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Introdução 
As quinonas são amplamente distribuídas na 
natureza e participam de diversos processos 
bioquímicos vitais, como fotossíntese, produção de 
ATP e ação controladora da coagulação 
sanguínea.1 Além disso, derivados de quinonas e 
análogos relacionados mostram variadas 
biodinamicidades, destacando-se, dentre muitas, as 
propriedades antimicrobiana, tripanossomicida e 
antitumoral.2 A diversidade estrutural de derivados 
de quinonas de origens natural e sintética, 
associada às suas importâncias biológicas, têm 
despertado enorme interesse do nosso grupo de 
pesquisa com objetivo de propor modificações em 
suas estruturas que levem à formação de 
substâncias biologicamente mais potentes e com 
reduzidos efeitos colaterais em células e tecidos 
saudáveis.1 Este trabalho descreve a síntese de 
quinonas fenilamino-substituídas baseadas na 
estrutura da ubiquinona (UQ8), uma das 
substâncias de origem endógena crucial para a 
respiração celular da bactéria3. 
 

Resultados e Discussão 
A reação de substituição eletrofílica aromática da 3-
metoxi-4-hidroxibenzaldeído (1) com bromo 
molecular em meio de ácido acético levou à 
obtenção do 3-bromo-4-hidroxi-5-metoxibenzaldeido 
(2), conforme Esquema 1.4 A reação de oxidação 
de Dakin do composto bromado 2 com peróxido de 
hidrogênio em meio básico forneceu a 2-bromo-6-
metoxi-1,4-benzoquinona (3) com rendimento 
moderado.5  

 
Esquema 1. Rota sintética para obtenção da 2-
bromo-6-metoxi-1,4-benzoquinona (3). 
 
Uma vez obtida a 2-bromo-6-metoxi-1,4-
benzoquinona (3), esta foi reagida em meio aquoso 
com anilina 4a e seus derivados para-substituídos 
4b-e em banho de ultrassom, conforme Esquema 
2.6 Os compostos 5a-e foram obtidos com 
rendimentos que variaram entre 47 e 55%. Essas 
substâncias tiveram suas estruturas confirmadas 

através das técnicas espectroscópicas de RMN de 
1H e 13C e de espectrometria de Massas. 

 

 

 

 

 

 

Esquema 2. Rota sintética para obtenção dos 
derivados de fenilamino-1,4-benzoquinonas 5a-e. 
 

Conclusões 
A reação de bromação da vanilina foi realizada com 
sucesso, obtendo-se 3- bromo-4-hidroxi-5-
metoxibenzaldeido (2) com rendimento de 95%. A 
reação de oxidação de Dakin permitiu que o 
composto bromado fosse transformado em 2-
bromo-6-metoxi-1,4-benzoquinona (3) com bom 
rendimento. As substâncias alvo 5a-e foram obtidas 
com rendimentos moderados e terão suas 
atividades antimicrobianas investigadas frentes as 
diferentes cepas de bactérias Gram-Negativa e 
Gram-positiva. 
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