposta mecanística para formação do composto 35.
43

 

 

A quinona bromada 35 teve a sua estrutura confirmada através do método 

espectroscópico na região do Infravermelho [(Pastilha de KBr 1%), (cm
-1

)], e por 

RMN de 
1
H e de 

13
C (APT). 

                                                 
43

 SANTOS, A. et al. Route of the catalytic oxidation of phenol in aqueous phase. Applied Catalysis 

B: Environmental, v. 39, n. 2, p. 97–113, 2002. 
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No espectro na região do infravermelho de 35 (Figura 15, Anexo 4) foram 

identificadas duas bandas de deformação axial da ligação C=O dos grupos cetônicos em 

1686 cm
-1

 e 1631 cm
-1

. Além disso, a ausência da banda de deformação axial da ligação 

O-H em 3279 cm
-1

, antes presente na molécula precursora (48), corroborou para 

confirmar o sucesso da reação de oxidação da vanilina bromada com peróxido de 

hidrogênio em meio básico.  

 

Figura 15: Espectro na região do Infravermelho da substância 35 (Pastilha de KBr 

1%) (Anexo 4). 

 

As principais bandas de deformação axial características da matéria-prima 48 e do 

produto bromado 35 estão listadas na Tabela 4 (anexos 1 e 4). 

 

Tabela 4: Principais absorções no espectro na região do Infravermelho de 48 e 35 

(pastilha de KBr 1%). 

Frequência  (cm
-1

) 

Tipo de ligação 48 35 

C=O 1672 1686 e 1631 

O-H 3279 - 

C-O 1145 1230 e 1130 
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No espectro de RMN de 
1
H de 35 (Figura 16, Anexo 5) foram observados os 

seguintes sinais: o singleto em 3,89 ppm, referente aos hidrogênios do grupamento 

metoxi (OCH3); dois dubletos em 6,14 e 7,34 ppm, referentes aos hidrogênio H-5 e H-3, 

respectivamente. Estes hidrogênios foram diferenciados com base no espectro de RMN 

bidimensional HMBC mostrada no decorrer deste trabalho.  

 

Figura 16: Região do espectro parcial de RMN de 
1
H da substância 35 (300,00 MHz, 

DMSO-d
6
) (Anexo 5). 

 

No espectro de RMN de 
13

C– APT de 35 (Figura 17) foram evidenciados quatro 

sinais de carbonos quaternários em 133,5; 158,3; 174,1 e 184,7 ppm. Os dois sinais 

mais desblindados foram atribuídos aos carbonos das carbonilas C-4 e C-1, 

respectivamente.  



39 

 

 

Figura 17: Expansão do espectro de RMN de 13C– APT da substância 35 (75,00 MHz, 

DMSO-d
6
) (Anexo 6). 

 

Estes grupamentos foram diferenciados com base no efeito de conjugação do grupo 

metoxi com o anel quinonoídico (Figura 18). O efeito de ressonância deste substituinte 

é maior sobre o carbono ao qual ele está diretamente ligado e sobre o carbono orto a ele. 

Portanto, o carbono quaternário C-6 (158,3 ppm) apresenta-se mais desblindado em 

relação ao carbono C-2 (133,5 ppm).  

 

 

Figura 18: Estruturas canônicas da 2-bromo-6-metoxi-1,4-benzoquinona (35). 
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No espectro de RMN bidimensional HMBC de 35 (Figura 19) as correlações a 

múltiplas ligações mostradas pelo sinal do hidrogênio em 6,14 ppm com os carbonos 

quaternários C-6 e C-1 [
2
JCH = C-6 (H-5), 

3
JCH = C-1 (H-5)] e com carbono C-3 [

3
JCH = 

C-3 (H-5)] permitiram a identificação inequívoca de H-5. A correlação do sinal do 

hidrogênio H-3 em 7,34 ppm com o sinal do carbono quaternário em 133,54 ppm [
2
JCH 

= C-2 (H-3)] corroborou para confirmação do assinalamento de C-2, previamente 

identificado. 

 

Figura 19: Expansão do espectro parcial de RMN de correlação heteronuclear 

2D – 
1
H x 

13
C – HMBC da substância 35 (Anexo 7) 

 

Os carbonos C-3 e C-5 de 35 foram discriminados com base no espectro 

bidimensional de correlação heteronuclear direta HSQC  (Figura 20, anexo 8). 
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Figura 20: Expansão do espectro de RMN de correlação heteronuclear 2D – 
1
H x 

13
C – 

HSQC da substância 35 (Anexo 8). 

 

5.3  Obtenção das bromoquinonas alquiladas (37a-c) 
 

 A reação de alquilação de quinonas com ácidos carboxílicos é descrita na 

literatura
38

 na presença de fosfato de prata e persulfato de amônia. Entretanto, devido à 

indisponibilidade destes reagentes inorgânicos, essa metodologia foi modificada para 

alquilação da 2-bromo-6-metoxi-1,4-benzoquinona (35) com diferentes ácidos 

carboxílicos (36a-c) empregando-se sais de nitrato prata e perssulfato de potássio sob 

aquecimento no tubo de Schlenk (Esquema 15).  
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Esquema 15: Preparação de benzoquinonas alquiladas 37a-c via oxidação com sal de 

parata na presença de perssulfato de potássio. 

 

Na Figura 21 está mostrada uma ilustração do tubo de Schlenk, vidraria 

utilizada na síntese de 37a-c.   

 

 

Figura 21: Tubo de Schlenk. 

 

 As substâncias 37a-c foram purificadas por cromatografia em coluna, utilizando-

se como eluente tolueno, para substância 37a; e uma mistura de hexano/acetato de etila 

9:1 (v/v), para os derivados de quinonas 37b-c.  Os rendimentos e os pontos de fusão de 

37a-c encontram-se discriminados na Tabela 5. 
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Tabela 5: Pontos de fusão e rendimentos das bromoquinonas alquiladas 37a-c. 

Benzoquinonas 

alquiladas (37a-c) 

Rendimento 

(%) 

Pontos de Fusão 

37a 11 110-111°C 

37b 18 87-88°C 

  

Cabe destacar que esta metodologia levou a obtenção das quinonas 37a-c com 

baixos rendimentos e, por este motivo, a síntese destas substância via método de orto-

metalação
39 

será investigado.   

Os derivados de bromoquinonas 37a-c tiveram as suas estruturas confirmadas 

através dos métodos espectroscópicos de espectroscopia na região do Infravermelho 

[(Pastilha de KBr 1%), (cm
-1

)] e   RMN de 
1
H em 1D e 2D (COSY - 

1
H x 

1
H). 

As principais bandas de deformação axial na região do Infravermelho (IV) 

características das substâncias 37a-c estão listadas na Tabela 6 (Anexos 9, 12 e 15). 

As bandas de deformação axial de C-H de alifáticos em 2979-2847 cm
-1

 

corroboraram para confirmar o sucesso da reação de alquilação. 

 

Tabela 6: Principais absorções no espectro na região do Infravermelho dos compostos 

37a-c (pastilha de KBr 1%). 

Tipo de ligação 37a 37b 37c 

C=O 1682 e 1628 1652 e 1621 1649 e 1625 

C-O 1245 e 1028 1236 e 1003 1234 e 1011 

C-H de alifáticos 2920 e 2849 2979 e 2937 2914 e 2847 

 

 

 A reação de acoplamento dos ácidos carboxílicos 37a-c com derivado de 

benzoquinona 35 segue o mecanismo de adição de Kochi-Anderson, conforme 
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Esquema 16. Inicialmente, a descarboxilação oxidativa de ácidos carboxílicos 

catalisada por sais prata e persulfato fornece radicais alquílicos correspondentes 49a-c, 

que posteriormente submetem-se à reação de alquilação de quinonas.  O sal de prata (II) 

gerado in situ pela reação de oxi-redução com persulfato de sódio é reduzido pelos 

ácidos carboxílicos 36a-c a Ag (I) dando origem aos intermediários radicais carboxi 

36a'-c’. Estes por sua vez, sofrem decomposição liberando CO2 e os correspondentes 

radicais alquílicos 39a-c, que posteriormente reagem com quinona transformando-se em 

intermediários 49a-b. Estes últimos sofrem reação de tautomerização, seguido de 

oxidação de 49 pela ação do íon persulfato de potássio levando à formação das quinonas 

alquiladas 37a-c.  

 

Esquema 16: Proposta de mecanismo para formação de quinonas alquiladas 37a-c. 

Nos espectros de RMN de 
1
H de 37a-c foram evidenciados os seguintes sinais em 

comum: o  singleto na região entre 3,83 – 3,84 ppm, referente aos hidrogênios do 

grupamento metoxila  e o singleto entre 5,94 – 5,96 ppm, relacionado ao hidrogênio H-6 

do anel quinonoídico.  Para a substância 37a o sinal singleto em 2,24 ppm foi atribuído 

aos hidrogênios metilênicos ligados na posição C-2 da quinona, conforme mostrado na 

Figura 22.  
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Figura 22: Espectro parcial de RMN de 1H da substância 37a (500,00 MHz, CDCl3) 

(Anexo 10). 

 Já no espectro de RMN de 
1
H da substância 37b (Figura 23) o sinal quarteto em 

2,71 ppm (q, J = 5,0Hz) e o tripleto em 1,10 ppm (t, J = 5,0Hz) foram relacionados aos 

hidrogênios metilênicos e metílicos da cadeia alifática, respectivamente. 

 

Figura 23: Espectro parcial de RMN de 1H da substância 37b (500,00 MHz, CDCl3) 

(Anexo 12). 
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 Por fim, no espectro de RMN de 
1
H da substância 37c (Figura 24) observa-se o 

perfil esperado, porém área da  unidade alquílica encontra-se com a impureza da 

matéria-prima.  

 

Figura 24: Espectro parcial de RMN de 
1
H da substância 37c (500,00 MHz, CDCl3) 

(Anexo 14). 

  

 A fim de retirar a impureza do produto 37c que é proveniente do ácido 

carboxílico foi feita a sua solubilização em diclorometano, seguido do processo de 

extração ácido-base. A fase orgânica foi seca com sulfato de sódio, filtrada e 

concentrada a pressão reduzida. Esta técnica deverá ser realizada novamente para 

completa remoção do ácido carboxílico. 

 

6. CONCLUSÃO 

 A reação de bromação da vanilina com Br2 molecular foi realizada com sucesso, 

obtendo-se o produto 48 com 95% de rendimento. O método de oxidação da 
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bromovanilina (48) com peróxido de hidrogênio em meio básico permitiu que a 2-

bromo-6-metoxiciclohexa-2,5-dieno-1,4-diona (35) fosse preparada com rendimento de 

55%.  

 A reação de descaboxilação oxidativa entre bromo-quinona 35 e diferentes 

ácidos carboxílicos (36a-c) na presença de sais de prata e perssulfato de potássio levou à 

obtenção dos produtos desejados 37a-c, com rendimentos que variaram entre 11-22%.   

Essas substâncias tiveram suas estruturas confirmadas através de métodos 

espectroscópios na região do infravermelho e RMN de 
1
H. 

 A metodologia sintética supracitada para obtenção dos produtos alvo deverá ser 

aprimorada no que tange as partes de seus isolamentos e processo de purificação por 

cromatografia em coluna, a fim de melhorar seus rendimentos. 

 

7. PARTE EXPERIMENTAL 

A determinação estrutural das substâncias sintetizadas foi realizada através dos 

métodos instrumentais de espectroscopia, tais como: Ressonância Magnética Nuclear de 

Hidrogênio (RMN de 
1
H) e Carbono-13 (RMN de 

13
C) e Espectroscopia na região do 

Infravermelho (IV). Os espectros de RMN de 
1
H e de 

13
C foram obtidos em 

espectrômetro Varian Unity (300 MHz e 500 MHz) utilizando-se tetrametilsilano 

(TMS) como referência interna. Os valores de deslocamentos químicos foram referidos 

em partes por milhão (ppm) em relação ao TMS e as constantes de acoplamento (J) em 

Hertz (Hz). As áreas dos sinais foram obtidas por integração eletrônica, suas 

multiplicidades foram descritas da seguinte forma: s-singleto; d-dubleto; m-multipleto. 

Os espectros na região do Infravermelho foram obtidos em espectrofotômetro 

Perkin-Elmer FT-IR, modelos 1600 senes e spectrum One, de feixe duplo, em pastilhas 

de brometo de potássio anidro ou em feixe sobre janelas de cloreto de sódio em 

pastilhas de KBr anidro ou filme. Os valores para as absorções estão expressos em 

número de onda, utilizando-se como unidade o centímetro recíproco (cm
-1

). 

As determinações de ponto de fusão foram obtidas em aparelho Fischer-Johns. 
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O processo de monitoramento das reações foi realizado através da Cromatografia 

em Camada Delgada (CCD), em cromatofolhas de gel de sílica 60F-254, com 0,2 mm 

de espessura de camada (ref. 1.05554 MERCK). 

Os eluentes foram preparados volume a volume (v/v) e a revelação das substâncias 

foi obtida em câmaras de luz ultravioleta.  

Para a purificação de substâncias por cromatografia em coluna foi utilizado gel de 

sílica 60 do tipo flash 230-400 Mesh ASTM (0,035-0,070 mm, ref. Acros Organics). 

 

7.1 Obtenção da Bromo-vanilina (48) 
 

 

 

Em um balão de fundo redondo de 50 mL contendo 6,7 mmol de vanilina (22) 

dissolvidos em 1,3 mL de ácido acético glacial foi adicionada uma solução de 0,360 mL 

de bromo molecular dissolvidos em 2 mL de ácido acético. A reação foi deixada sob 

agitação à temperatura ambiente por 15 min. Posteriormente, adicionou-se 6 mL de 

solução aquosa saturada de bissulfito de sódio para retirada do bromo molecular e o 

sólido obtido foi lavado com água destilada. O produto 48 apresentou-se como um 

sólido de cor branca. 

 

3-bromo-4-hidroxi-5-metoxibenzaldeído (48): 

A substância 48 foi obtida como um sólido de cor branca de 

ponto de fusão na faixa de 212-214°C, com 95% de rendimento. 

IV máx (cm
-1

; pastilha de KBr): 3279 (O-H), 1672 (C=O), 1287 
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e 1044 (C-O). 

RMN de 
1
H (500,00 MHz, DMSO) ppm: δ 3,89 (3H, s, C5-OCH3), 7,41 (1H, d, H-6), 

7,68 (1H, d; H-2), 9,76 (1H, s, C1-CHO). 

 

7.2 Obtenção da Bromo-quinona (35) 

 

 

 

Um balão de fundo redondo de 50 mL contendo 3,5mmol de bromo-vanilina (48) e 

4,4 mL de solução aquosa de hidróxido de potássio 1M foi deixado sob agitação à 

temperatura ambiente durante 10 minutos. Em seguida, adicionou-se 9,8 mL de uma 

solução aquosa de peróxido de hidrogênio 3%. A reação foi mantida sob agitação à 

temperatura ambiente durante 10 minutos e em banho de ultrassom a 40°C por 2 horas. 

Em seguida, adicionou-se 7 mL de uma solução aquosa de ácido clorídrico 1M. A fase 

orgânica foi extraída com acetato de etila, tratada com sulfato de sódio anidro e o 

solvente foi concentrado à pressão reduzida. A 2-bromo-6-metoxi-1,4-benzoquinona 

(35) foi purificada através a técnica de recristalização com hexano. 

 

2-bromo-6-metoxi-1,4-benzoquinona (35): 

A substância 35 foi obtida como um sólido de cor laranja de ponto 

de fusão na faixa de 160-162ºC, com 55% de rendimento. 

IV máx (cm
-1

; pastilha de KBr): 1696 e 1631(C=O), 1230(C-O). 

RMN de 
1
H (300,00 MHz, DMSO) ppm: δ 3,81 (3H, s, C6-

OCH3); 6,41 (1H, d, H-5); 7,34 (1H, d; H-3). 
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RMN de 
13

C (75,0 MHz, DMSO) ppm: δ 56,69 (C6-OCH3); 107,37 (C5); 133,54 (C2-

Br); 137,80 (C3); 158,29 (C6-OCH3); 174,05 (C1); 184,68 (C4) 

 

7.3 Obtenção das Bromoquinonas alquiladas 37a-c 
 

 
 

 Uma mistura contendo 1,5 mmol de ácido carboxílico (36a-c), 1,0mmol de 2-

bromo-6-metoxi[1,4]benzoquinona (35), 0,3mmol de nitrato de prata e 5mL de 

acetonitrila foi deixada sob aquecimento. Uma solução de perssulfato de potássio (270 

mg) em 3mL de água foi adicionada ao meio reacional em um período de 5min sob 

atmosfera de nitrogênio. Após 2,5h, o meio reacional foi vertido em água gelada e 

camada orgânica foi extraída com diclorometano e lavada com solução saturada de 

cloreto de sódio.  A fase orgânica foi seca com sulfato de sódio anidro e concentrada à 

pressão reduzida. As bromoquinonas alquiladas foram purificadas em coluna de sílica 

gel, utilizando como eluentes tolueno (para o composto 37a) e uma mistura de 

hexano/acetato de etila 9:1 (para os compostos 37b-c). 

 

3-Bromo-2-Metil-5-metoxibenzoquinona (37a): 

A substância (37a) foi obtida como um sólido de cor amarela de 

ponto de fusão na faixa de 110-111°C, com 11% de rendimento.  

IV máx (cm
-1

; pastilha de KBr): 1682 e 1628 (C=O), 1245 e 1028 

(C-O), 2920 e 2849 (C-H). 

RMN de 
1
H (500,00 MHz, CDCl3) ppm: δ 2,24 (3H, s, H-1’) 3,84 (3H, s, C5-OCH3); 

5,96 (1H, s, H-6). 
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3-Bromo-2-etil-5-metoxibenzoquinona (37b): 

A substância (37b) foi obtida como um sólido de cor amarela de 

ponto de fusão na faixa de 87-88°C, com 18% de rendimento.  

IV máx (cm
-1

; pastilha de KBr): 1652 e 1621 (C=O), 1236 e 1003 

(C-O), 2979 e 2937 (C-H). 

RMN de 
1
H (500,00 MHz, CDCl3) ppm: δ 1,10 (3H, t, J = 5,0Hz 

H-2’); 2,70 (2H, q, J = 5,0Hz, H-1’); 3,83 (3H, s, C5-OCH3); 5,94 (1H, s, H-6). 

 

3-Bromo-2-decilpentano-5-metoxibenzoquinona (37c): 

  A substância (37c) foi obtida, ainda impura, como um sólido de 

cor esverdeada  com 22% de rendimento bruto. 

IV máx (cm
-1

; pastilha de KBr): 1649 e 1625 (C=O), 1234 e 

1011 (C-O), 2914 e 2847 (C-H). 

RMN de 
1
H (500,00 MHz, DMSO) ppm: δ 1,25 (306H, s); δ 

1,63 (25H, m); 2,34 (21H, q); 3,84 (3H, s, C5-OCH3); 5,94 (1H, s, H-6). 
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Anexo 1:Espectro na região do Infravermelho da substância 48 (Pastilha de KBr 1%). 
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Anexo 2:Espectro parcial de RMN de 
1
H da substância 48 (500,00 MHz, DMSO-d

6
). 
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Anexo 3:Expansão do espectro de RMN de 
1
H da substância 48 (500,00 MHz, DMSO-d

6
). 
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Anexo 4:Espectro na região do Infravermelho da substância 35 (Pastilha de KBr 1%). 
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Anexo 5:Espectro parcial de RMN de 
1
H da substância 35 (300,00 MHz, DMSO-d

6
). 
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Anexo 6: Espectro de RMN de
 13

C– APT da substância 35 (75,00 MHz, DMSO-d
6
). 
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Anexo 7: Expansão do espectro de RMN de correlação heteronuclear – 
1
H x 

13
C – HMBC da substância 35 (75,00 MHz, DMSO-d

6
). 
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Anexo 8: Expansão do espectro de RMN de correlação heteronuclear – 
1
H x 

13
C – HSQC da substância 35 (75,00 MHz, DMSO-d

6
). 
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Anexo 9: Espectro na região do Infravermelho da substância 37a (Pastilha de KBr 1%). 
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Anexo 10: Espectro parcial de RMN de 
1
H da substância 37a (500,00 MHz, CDCl3). 
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Anexo 11: Espectro de RMN de correlação homonuclear – 
1
H x 

1
H – COSY da substância 37a (500,00 MHz, CDCl3). 
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Anexo 12: Espectro na região do Infravermelho da substância 37b (Pastilha de KBr 1%). 
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Anexo 13: Espectro parcial de RMN de 
1
H da substância 37b (500,00 MHz, CDCl3). 



70 

 

 

Anexo 14: Espectro de RMN de correlação homonuclear – 
1
H x 

1
H – COSY da substância 37b (500,00 MHz, CDCl3). 
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Anexo 15: Espectro na região do Infravermelho da substância 37c (Pastilha de KBr 1%). 
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Anexo 16: Espectro parcial de RMN de 
1
H da substância 37c (500,00 MHz, CDCl3).



 


