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RESUMO 

 

A doença de Chagas na América Latina ainda constitui um dos maiores desafios na Saúde 

Pública. Por se tratar de uma doença tropical negligenciada, a busca por novas substâncias mais 

potentes e menos tóxicas do que os fármacos usados na clínica é alvo de interesse deste trabalho. 

Para esta finalidade, três novos derivados de benzoquinonas conjugados a fenil-éteres não 

substituído e substituído com diferentes grupos doadores de elétrons foram preparados e 

tiveram suas estruturas elucidadas através de métodos espectroscópicos.  As seguintes 

substâncias foram obtidas 2-metoxi-6-fenoxibenzo-1,4-quinona, 3-metoxi-4-((5-metoxi-3,6-

dioxociclohexa-1,4-dien-1-il)oxi)benzaldeído e 3-metoxi-2,5-difenoxibenzo-1,4-quinona, com 

rendimentos de 48%, 29% e 26%, respectivamente. A síntese destes compostos envolveu a 

reação entre fenóxidos de potássio, gerados in situ via desprotonação de seus respectivos fenóis 

com carbonato de potássio em meio do solvente acetonitrila, e 2-bromo-6-metoxi-1,4-

benzoquinona e 2,5-dibromo-3-metoxi-1,4-benzoquinona. A 2-bromo-6-metoxi-1,4-

benzoquinona pode ser formada através de duas etapas sintéticas: bromação do 4-hidroxi-3-

metoxi-benzaldeído (vanilina) com bromo molecular, seguido da oxidação de Darkin do 

produto bromado com peróxido de hidrogênio em meio básico. O 3-bromo-4-hidroxi-5-metoxi-

benzaldeído e o derivado de benzoquinona bromado foram sintetizados com rendimentos de 95 

e 55%, respectivamente.  

Por fim, a reação de bromação da 2-bromo-6-metoxi-1,4-benzoquinona com N-

bromossuccinimida (NBS) levou à formação de uma mistura de dois isômeros, 2,5-dibromo-3-

metoxi-benzoquinona e 2,3-dibromo-5-metoxi-benzoquinona, com rendimentos de 32% e 11%, 

respectivamente. 

As substâncias alvos e o seus intermediários sintéticos terão suas atividades antiparasitárias 

avaliadas pelo Grupo de Pesquisa coordenado pelo Dr. Eduardo Caio Torres dos Santos, do 

Laboratório de Bioquímica de Tripanosomatídeos- FIOCRUZ, RJ. 

 

Palavras-chave: Benzoquinona, Antiparasitário, Fenóis. 

  



 

 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ........................................................................................................... 1 

1.1 DOENÇA DE CHAGAS ...................................................................................... 4 

1.1.1 Transmissão e evolução da doença de Chagas ............................................... 5 

1.2 QUIMIOTERÁPICOS UTILIZADOS NA DOENÇA DE CHAGAS ................. 7 

1.2.1 Nifurtimox ...................................................................................................... 7 

1.2.2 Benzonidazol .................................................................................................. 8 

1.3 QUINONAS: EXEMPLOS DE COMPOSTOS COM ATIVIDADE 

ANTIPARASITÁRIA ............................................................................................................ 9 

2 . JUSTIFICATIVA .................................................................................................... 11 

3 OBJETIVOS .............................................................................................................. 13 

3.1 OBJETIVO GERAL ........................................................................................... 13 

3.2 OBJETIVO ESPECÍFICO .................................................................................. 13 

4 RETROANÁLISE ..................................................................................................... 14 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO ............................................................................... 15 

5.1 SÍNTESE DA 2-BROMO-6-METOXI-1,4-BENZOQUINONA 12a ................ 15 

5.2 SÍNTESE DOS DERIVADOS DE BENZOQUINONAS 8a-b .......................... 21 

5.3 SÍNTESE DAS DIBROMOQUINONAS 12b e 20 ............................................ 26 

5.4 TENTATIVA DE SÍNTESE DO DERIVADO DE BENZOQUINONA 

BROMADO 8c ..................................................................................................................... 28 

6. CONCLUSÃO .......................................................................................................... 34 

6 PARTE EXPERIMENTAL ....................................................................................... 35 

6.1 OBTENÇÃO DA BROMO-VANILINA (10) .................................................... 35 

6.2 OBTENÇÃO DA BROMO-QUINONA (12) ..................................................... 36 

6.3 OBTENÇÃO DOS DERIVADOS DE BENZOQUINONAS 8a-b .................... 37 

6.4 OBTENÇÃO DA DIBROMOQUINONA 12b-c ............................................... 38 

6.5 OBTENÇÃO DO DERIVADO DE BENZOQUINONA 21 .............................. 39 



 

 

ANEXOS ...................................................................................................................... 40 

  

  



 

 

LISTA DE FIGURAS  

Figura 1: Casos agudos confirmados de Doença de Chagas segundo região no Brasil por região (2010-

2017) ....................................................................................................................................................... 2 

Figura 2: Manchetes recentes sobre o consumo de açaí associado à Doença de Chagas. ....................... 4 

Figura 3: Distribuição mundial de casos de infecção por T. cruzi (2006-2009). .................................... 5 

Figura 4: Ciclo de vida do T. cruzi. ......................................................................................................... 6 

Figura 5: Exemplos de fármacos utilizados clinicamente contra a doença de Chagas. ........................... 7 

Figura 6: Estruturas de algumas quinonas do tipo 1,2 e 1,4. ................................................................... 9 

Figura 7: Estrutura da ubiquinona (3) ..................................................................................................... 9 

Figura 8: Estruturas de quinonas naturais com atividade antiparasitária .............................................. 10 

Figura 9: Representação das estruturas químicas da ubiquinona (3) e da atovaquona (6). ................... 12 

Figura 10: Alguns exemplos de quinonas com atividade antiparasitária .............................................. 13 

Figura 11: Espectro na região do Infravermelho da substância 10. (Anexo 01 – página 41) ................ 17 

Figura 12: Espectro de RMN ¹H (500,00 MHz) da bromovanilina (10) ( em ppm, relativos ao TMS; 

solvente DMSO-d6). (Anexo 02- página 42) ........................................................................................ 18 

Figura 13: Espectro na região do Infravermelho da substância 12a. (Anexo 04, página 45) ................ 20 

Figura 14: Espectro de RMN ¹H (300,00 MHz) do produto (12a) ( em ppm, relativos ao TMS; solvente 

DMSO-d6). (Anexo 05, página 46). ...................................................................................................... 21 

Figura 15: Espectro na região do Infravermelho da substância 8a. (Anexo 07, página 49). ................. 23 

Figura 16: Espectro de RMN ¹H (500,00 MHz) do produto 8a ( em ppm, relativos ao TMS; solvente 

CDCl3). (Anexo 08, página 50). ............................................................................................................ 24 

Figura 17: Espectro na região do Infravermelho da substância 8b. (Anexo 10, página 53). ................. 24 

Figura 18: Espectro de RMN ¹H (500,00 MHz) da substância (8b) ( em ppm, relativos ao TMS; solvente 

CDCl3). (Anexo 11, página 54). ............................................................................................................ 25 

Figura 19: Estruturas canônicas da substância 8b ................................................................................. 26 

Figura 20: Placa preparativa da substância 21 empregando-se uma mistura de hexano e acetato de etila 

(9/1), sendo o primeiro utilizado como mistura de isômeros (a) e para análise (PA, 95% n-hexano) (b)

 ............................................................................................................................................................... 29 

Figura 21: Espectro na região do Infravermelho da substância 21. (Anexo 16, página 60). ................. 30 

Figura 22: Espectro de RMN ¹H (500,00 MHz) da substância (21) ( em ppm, relativos ao TMS; solvente 

DMSO-d6). (Anexo 17, página 61). ...................................................................................................... 30 

Figura 23: Estrutura canônica da substância 21 .................................................................................... 31 

  



 

 

LISTA DE ESQUEMAS 

Esquema 1: Mecanismo de ação proposto dos fármacos nifurtimox (1) e benzonidazol (2) .................. 8 

Esquema 2: Ciclo redox provocado por quinonas ................................................................................. 11 

Esquema 3: Reação de adição de Michael de tióis ao anel quinonoídico. ............................................ 11 

Esquema 4: Planejamento de uma nova classe de benzoquinonas conjugadas a fenil-éteres. .............. 13 

Esquema 5: Retroanálise dos derivados de benzoquinonas 8a-c........................................................... 14 

Esquema 6: Reação de bromação da vanilina (9) .................................................................................. 15 

Esquema 7: Reação de remoção de traços de bromo molecular utilizando bissulfito de sódio como agente 

redutor. .................................................................................................................................................. 15 

Esquema 8: Sequência das etapas envolvidas na reação de bromação da Vanilina (9) ........................ 16 

Esquema 9: Reação de oxidação da bromovanilina (10) com peróxido de hidrogênio em meio básico.

 ............................................................................................................................................................... 18 

Esquema 10: Mecanismo proposto para formação da bromoquinona 12a ............................................ 19 

Esquema 11: Preparação dos derivados de benzoquinonas 8a-b........................................................... 21 

Esquema 12: Mecanismo proposto para formação dos derivados de benzoquinonas 8a-b. .................. 22 

Esquema 13: Reação de bromação da bromoquinona 12a .................................................................... 26 

Esquema 14: Mecanismo proposto para formação das quinonas dibromadas 12b e 20........................ 27 

Esquema 15: Preparação do derivado de benzoquinona 21 .................................................................. 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 1: Doenças Negligenciadas presentes no Brasil. ......................................................................... 1 

Tabela 2: Casos agudos confirmados de Doença de Chagas no Brasil por modo provável de infecção . 3 

Tabela 3: Principais bandas de deformação axial no espectro na região do Infravermelho da 

bromovanilina 10 e bromoquinona (12a) (pastilha de KBr 1%) ........................................................... 20 

Tabela 4: Pontos de fusão e rendimentos dos derivados de benzoquinonas 8a-b ................................. 21 

Tabela 5: Pontos de fusão das quinonas dibromadas 12b e 20 ............................................................. 27 

Tabela 6: Dados de RMN de 1H, dos compostos 10, 12a, 8a-b e 21 ..................................................... 32 

 

 



 

 

LISTA DE ABREVIAÇÕES 

δ Deslocamento Químico 

1D Uma Dimensão 

D Dubleto 

Dd Duplo Dubleto 

DMSO Dimetilsulfóxido 

J Constante de Acoplamento 

DN Doença Negligenciada 

OMS Organização Mundial de Saúde 

DC Doença de Chagas 

DNA Ácido Desoxirribonucleico 

ATP Adenosina Trifosfato 

NADPH Nicotinamida Adenina Dinucleótido Fosfato 

NBS N-bromossuccinimda 

APT Attachement Proton Test 

IV Infravermelho 

M Multipleto 

RMN Ressonância Magnética Nuclear 

S Singleto 

T Tripleto 

SOD Superóxido Desmutase 

FIOCRUZ Fundação Oswaldo Cruz 



1 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

As doenças parasitárias que atingem milhares de pessoas no Brasil e no Mundo, são 

aquelas causadas pela infecção por parasitas através da invasão e destruição dos tecidos, ação 

de toxinas ou indução de reação de hipersensibilidade.1 

As doenças infecciosas e parasitárias são comuns em países de clima quente e úmido 

e, em geral, são diretamente associadas a regiões pobres devido a condições precárias de 

higiene, habitação e alimentação, contribuindo assim para a manutenção do quadro de 

desigualdade dos países atingidos.2 O conjunto de doenças relacionadas a essas características 

é denominado de Doenças Negligenciadas (DN), pela Organização Mundial de Saúde (OMS). 

São vinte grupos de doenças que a OMS classifica como DN3, sendo quatorze (14) presentes 

no Brasil (Tabela 1).4 

 

Tabela 1: Doenças Negligenciadas presentes no Brasil. 

Doenças Negligenciadas no Brasil 

Parasitárias 

Ancilostomíase Cisticercose 

Fasciolíase Leishmaniose 

Doença de Chagas Filariose Linfática 

Equinococose (hidatidose) Oncocercose 

Esquistossomose Teníase 

Bacterianas 

Tracoma Hanseníase 

Virais 

Hidrofobia (raiva) Dengue 

 

                                                           
1Sítio da Fundação Oswaldo Cruz. Disponível em: https://www.bvsdip.icict.fiocruz.br/vhl/sobre-a-bvs/o-que-sao-

doencas-infecciosas-e-parasitarias/. Acesso em: fev. 2018. 
2PAES, N. A.; SILVA, L. A. Doenças infecciosas e parasitárias no Brasil: uma década de transição. Rev. Panam. 

Salud Publica, 1998. 
3Sítio da Organização Mundial da Saúde. Disponível em: http://www.who.int/neglected_diseases/diseases/en/. 

Acesso em: out. 2018. 
4ROSÁRIO, M. S. Doenças tropicais negligenciadas: caracterização dos indivíduos afetados e sua distribuição 

espacial. Rev. Bras. Pesquisa Saúde. Vitória. p.119, 2017. 

https://www.bvsdip.icict.fiocruz.br/vhl/sobre-a-bvs/o-que-sao-doencas-infecciosas-e-parasitarias/
https://www.bvsdip.icict.fiocruz.br/vhl/sobre-a-bvs/o-que-sao-doencas-infecciosas-e-parasitarias/
http://www.who.int/neglected_diseases/diseases/en/


2 
 

 

A denominação “negligenciada” faz referência ao fato dessas doenças receberem o 

menor percentual de investimentos em pesquisa e avanços terapêuticos, apesar de serem as que 

mais matam no mundo5. As DN são consideradas extremamente antidemocráticas porque só 

atingem normalmente a população mais pobre. 

A seguir, pretende-se abordar sobre uma das DN parasitárias mais conhecidas no 

Brasil, a Doença de Chagas. Embora seja uma enfermidade descoberta no início do Século XX, 

ainda continua acometendo várias vítimas anualmente. No Brasil, destacam-se os Estados da 

região Norte com a maior incidência de casos da DC (Figura 1), a qual tem por principal forma 

de contágio o consumo de açaí processado e outros alimentos como, a cana de açúcar e Babaca, 

uma fruta popular muito consumida na região Amazônica (Tabela 2).6 

 

 

Figura 1: Casos agudos confirmados de Doença de Chagas segundo região no Brasil por região (2010-2017) 

Fonte: Ministério da Saúde7 

 

 

 

 

                                                           
5Doenças negligenciadas: estratégias do Ministério da Saúde. Rev. Saúde Pública. 44(1), p. 200-202, 2010. 
6Ministério da Saúde (BR). Secretaria de Vigilância em Saúde. Doença de Chagas aguda no Brasil: série histórica 

de 2000 a 2013. BEPA. 46(21), p.1-9, 2015. 
7Sítio do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde. Disponível em: 

http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=0203&id=29878153. Acesso em: out. 2018. 

http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=0203&id=29878153
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Tabela 2: Casos agudos confirmados de Doença de Chagas no Brasil por modo provável de infecção 

Fonte: Ministério da Saúde8 

Ano Via Oral Vetorial Todas as categorias 

2017 233 31 356 

2016 298 21 374 

2015 209 33 268 

2014 131 24 196 

2013 102 19 163 

2012 129 08 189 

2011 118 10 190 

2010 63 30 130 

 

O primeiro surto oficial de Doença de Chagas aguda por transmissão oral no Brasil 

ocorreu em 2005, no Estado de Santa Catarina, quando se conhecia pouco sobre a etiologia e 

os cuidados a serem tomados com a DC por esse meio de transmissão. Isso foi responsável por 

ocasionar uma elevada letalidade (20,0%) por DN nesse mesmo ano. Desde então, tornou-se 

essencial o aumento no processo de vigilância sanitária a fim de garantir a segurança alimentar.9 

Recentemente, uma pesquisa divulgada pela Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) revelou que 

10% das amostras de alimentos à base de açaí, comercializados em feiras e supermercados do 

Pará e do Rio de Janeiro, estavam contaminadas com material genético do Trypanosoma cruzi, 

causador da DC.10 Assim, a relação entre o consumo de açaí e a Doença de Chagas tem 

despertado a atenção da população e da mídia (Figura 2). 

 

                                                           
8Sítio do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde. Disponível em: 

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sinannet/cnv/chagasbr.def. Acesso em: nov. 2018. 

9DIAS, J. C. P. II Consenso Brasileiro em Doença de Chagas, 2015. Epidemiol. Serv. 

Saúde, (25), n.esp, Brasília, jun. 2016. 

10Sítio da Fundação Oswaldo Cruz. Disponível em: https://portal.fiocruz.br/noticia/metodo-detecta-parasito-da-

doenca-de-chagas-em-acai. Acesso em: out. 2018. 

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sinannet/cnv/chagasbr.def
https://portal.fiocruz.br/noticia/metodo-detecta-parasito-da-doenca-de-chagas-em-acai
https://portal.fiocruz.br/noticia/metodo-detecta-parasito-da-doenca-de-chagas-em-acai
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Figura 2: Manchetes recentes sobre o consumo de açaí associado à Doença de Chagas. 

 

1.1 DOENÇA DE CHAGAS 

Em 1909, durante uma expedição à cidade de Lassance, no interior de Minas Gerais, 

o biólogo, médico sanitarista, cientista e bacteriologista Carlos Justiano Ribeiro Chagas 

descobriu o vetor, o agente etiológico e ainda descreveu a patologia da Doença que levou o 

nome do cientista. A descoberta se tornou um marco da história da medicina e chegou a ser 

descrita por Oswaldo Cruz pela seguinte citação: 

 

 

“O descobrimento desta moléstia constitui o mais belo exemplo do poder da lógica a 

serviço da ciência. Nunca até agora, nos domínios das pesquisas biológicas, se tinha 

feito um descobrimento tão complexo e brilhante e, o que mais, por um só 

pesquisador”.11 

 

 

A Doença de Chagas, também conhecida como tripanossomíase americana, é uma 

infecção causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi. A infecção atinge principalmente o 

México, as Américas do Sul e Central (Figura 3), onde as condições de habitação precárias 

favorecem o contato entre o vetor e o homem, resultando numa distribuição geográfica não 

uniforme da doença. Apesar disso, verifica-se também um número de casos consideráveis em 

países desenvolvidos, como Estados Unidos e Canadá, devido às correntes migratórias. Estima-

                                                           
11MALAFAIA, G. Centenário do descobrimento da doença de Chagas: desafios e perspectivas. Rev. Soc. Bras. 

Med. Trop., (43), n5, 2010. 
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se que essa doença tenha afetado cerca de 6 a 7 milhões de pessoas no mundo e milhares de 

pessoas no Brasil. 

Ainda assim, mais de 100 anos depois da descoberta dessa enfermidade pelo brasileiro 

Carlos Chagas, não existe nenhum medicamento eficaz para o tratamento da doença na fase 

crônica.12 

 

 

Figura 3: Distribuição mundial de casos de infecção por T. cruzi (2006-2009). 

 

1.1.1 Transmissão e evolução da doença de Chagas 

A transmissão da doença ocorre através de insetos hematófagos triatomíneos, 

conhecido popularmente no Brasil como “barbeiro”, que são os vetores do parasito 

Trypanosoma cruzi.13 E é no tubo digestivo desses insetos que o protozoário se transforma na 

forma infectante tripomastigota metacíclico, sendo eliminada nas suas fezes. 

No ciclo de vida do “barbeiro” (Figura 4), esse se alimenta de sangue através da picada 

em mamíferos e em seguida defeca, havendo a possibilidade de a forma tripomastigota entrar 

em contato com o local lesionado e cair na corrente sanguínea. A forma tripomastigota penetra 

em algumas células e tecidos e então se diferencia no estágio intermediário amastigota para 

                                                           
12CHIBA, D.E. Síntese e avaliação biológica de novos compostos das séries lapdesffur-pq e lapdesffur-ts 

contra trypanosoma cruz. Dissertação (Mestrado em Ciências Farmacêuticas) – UNESP, 2015. 
13Disponível em: http://portalms.saude.gov.br/saude-de-a-z/doenca-de-chagas/. Acesso em: fev. 2018. 

http://portalms.saude.gov.br/saude-de-a-z/doenca-de-chagas/
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sofrer divisão celular. Após esse processo, os amastigotas voltam para a forma tripomastigota 

infectante e a célula parasitada se rompe. Os tripomastigotas entram na corrente sanguínea e, 

consequentemente, nas células de outros tecidos e órgãos do hospedeiro vertebrado.14 

 

Figura 4: Ciclo de vida do T. cruzi.15 
 

Existem cinco formas de transmissão do parasito para os seres humanos: vetorial (fezes 

contaminadas), através de transfusão sanguínea, transmissão congênita, acidental (contato com 

material contaminado) e via oral (ingestão de alimentos contaminados).16 A última forma é a 

que possui maior freqüência de ocorrência no Brasil.17 

A Doença de Chagas se estende por duas fases distintas: aguda e crônica. A primeira 

fase, aguda, caracteriza-se pela infecção generalizada pelo parasita, ocorrendo aparentemente 

de forma assintomática para a maioria (50-60%) e dura, em média, de 4 a 8 semanas. Cerca de 

70-80% da população de infectados tem evolução do quadro para a fase crônica. Em uma 

primeira etapa, tem-se o período de latência por 10-30 anos também de forma assintomática ou 

podendo apresentar discretas lesões inflamatórias e/ou fibróticas. Posteriormente, 20-30% 

                                                           
14DIAS, J. C. P. Typanosomacruzi: morfologia e ciclo evolutivo. In: Brener, Z.; Andrade, Z. A. 

(Orgs). Trypanosoma cruzi e doença de Chagas. Ed. Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, p. 25-31, 1979. 
15NOGUEIRA, F. B. Estudo dos genes que codificam as proteínas antioxidantes em populações do trypanosoma 

cruzi sensíveis e resistentes ao benzonidazol. Belo Horizonte, 2009. Tese (Doutorado em Ciências na área de 

concentração Biologia Celular e Molecular) - Centro De Pesquisa René Rachou, Fundação Oswaldo Cruz, 2009. 

Disponível em:  http://www.cpqrr.fiocruz.br/texto-completo/T_9.pdf. Acesso em: nov. 2018. 
16Sítio da Iniciativa Medicamentos para Doenças Negligenciadas. Disponível em: 

http://www.dndial.org/pt/doencas-negligenciadas/doenca-de-chagas.html/. Acesso em: fev. 2018. 
17DIAS, J. C.; NETO, A. V. Rev. Soc. Bras. Med Trop. (44), p.68,  2011. 

http://www.cpqrr.fiocruz.br/texto-completo/T_9.pdf
http://www.dndial.org/pt/doencas-negligenciadas/doenca-de-chagas.html/
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dessa população é acometida com a fase crônica latente, onde podem ser identificados sintomas 

de miocardite grave, cardiomegalia, neurite, alterações da secreção, motilidade, absorção e 

aumento das regiões do tubo digestivo, entre outros.18 

1.2 QUIMIOTERÁPICOS UTILIZADOS NA DOENÇA DE CHAGAS 

Na área de agentes antiparasitários existem somente dois medicamentos utilizados 

clinicamente para tratar a doença de Chagas, ambos pertencentes à classe de nitro compostos 

heteroaromáticos: nifurtimox (1) e benzonidazol (2) (Figura 5).19 Cabe destacar que a fase da 

quimioterapia da doença de chagas apresenta resistência ao parasita e, por este motivo, esses 

fármacos são administrados em doses elevadas durante um longo período. 

 

Figura 5: Exemplos de fármacos utilizados clinicamente contra a doença de Chagas. 

1.2.1 Nifurtimox 

O nifurtimox (1) possui atividade contra o T.cruzi tanto para as formas tripomastigotas 

quanto amastigotas, com eficácia na fase aguda em 70-100% dos casos. Já na fase crônica, esse 

percentual cai drasticamente para cerca de 8%.  

O mecanismo de ação desse medicamento ocorre na mitocôndria e baseia-se na 

formação de radicais livres pela redução do grupo nitro por ação das enzimas nitroredutases, 

conforme demonstrado no Esquema 1. Esses radicais podem reagir com o oxigênio molecular 

(O2) para gerar o ânion superóxido que, por sua vez, pode produzir peróxido de hidrogênio 

(H2O2), pela ação da enzima superóxido dismutase. Além disso, a interação do H2O2 com o O2
- 

produz o radical hidroxila (OH-). Dessa forma, há a estimulação da degradação macromolecular 

e da síntese irregular do DNA no protozoário. Devido à geração desses radicais livres, os efeitos 

                                                           
18BRENER, Z. Pathogenesis and immuno pathology of chronic Chagas’ disease. Mem. Inst. Oswaldo Cruz. (82), 

p. 205-212, 1987. 
19URBINA, J. A. Acta Thop. (115), p.55, 2010. 
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indesejáveis que podem acometer na administração desse fármaco são: perda de peso, náuseas, 

dermopatia alérgica, entre outros.20 

1.2.2 Benzonidazol 

O Bezonidazol (2) atua contra as formas epimastigotas, tripomastigotas e amastigotas 

e possui eficácia para o tratamento da doença tanto na fase aguda quanto na fase crônica. Seu 

mecanismo de ação ainda não foi bem elucidado, mas existe uma proposta (Esquema 1). Sabe-

se que o Benzonidazol inibe o crescimento do T. cruzi sem estimular a produção de radicais 

livres, mas acredita-se que os metabólitos reduzidos do fármaco estão envolvidos nesse 

mecanismo.21 22 23 Infelizmente, esse medicamento possui vários efeitos colaterais mais sérios, 

como: dermatite, depressão da medula óssea e polineuirite.24 

 

 

Esquema 1: Mecanismo de ação proposto dos fármacos nifurtimox (1) e benzonidazol (2)25 

                                                           
20DIAS, J. C. P. Clínica e terapêutica da doença de chagas: uma abordagem prática para o clínico geral. In: 

CANÇADO, J.R. Ed. Fiocruz: Rio de Janeiro, p. 326–330, 1997. 

21DIAZ DE TORANZO et al. Interaction of benznidazole reactive metabolites with nuclear and kinetoplastic 

DNA, proteins and lipids from Trypanosoma cruzi. Experientia (44), p.880–881 1988.  
22 ALDUNATE & MORELLO. Effects of t-butyl-4-hydroxyanisole and other phenolic antioxidants on tumoral 

cells and Trypanosoma parasites. FEBS Lett. (234), p. 485–488, 1998. 
23 MAYA et al., Trypanosoma cruzi: effect and mode of action of nitroimidazole and nitrofuran derivatives. 

Biochem. Pharmacol. (65), p.999–1006, 2003. 
24DIAS, J. C. P. Clínica e terapêutica da doença de chagas: uma abordagem prática para o clínico geral. In: 

CANÇADO, J.R. Editora Fiocruz, Rio de Janeiro, p. 331–338, 1997. 
25DIAS, L. C. et al. Quimioterapia da doença de chagas: estado da arte e perspectivas no desenvolvimento de novos 

fármacos. Quim. Nova, (32), no. 9, 2009. 
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1.3 QUINONAS: EXEMPLOS DE COMPOSTOS COM ATIVIDADE 

ANTIPARASITÁRIA 

Quinonas apresentam em suas estruturas dois grupamentos carbonílicos α, β 

insaturados dispostos nas posições 1,2 (“orto”) ou 1,4 (“para”) de um sistema carbocíclico de 

seis membros (Figura 6). 

 

 

Figura 6: Estruturas de algumas quinonas do tipo 1,2 e 1,4. 

 

As quinonas representam uma ampla e variada família de metabólitos de distribuição 

natural, os quais estão envolvidos em importantes etapas do ciclo de vida de seres vivos. Além 

disso, quinonas de origens natural e sintética apresentam uma gama de propriedades 

farmacológicas diferenciadas, destacando-se dentre elas as atividades antitumorais e 

antiparasitárias.26 Em especial, a ubiquinona (3) (Figura 7), também conhecida como coenzima 

Q, está presente em praticamente todas as células do organismo que participam dos processos 

de produção de ATP. Órgãos com maior demanda energética, como coração, cérebro, rins e 

fígado apresentam maiores concentrações desta coenzima.27 

 

 

Figura 7: Estrutura da ubiquinona (3) 

                                                           
26FERREIRA, V. F. et.al. β-Lapachona: Sua Importância em Química Medicinal e Modificações Estruturais, Rev. 

Virtual Quim., 2 (2), p.140-160, 2010. 
27Disponível em: 

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/1340512/mod_resource/content/1/Aula21BioqAvan_Fosforila%C3%A

7%C3%A3oOxidativa_CTE.pdf.  Acesso em: nov. 2018. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cora%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9rebro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rins
https://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADgado
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/1340512/mod_resource/content/1/Aula21BioqAvan_Fosforila%C3%A7%C3%A3oOxidativa_CTE.pdf
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/1340512/mod_resource/content/1/Aula21BioqAvan_Fosforila%C3%A7%C3%A3oOxidativa_CTE.pdf
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Ainda em relação às quinonas, estão ilustrados na Figura 8 abaixo três exemplos de 

substâncias de origem natural com atividade antiparasitária. 

 

 

Figura 8: Estruturas de quinonas naturais com atividade antiparasitária 

 

O mecanismo de toxicidade de derivados de quinonas está centrado com base na 

capacidade destas substâncias interferirem com o transporte de elétrons nas mitocôndrias do 

parasita. Além disso, as quinonas também interferem na geração de radicais livres durante a 

interação entre os metabolitos de quinonas gerados no ciclo redox (Esquema 2) e a cadeia 

respiratória do parasita. Em seu ciclo Redox, o anel quinonoídico (Q) sofre biorredução por um 

ou dois elétrons, catalisada pelas enzimas NADPH (Nicotiamida-adenina-dinucleótido-fosfato 

reduzida), dentre outras, transformando-se em ânion-radical semiquinona(Q.-). Esta última 

espécie, na presença de oxigênio molecular transfere um elétron para o oxigênio e gera o radical 

superóxido(O2
.) que, por sua vez, sofre a ação da enzima superóxido desmutase (SOD), dando 

origem ao peróxido de hidrogênio (H2O2). Paralelamente, uma reação de Fenton catalisada por 

Fe+2 produz o radical hidroxila (HO.). Dessa forma, essas duas últimas espécies são as principais 

responsáveis pelo estresse oxidativo celular, podendo causar danos em membranas, proteínas e 

no DNA, induzindo a apoptose, como demonstrando no Esquema 228: 

 

                                                           
28FERREIRA, V. F., et al. Um panorama atual da química e da farmacologia de naftoquinonas, com ênfase na β-

lapachona e derivados. Rev. Quim. Nova, (26), n. 3, p. 407-416, 2003. 
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Esquema 2: Ciclo redox provocado por quinonas 

A ação de toxicidade de quinonas também se deve à reação de adição de Michael entre 

o anel quinonoídico e grupamentos tiólicos presentes nas estruturas das enzimas de parasitas, 

resultando na formação de hidroquinonas tio éteres (Figura 9). Por esse mecanismo, as reações 

de quinonas com grupos nucleofílicos estão normalmente associadas com a desintoxicação e a 

excreção. Isso pode podendo resultar em toxicidade por inibição de grupos tiois em enzimas e 

alteração do balanço tiol na célula, interferindo assim no processo regulatório celular.29 

 

 

Esquema 3: Reação de adição de Michael de tióis ao anel quinonoídico. 

2 . JUSTIFICATIVA 

O controle de grandes endemias, como a doença de Chagas na América Latina ainda 

constitui um dos maiores desafios na Saúde Pública. Por se tratar de uma doença tropical 

negligenciada, as buscas por novas opções de tratamento são ignoradas pela indústria 

farmacêutica.  

                                                           
29ANDRADE, J.B., et.al. Fontes, formação, reatividade e determinação de quinonas na atmosfera, Rev. Quim. 

Nova, (39), n. 4, p.486-495, 2016. 
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A ubiquinona (3) (Figura 9) é uma substância de origem natural essencial para 

sobrevivência de microrganismos e seres humanos.30,31 Nos parasitas, ela tem papel 

fundamental na cadeia respiratória mitocondrial, sendo essencial à sobrevivência dos 

parasitas.32 A utilização da atovaquona (6), (Figura 9), colapsa o potencial elétrico da 

membrana mitocondrial, uma vez que impede a ligação da ubiquinona com o citocromo bc1. 

Devido a esse fato, a atovaquona (6) impede o processo respiratório, o que implica 

imediatamente na inibição da formação de ATP. Além disso, as enzimas da via metabólica de 

formação de pirimidinas para a replicação do DNA também são inibidas, levando à morte do 

parasita.33 

 

 

Figura 9: Representação das estruturas químicas da ubiquinona (3) e da atovaquona (6). 

 

As quinonas contendo grupos fenóxidos representadas na Figura 10, foram relatadas 

por Bolognese e colaboradores34 como substâncias possuidoras de atividade antiparasitária in 

vitro contra a forma amastigota do T.cruzi. Entre esses derivados de quinonas destaca-se o 

composto 7a, que mostrou ser mais potente que o benzonidazol. 

 

                                                           
30LITTARRU G. P. Energy and defense. Facts and perspectives on Coenzyme Q10 in biology and medicine. Casa 

Editrice Scientifica Internazionale. P.1-91, 1994. 
31OKAMOTO T. et al. Interna. J. Vit. Nutr. Res, (59), p. 288-292, 1989. 
32GOMES, F. A síntese de coenzima Q e a estabilidade de DNA mitocondrial em Saccharomycescerevisiae. USP, 

São Paulo, p.12-13, 2012. 
33BAGGISH, A. L.; HILL, D. R. Antimicrobial Agents and Chemotherapy: Antiparasitic Agent Atovaquone. 

American Society of Microbiology, (46), p.1163–1173, 2002. 
34BOLOGNESI, M. L, et al. Synthesis of a small library of 2-phenoxy-1,4-naphthoquinone and 2-phenoxy-1,4-

anthraquinone derivatives bearing anti-trypanosomalandanti-leishmanial activity. Bioorg. Med. Chem. Lett.., 

(18), p.2272–2276, 2008. 
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Figura 10: Alguns exemplos de quinonas com atividade antiparasitária 

 

Com base no exposto anteriormente, almeja-se desenvolver a síntese de novos 

derivados de benzoquinonas (Esquema 4), planejados através da técnica de hibridação 

molecular entre a ubiquinona (3) e a naftoquinona (7a) contendo grupamento fenóxi. Espera-se 

que os parasitas possam reconhecer essas substâncias, mas ao mesmo tempo que sejam tóxicas 

e provoquem sua morte. 

 

 

Esquema 4: Planejamento de uma nova classe de benzoquinonas conjugadas a fenil-éteres. 

3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GERAL 

Síntese de uma nova classe de quinonas com prospecção de sua atividade 

antiparasitária. 

3.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

Síntese de uma nova classe de benzoquinonas conjugadas a fenil-éteres não substituído 

e substituído com diferentes grupos 8a-c. 
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4 RETROANÁLISE 

Nos compostos alvo 8a-c a desconexão da ligação C6-O (Esquema 5) permitiu 

identificar a bromoquinona (12a-c), que será reagida com diferentes fenóis 11a-b. O composto 

12a será obtido através da reação de oxidação da bromovanilina (10) com peróxido de 

hidrogênio em meio básico. A desconexão da ligação C2-Br na substância (10) levou à 

identificação seu precursor sintético 9, que sofrerá reação de substituição eletrofílica aromática 

com bromo molecular. 

 

 

Esquema 5: Retroanálise dos derivados de benzoquinonas 8a-c 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 SÍNTESE DA 2-BROMO-6-METOXI-1,4-BENZOQUINONA 12a 

A primeira etapa da síntese da bromoquinona (12a) consistiu na formação do 3-bromo-

4-hidroxi-5-metoxibenzaldeído (10), a partir da reação de bromação da 4-hidroxi-3-metoxi-

benzaldeído (9) com bromo molecular em meio de ácido acético glacial à temperatura ambiente 

durante 15 minutos (Esquema 6). 

 

 

Esquema 6: Reação de bromação da vanilina (9) 

 

Os traços de bromo foram removidos com a adição de uma solução aquosa saturada 

de bissulfito de sódio, a qual converte o bromo molecular em brometo de sódio, composto 

solúvel em água (Esquema 7). 

 

2 NaHSO3 (aq) + Br2 (l) →  2 NaBr(aq) + H2SO4 (aq)+ SO2 (gás) 

Esquema 7: Reação de remoção de traços de bromo molecular utilizando bissulfito de sódio como agente 

redutor. 

 

A mistura obtida foi filtrada, obtendo-se um sólido de cor branca de ponto de fusão na 

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

Uma proposta mecanística para formação da bromovanilina (10) está demonstrada no 

Esquema 8: 
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Esquema 8: Sequência das etapas envolvidas na reação de bromação da Vanilina (9) 

 

A reação de substituição eletrofílica aromática da vanilina (9) com bromo molecular 

levou à formação do intermediário catiônico (13), o qual tem seu próton abstraído, levando ao 

produto de substituição orto ao grupamento hidroxi. Este padrão de substituição deve-se aos 

efeitos estéreo e eletrônico dos substituintes ligados ao anel aromáticos, conforme mostrado a 

seguir. 

A vanilina (9) possui dois grupamentos orto e paradirigentes fortes (CH3O e OH),  que 

deixa essas posições com maior densidade eletrônica devido ao efeito de ressonância, 

consequentemente mais reativas frente a reagentes eletrofílicos. O grupo formil (CHO) é meta 

dirigente e possui um efeito de ressonância que desativa o anel nas condições de substituição 

eletrofílica aromática. O efeito estéreo causado entre os grupamentos formil e metoxi 

desfavorece o ataque do eletrófilo na posição C-2 do anel aromático. Desta forma, o ataque do 

bromo molecular ocorre preferencialmente na posição C-5, que é mais ativada pelos efeitos dos 

grupos orto-para e meta dirigentes dos grupamentos hidroxila e formil, respectivamente. 

A bromovanilina (10) teve sua estrutura confirmada por espectroscopia na região do 

infravermelho e RMN de 1H em 1D. No espectro na região do infravermelho (Figura 11) foram 

observadas as bandas características de deformação axial das ligações O-H e C=O em 3279 e 

1672 cm-1, respectivamente. 
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Figura 11: Espectro na região do Infravermelho da substância 10. (Anexo 01 – página 41) 

 

No espectro de RMN de 1H da substância 10 (Figura 12), o sinal singleto em 3,89 

ppm foi atribuído aos hidrogênios do grupamento metoxi (OCH3). Os dois sinais dubletos em 

7,41 ppm (d, J = 2,0 Hz) e 7,68 ppm (d, J = 2,0 Hz) foram identificados como sendo referentes 

aos hidrogênios H-6 e H-2. Como H-2 está localizado entre dois átomos atratores de elétrons 

por efeitos de ressonância (CHO) e indutivo (Br), sofrerá o efeito de desblindagem maior do 

que H-6. O sinal singleto mais desblindado em 9,76 ppm foi atribuído ao hidrogênio do aldeído 

(Tabela 6 – página 31). Já o sinal do hidrogênio da hidroxila não ficou evidente no espectro. 
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Figura 12: Espectro de RMN ¹H (500,00 MHz) da bromovanilina (10) ( em ppm, relativos ao TMS; 

solvente DMSO-d6). (Anexo 02- página 42) 

 

A segunda etapa da reação envolveu a reação de oxidação de Dakin da bromovanilina 

(10) com peróxido de hidrogênio em meio básico. A reação foi efetuada em banho de ultrassom 

por 2 horas à 40°C. A reação de neutralização do meio reacional com solução aquosa de ácido 

clorídrico 1M, seguido da extração do produto orgânico com acetato de etila levou à formação 

da benzoquinona bromada (12a). Esta apresentou-se como sólido de cor laranja de ponto de 

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

 

 

Esquema 9: Reação de oxidação da bromovanilina (10) com peróxido de hidrogênio em meio básico. 

 

Uma proposta mecanística para formação da bromoquinona (12a) está demonstrada 

no Esquema 10. Inicialmente, a reação de desprotonação do peróxido de hidrogênio com 

hidróxido de sódio fornece o intermediário aniônico HOO-, que reage com a carbonila aldeídica 
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do composto 10 via reação de adição nucleofílica à carbonila, transformando-se em espécie 16. 

Este último, por sua vez, sofre rearranjo do anel aromático dando origem ao intermediário 17, 

que sofre reação de adição com íon hidróxido dando origem ao composto diidroxilado 19. A 

reação de oxidação de 19 com oxigênio molecular permitiu a obtenção da bromoquinona 12a. 

 

 

Esquema 10: Mecanismo proposto para formação da bromoquinona 12a 

A estrutura da bromoquinona 12a foi analisada por espectroscopia de infravermelho e 

RMN de 1H em 1D. No espectro na região do infravermelho foram observadas as bandas 

características de deformação axial da ligação C=O dos dois grupos cetônicos em 1686 cm-1 e 

1631 cm-1 (Figura 13). 
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Figura 13: Espectro na região do Infravermelho da substância 12a. (Anexo 04, página 45) 

 

Os valores das principais bandas de deformação axial presentes nos espectros na região 

do infravermelho da bromovanilina 10 e da bromoquinona 12a encontram-se discriminados na 

Tabela 3.(Anexos 01 e 04) 

 

Tabela 3: Principais bandas de deformação axial no espectro na região do Infravermelho da bromovanilina 10 e 

bromoquinona (12a) (pastilha de KBr 1%) 

 Frequência  (cm-1)  

Tipo de ligação 10 12 

C=O 1672 1686 e 1631 

O-H 3279 - 

C-O 1145 1230 e 1132 

 

No espectro de RMN de 1H (Figura 14) o sinal singleto em 3,89 ppm foi atribuído aos 

hidrogênios do grupamento metoxi (OCH3). Os dois sinais dubleto sem 6,14 (d, J = 2,0 Hz) e 

7,34 ppm (d, J = 2,0 Hz) foram identificados como sendo referentes aos hidrogênios H-5 e H-

3, respectivamente. Como H-3 está ligado a um carbono adjacente ao carbono contendo um 

grupo atrator de elétrons por efeito indutivo (Br), estará mais desblindado em relação a H-5 

(Tabela 6). 
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Figura 14: Espectro de RMN ¹H (300,00 MHz) do produto (12a) ( em ppm, relativos ao TMS; solvente DMSO-

d6). (Anexo 05, página 46). 

5.2 SÍNTESE DOS DERIVADOS DE BENZOQUINONAS 8a-b 

No próximo passo sintético, a reação da quinona bromada 12a com fenóxidos de 

potássio adequadamente substituídos 20a-b, gerados in situ via desprotonação dos fenóis 

correspondentes 11a-b com carbonato de potássio em meio do solvente acetonitrila (Esquema 

11), permitiu que as substâncias 8a-b fossem obtidas com rendimentos moderados (Tabela 4). 

Os produtos 8a-b foram purificados por cromatografia em placa preparativa utilizando como 

eluente uma mistura de hexano/acetato de etila 9:1 (v/v). 

 

Esquema 11: Preparação dos derivados de benzoquinonas 8a-b. 

 

Tabela 4: Pontos de fusão e rendimentos dos derivados de benzoquinonas 8a-b 

Derivados de benzoquinonas Rendimento Ponto de Fusão 

8ª 48% 180-185°C 

8b 29% 117-120°C 
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Uma proposta mecanística para a formação dos derivados de benzoquinonas 8a-b está 

demonstrada no Esquema 12. 

A etapa inicial do mecanismo consiste na desprotonação do fenol pelo carbonato de 

Potássio, levando à obtenção dos fenóxidos de potássio apropriadamente substituídos. Em 

seguida, ocorre a adição do nucleófilo ao que posteriormente elimina o Bromo, levando à 

síntese dos produtos inéditos desejados 8a-b. 

 

 

Esquema 12: Mecanismo proposto para formação dos derivados de benzoquinonas 8a-b. 

 

A 2-metoxi-6-fenóxi-benzoquinona 8a teve sua estrutura confirmada através das 

técnicas de espectroscopia de infravermelho e RMN de 1H em 1D. No espectro na região do 

infravermelho, foram observadas as bandas características de deformação axial da ligação C=O 

dos dois grupos cetônicos em 1639 cm-1 e 1624 cm-1 (Figura 15). 
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Figura 15: Espectro na região do Infravermelho da substância 8a. (Anexo 07, página 49). 

 

No espectro de RMN de 1H (Figura 16) o sinal singleto em 3,86 ppm foi atribuído aos 

hidrogênios do grupamento metoxi (OCH3). Os dois sinais dubletos em 5,65 (d, J = 2,2 Hz, 1H) 

e 5,86 ppm (d, J = 2,2 Hz, 1H) foram atribuídos aos hidrogênios H-3 e H-5, respectivamente. 

Como H-5 está ligado a um carbono adjacente ao carbono ligado ao grupo fenóxi estará mais 

deslocado para o campo baixo do espectro, devido ao efeito de ressonância do átomo de 

oxigênio com anel fenílico. O sinal multipleto entre 7,28 - 7,31 ppm corresponde ao hidrogênio 

aromático H-4’. O sinal multipleto mais blindado entre 7,08 - 7,10 ppm foi atribuído aos 

hidrogênios equivalentes H-2’/H-6’. Já o sinal multipleto entre 7,42 - 7,45 ppm refere-se aos 

hidrogênios H-3’/H-5’(Tabela 6). 



24 
 

 

Figura 16: Espectro de RMN ¹H (500,00 MHz) do produto 8a ( em ppm, relativos ao TMS; solvente 

CDCl3). (Anexo 08, página 50). 

No espectro na região do infravermelho da 2-metoxi-6-fenóxi-benzoquinona 8b foram 

observadas as bandas características de deformação axial da ligação C=O dos dois grupos 

cetônicos em 1681 cm-1 e 1639 cm-1 e duas bandas características de deformação axial da 

ligação C-H de aldeído em 2919 cm-1 e 2850 cm-1 (Figura 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Espectro na região do Infravermelho da substância 8b. (Anexo 10, página 53). 
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No espectro de RMN de 1H (Figura 18) de 8b, os sinais singletos em 3,85 e 3,87 ppm 

são referentes aos grupos metoxi ligados nas posições C-2’ dos anéis fenílico e C-6 do anel 

quinonoídico, respectivamente. Os dois sinais dubletos em 5,56 (d, J = 2,2 Hz, 1H) e 5,87 ppm 

(d, J = 2,1 Hz, 1H) foram relacionados aos hidrogênios H-3 e H-5, respectivamente. O sinal 

singleto em 7,24 ppm corresponde ao hidrogênio aromático H-3’. O sinal multipleto entre 7,51-

7,52 ppm refere-se ao hidrogênio aromático H-5’.  

O hidrogênio H-6’ apresentou o sinal duplo dubleto em 7,49(dd, J=2,0 e 8,3 Hz, 1H) 

ppm. Os hidrogênios H-6’ e H-5’ foram diferenciados com base no efeito de ressonância do 

átomo de oxigênio ligado na posição C-1’ e da carbonila aldeídica. O primeiro substituinte 

(OCH3) deslocará a carga negativa ao longo do anel fenílico nas posições C-2’, C-4’ e C-6’ 

(Figura 19-a), enquanto o grupamento atrator de elétrons (CHO) diminuirá a densidade 

eletrônica das posições C-1’, C-3’ e C-5’ (Figura 19-b). Já o sinal singleto mais blindado em 

9,97 ppm foi atribuído ao hidrogênio da função aldeídica (Tabela 6). 

 

Figura 18: Espectro de RMN ¹H (500,00 MHz) da substância (8b) ( em ppm, relativos ao TMS; solvente 

CDCl3). (Anexo 11, página 54). 



26 
 

 

 

Figura 19: Estruturas canônicas da substância 8b 

5.3 SÍNTESE DAS DIBROMOQUINONAS 12b e 20 

A síntese da substância 12b envolveu a reação de bromação da bromoquinona (12a) 

com N-bromossuccinimida (NBS) em metanol, conforme o Esquema 13.  

 

Esquema 13: Reação de bromação da bromoquinona 12a 
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Essa reação resultou na formação de uma mistura de dois isômeros dibromados 12b e 

20, que foram isolados através da técnica de cromatografia em coluna, utilizando como eluente 

uma mistura de hexano/acetato de etila (9,9:0,1). O produto majoritátio 12b apresentou-se como 

um sólido de coloração alaranjada de ponto de fusão na faixa 113-115°C. Já o composto 12c, 

trata-se de um sólido de coloração amarela de ponto de fusão na faixa 185-187°C. Essas 

substâncias foram identificadas através dos valores dos seus pontos de fusão encontrados na 

literatura (Tabela 5).35 

 

Tabela 5: Pontos de fusão das quinonas dibromadas 12b e 20 

Dibromoquinona 
Ponto de fusão 

experimental 
Ponto de fusão teórico 

12b 113-115°C 119-120°C 

20 185-187°C 189-190°C 

 

Uma proposta mecanística das quinonas dibromadas 12b e 20 está demonstrada no 

Esquema 14: 

 

 

Esquema 14: Mecanismo proposto para formação das quinonas dibromadas 12b e 20. 

A primeira etapa consiste na produção do Bromo molecular em baixa concentração, a 

partir do NBS. Em seguida, a reação de adição do halogênio à ligação C=C do anel quinoídico 

                                                           
35BLATCHLY, J. M. Thiele Acetylation of Quinones. Part 111.l p-Benzo quinones with Bromo and Methoxy 

substituentes, 1969. 
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de 12a pode ocorrer nas duas posições, fornecendo os intermediários 23 e 24, que sofrem 

desprotonação, originando a mistura dos isômeros 12b e 20. 

5.4 TENTATIVA DE SÍNTESE DO DERIVADO DE BENZOQUINONA 

BROMADO 8c 

A matéria-prima dibromada 12b (Esquema 15) foi submetida à reação de substituição 

nucleofílica com fenóxido de potássio 20a, empregando-se a mesma metodologia citada no 

Esquema 11. Embora a substância 8c não tenha sido isolada durante o processo de purificação 

mostrado a seguir, acredita-se que esse derivado converta-se in situ em 21, o qual teve sua 

estrutura mais tarde confirmada através da análise de 1H de RMN (Tabela 6).  

 

Esquema 15: Preparação do derivado de benzoquinona 21 

 

Inicialmente, o processo de purificação do derivado de quinona 21 por cromatografia 

em placa preparativa (Figura 20a), utilizando como eluente uma mistura de isômeros de hexano 

e acetato de etila 9:1 (v/v), não logrou sucesso, obtendo-se esse produto na forma impura.  A 

troca da mistura de isômeros de hexano (Figura 20a) por n-hexano 95% (PA) (Figura 20b) 

permitiu que o composto 21 fosse obtido na sua forma pura com rendimento de 26%.  
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Figura 20: Placa preparativa da substância 21 empregando-se uma mistura de hexano e acetato de etila 

(9/1), sendo o primeiro utilizado como mistura de isômeros (a) e para análise (PA, 95% n-hexano) (b) 

 

O mecanismo de formação do derivado de benzoquinona 21 é análogo ao descrito no 

Esquema 10 para os compostos 8a-b. 

No espectro na região do infravermelho de 21 foram observadas as bandas 

características de deformação axial da ligação C=O dos dois grupos cetônicos em 1698 cm-1 e 

1634 cm-1 (Figura 21). 
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Figura 21: Espectro na região do Infravermelho da substância 21. (Anexo 16, página 60). 

 

No espectro de RMN de 1H do derivado de quinona 21 (Figura 22), o sinal singleto 

em 3,93 ppm foi atribuído aos hidrogênios do grupamento metoxi da posição C-3. O sinal 

singleto em 5,49 refere-se aos hidrogênios H-6. Os sinais multipletos entre 7,05-7,07 e 7,31-

7,35 ppm foram relacionados aos hidrogênios aromáticos H2’/H-6’ e H-4’ e H2”/H-6” e H-4”, 

respectivamente. Os sinais multipletos entre 7,23-7,25 e 7,50-7,53 ppm foram identificados 

como sendo dos hidrogênios aromáticos equivalentes H3’/H-5’e H3”/H-5”, respectivamente 

(Tabela 6). 

Figura 22: Espectro de RMN ¹H (500,00 MHz) da substância (21) ( em ppm, relativos ao TMS; solvente 

DMSO-d6). (Anexo 17, página 61). 
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Os deslocamentos químicos dos hidrogênios aromáticos das duas subunidades 

fenílicas foram diferenciados com base no efeito de ressonância do grupo metoxi ligado na 

posição C-3 do anel quinonoídico de 21 (Figura 23). Provavelmente, a estrutura canônica I 

deixa os hidrogênios aromáticos do anel fenílico da posição C-2 mais deslocados para campo 

baixo. 

 

Figura 23: Estrutura canônica da substância 21 

 

Os derivados de quinonas 8a-b e 21 e o seus intermediários sintéticos 10 e 12a  terão suas 

atividades antiparasitárias avaliadas pelo Grupo de Pesquisa coordenado pelo Dr. Eduardo Caio 

Torres dos Santos, do Laboratório de Bioquímica de Tripanosomatídeos- FIOCRUZ, RJ. 
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Tabela 6: Dados de RMN de 1H, dos compostos 10, 12a, 8a-b e 21 

 

Compo

sto 

C1- 

CHO 

C5- 

OCH3 

C- 

OCH3 

(anel 

quinoídico) 

C2’- 

OCH3 
2 3 5 6 2’ 3’ 4’ 5’ 6’ 2’’ 3’’ 4’’ 5’’ 6’’ 

101 

9,76 

(1H; 

s) 

3,89 

(3H; 

s) 

- - 

7,68 

(1H;d

;2,0) 

- - 

7,41 

(1H;d 

2,0) 

- - - - - - - - - - 

12a2 - - 
3,89 

(3H; s) 
- - 

7,34 

(1H; 

d; 

2,0) 

6,14 

(1H; 

d; 

2,0) 

- - - - - - - - - - - 

8a3 - - 
3,86 

(3H; s) 
- - 

5,65 

(1H; 

d; 

2,2) 

5,86 

(1H; 

d; 

2,2) 

- 

7,08-

7,10 

(2H; 

m;) 

7,42-

7,45 

(2H; 

m;) 

7,28-

7,31 

(2H; 

m;) 

7,42-

7,45 

(2H; 

m;) 

7,08-

7,10 

(2H; 

m;) 

- - - - - 

8b3 

9,97 

(1H; 

s) 

- 
3,87 

(3H; s) 

3,85 

(3H; 

s) 

- 

5,56 

(1H; 

d; 

2,2) 

5,87 

(1H; 

d; 

2,1) 

- - 

7,24 

(1H; 

s) 

- 

7,51-

7,52 

(1H; 

m;) 

7,49 

(1H; 

dd; 

2,0; 

8,3) 

- - - - - 

1Dados de RMN de 1H (500 MHz), DMSO-d6; 2Dados de RMN de 1H (300 MHz), DMSO-d6 e 3Dados de RMN de 1H (500 MHz), CDCl3 
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211 - - 
3,93 

(3H; s) 
- - - - 

5,49 

(1H; 

s) 

7,05-

7,07 

(3H; 

m) 

7,23-

7,25 

(2H; 

m;) 

7,05-

7,07 

(3H; 

m) 

7,23-

7,25 

(2H; 

m;) 

7,05-

7,07 

(3H; 

m) 

7,31-

7,35 

(3H; 

m) 

7,50-

7,53 

(2H; 

m) 

7,31-

7,35 

(3H; 

m) 

7,50-

7,53 

(2H; 

m) 

7,31-

7,35 

(3H; 

m) 
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6. CONCLUSÃO 

A reação de bromação da vanilina com bromo molecular foi realizada com êxito, 

obtendo-se o produto 10 com 95% de rendimento. A metodologia utilizada para oxidação da 

bromovanilina (10) com peróxido de hidrogênio em meio básico permitiu que a quinona 

bromada 12a fosse obtida com rendimento de 55%. A reação de quinonas 12a com fenóis 

apropriadamente substituídos 13a-b forneceu os derivados de benzoquinona 8a-b com 

rendimentos moderados. 

A substância 12a por reação com N-bromosuccinimida deu origem a uma mistura de 

produtos dibromados 12b e 20 com rendimentos de 32% e 11%, respectivamente. A reação do 

produto majoritário 12b com fenóxido de potássio levou a obtenção do derivado de quinona 21 

contendo em sua estrutura dois grupos de fenil-éter.    

As substâncias 10, 12a, 8a-b e 21 tiveram as suas estruturas confirmadas através de 

métodos espectroscópicos, como Infravermelho (IV) e Ressonância Magnética Nuclear de 

Hidrogênio (RMN 1H).  

A metodologia utilizada para obtenção dos produtos alvo deverá ser investigada com 

intuito de melhorar seus rendimentos de reação.   

  



35 
 

 

6 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 1H) e Espectroscopia na região do Infravermelho (IV). Os espectros de 

RMN de 1H 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 e 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. 

O processo de monitoramento das reações foi realizado através da Cromatografia em 

Camada delgada, 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 efetuada em câmaras de luz ultravioleta.  

6.1 OBTENÇÃO DA BROMO-VANILINA (10) 

 

 

Em um balão de fundo redondo de 50 mL contendo 6,7 mmol de vanilina (9) 

dissolvidos em 1,3 mL de ácido acético glacial adicionou-se uma solução de 0,360 mL de 

bromo molecular dissolvidos em 2 mL de ácido acético. A reação foi mantida sob agitação à 

temperatura ambiente por 15 minutos. Posteriormente, adicionou-se 6 mL de solução aquosa 
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saturada de bissulfito de sódio para retirada do bromo molecular remanescente e o sólido obtido 

foi lavado com água destilada.  

O 3-bromo-4-hidroxi-5-metoxibenzaldeído (10) 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) e 1145 (C-O). 

RMN de 1H (500,00 MHz, DMSO) ppm: δ 3,89 (3H, s, C-5-OCH3), 7,41 (1H, d, 

J=2,0Hz, H-6), 7,68 (1H, d; J= 2,0Hz, H-2), 9,76 (1H, s, C-1-CHO).  

6.2 OBTENÇÃO DA BROMO-QUINONA (12) 

 

 

Em um balão de fundo redondo de 50 mL adicionou-se 3,5 mmol de bromo-vanilina 

(9) e 4,4 mL de solução aquosa de hidróxido de potássio 1M. Essa mistura foi deixada 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 15 minutos 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 (12a) 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 e 1132 (C-O).  

RMN de 1H (300,00 MHz, DMSO) ppm: δ 3,89 (3H, s, C6-OCH3); 6,14 (1H, d, 

J=2,0 Hz, H-5); 7,34 (1H, d, J= 2,0 Hz, H-3). 
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6.3 OBTENÇÃO DOS DERIVADOS DE BENZOQUINONAS 8a-b 

 

 

Em um balão de 50 mL, adicionou-se 0,35 mmol do fenol (11a ou 11b) e 5mL de 

acetonitrila. Em seguida, adicionou-se 1,05 mmol de K2CO3. Essa mistura foi deixada sob 

agitação magnética à temperatura ambiente por uma hora. Adicionou-se lentamente 0,35mmol 

de bromoquinona (12) em 4mL de acetonitrila. Após 3 horas de reação, a fase orgânica foi 

extraída com acetato de etila, tratada com sulfato de sódio anidro e, em seguida, concentrada à 

pressão reduzida. Os derivados foram purificados por cromatografia em placa preparativa 

utilizando como eluente uma mistura de hexano/acetato de etila 9:1 (v/v).  

O derivado 8a (2-metóxi-6-fenoxibenzo-1,4-quinona) foi obtido como um sólido 

amarelo de ponto de fusão na faixa de 180-185°C. 

 

IV máx (cm-1; pastilha de KBr): 1639cm-1 e 1624 cm-1 

(C=O). 

RMN de 1H (500,00 MHz, CDCl3) ppm: δ 3,86 (3H, s, C2-

OCH3); 5,65 (1H, d, J = 2.2 Hz,C5-H5); 5,86 (1H, d, J=2,2 

Hz,C3-H3); 7,08- 7,10 (2H, m, H-2’/H-6’); 7,28-7,31 (1H, m, 

H-4’); 7,42-7,45 (2H, m, H-3’/H-5’).  

 

O derivado 8b (3-metoxi-4-((5-metoxi-3,6-dioxociclohexa-1,4-dien-1-

il)oxi)benzaldeído) foi obtido como um sólido avermelhado de ponto de fusão na faixa de 117-

120°C. 
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IV máx (cm-1; pastilha de KBr): 2919 cm-1 e 2850 cm-1 

(C-H), 1681cm-1 e 1639 cm-1 (C=O). 

RMN de 1H (500,00 MHz, CDCl3) ppm: δ 3,85 (3H, s, 

C2’-OCH3); 3,87 (3H, s, C6-OCH3); 5,56 (2H, d, J = 2,2 Hz, 

C3-H3); 5,87 (2H, d, J = 2,1 Hz, C5-H5); 7,24 (1H, s, H-6’); 

7,48-7,51 (1H, m, H-5’), 7,51-7,52 (1H, m, H-3’); 9,97 (1H, s, C4’-CHO).  

6.4 OBTENÇÃO DA DIBROMOQUINONA 12b-c 

 

 

Em um balão de 50 mL, adicionou-se 1,4 mmol da bromoquinona (12a), 1,35mmol de 

NBS (N-Bromosuccinimida) e 12,5 mL de metanol. A mistura reacional foi deixada sob 

agitação magnética à temperatura ambiente durante 24 horas. Em seguida, o solvente foi 

concentrado sob pressão reduzida, obtendo-se uma mistura de dois isômeros, 12b (2,5-

dibromo-3-metóxiquinona) e 20 (2,3-dibromo-5-metóxiquinona). Esses compostos foram 

isolados através da técnica de cromatografia em coluna utilizando como eluente uma mistura 

de hexano/acetato de etila 9,9:0,1 (v/v). 

A 2,5-dibromo-3-metoxiquinona (12b) foi obtida como um sólido de cor laranja de 

ponto de fusão na faixa de 113-115°C.  

A 2,3-dibromo-5-metóxiquinona (20) foi obtida como um sólido de cor amarelo de 

ponto de fusão na faixa de 185-187°C.  
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6.5 OBTENÇÃO DO DERIVADO DE BENZOQUINONA 21 

 

 

O mesmo procedimento do item 5.3 foi utilizado para síntese da substância 21, 

diferenciando-se somente na adição da benzoquinona dibromada ao invés da quinona 

monobromada.     

O derivado 21 foi obtido e purificado por cromatografia em placa preparativa 

utilizando como eluente n-hexano/acetato de etila 9:1 (v/v). 

  

IV máx (cm-1; pastilha de KBr): 1698cm-1 e 1634 cm-1 (C=O). 

RMN de 1H (500,00 MHz, CDCl3) ppm: δ 3,93 (3H, s, C6-OCH3); 

5,49 (1H, s, C6-H6); 7,05-7,07 (3H, m,  H-2’/H-6’ e H-4’); 7,23-7,25 

(2H, m, H-3’/H-5’); 7,31-7,35 (3H, m,  H-2’’/H-6’’ e H-4’’), 7,50-7,53 

(2H, m, H-3’’/H-5’’). 
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ANEXO 01:Espectro da região do Infravermelho para a substância 10 (Pastilha de KBr 1%). 
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ANEXO 02: Espectro de RMN ¹H (500,00 MHz) da bromovanilina (10) ( em ppm, relativos ao TMS; solvente DMSO-d6). 
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ANEXO 03: Expansão do espectro de RMN ¹H (500,00 MHz) da bromovanilina (10) ( em ppm, relativos ao TMS; solvente DMSO-d6). 

 

 

 

 



45 
 

 

 

 

  



46 
 

 

 

 

 

ANEXO 04: Espectro da região do Infravermelho para a substância 12a (Pastilha de KBr 1%). 
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ANEXO 05: Espectro de RMN ¹H (300,00 MHz) da bromoquinona (12a) ( em ppm, relativos ao TMS; solvente DMSO-d6). 
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ANEXO 06: Expansão so espectro de RMN ¹H (300,00 MHz) da bromoquinona (12a) ( em ppm, relativos ao TMS; solvente DMSO-d6). 
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ANEXO 07: Espectro da região do Infravermelho para a substância 8a (Pastilha de KBr 1%).  

ANEXO 08: Espectro de RMN ¹H (500,00 MHz) do produto 8a ( em ppm, relativos ao TMS; solvente CDCl3).  
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ANEXO 09: Expansão do espectro de RMN ¹H (500,00 MHz) do produto 8a ( em ppm, relativos ao TMS; solvente CDCl3 
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ANEXO 10: Espectro da região do Infravermelho para a substância 8b (Pastilha de KBr 1%).  
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ANEXO 11: Espectro de RMN ¹H (500,00 MHz) do produto 8b ( em ppm, relativos ao TMS; solvente CDCl3 



55 
 

 

ANEXO 12: Expansão do espectro de RMN ¹H (500,00 MHz) do produto 8b ( em ppm, relativos ao TMS; solvente CDCl3) 
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ANEXO 13: Expansão do espectro de RMN ¹H (500,00 MHz) do produto 8b ( em ppm, relativos ao TMS; solvente CDCl3) 
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ANEXO 14: Expansão do espectro de RMN ¹H (500,00 MHz) do produto 8b ( em ppm, relativos ao TMS; solvente CDCl3) 
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ANEXO 15: Expansão espectro de RMN ¹H (500,00 MHz) do produto 8b ( em ppm, relativos ao TMS; solvente CDCl3) 
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ANEXO 16: Espectro da região do Infravermelho para a substância 21 (Pastilha de KBr 1%).  
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ANEXO 17: Espectro de RMN ¹H (500,00 MHz) do produto 21 ( em ppm, relativos ao TMS; solvente DMSO) 
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ANEXO 18: Espectro de RMN ¹H (500,00 MHz) do produto 21 ( em ppm, relativos ao TMS; solvente DMSO)
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ANEXO 19: Espectro de RMN ¹H (500,00 MHz) do produto 21 ( em ppm, relativos ao TMS; solvente DMSO) 

 


