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Introdução 

Nos últimos anos, a busca por fármacos eficientes 
para o tratamento e prevenção de doenças 
degenerativas associadas ao envelhecimento, tem 
sido alvo de várias pesquisas. O ácido gálico é um 
composto fenólico, que apresenta uma série de 
atividades biológicas, dentre elas antimelanogênico 
e antioxidante, mostrando-se eficiente para a saúde 
da pele

1
. Visando a busca de compostos 

antioxidantes, neste trabalho descrevemos a síntese 
de derivados 1-carboidrazil- 3,4,5-triidroxibenzeno e 
a avaliação da atividade antioxidante dos compostos 
obtidos pelo método de descoramento do radical 
livre DPPH. 

Resultados e Discussão 

A preparação dos derivados do ácido gálico (4a-e) 
envolve uma reação de esterificação, seguido da 
reação de substituição nucleofílica com hidrazina 
hidratada para posterior reação de adição 
nucleofílica à aldeídos, em meio ácido (Esquema 1). 
A síntese de (4a-e) foi realizada conforme 
procedimento previamente descrito².  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condições: a) MeOH, H2SO4, refluxo, 85% b) H2N-NH2 , EtOH, refluxo, 74% c) 

aldeídos (benzaldeído, anizaldeído, p-hidroxibenzaldeído, dimetilaminobenzaldeído, p-

nitrobenzaldeído), EtOH, H2SO4, refluxo, 74-80%. 

 

Esquema 1. Síntese dos derivados 1-carboidrazil- 

3,4,5-triidroxibenzeno (4a-e). 

 
A atividade antioxidante foi determinada pelo 
método de descoramento do radical livre DPPH 
(difenil-picril-hidrazil)

3
. As amostras (20 mg) em 

metanol (10 mL) foram adicionadas a uma solução 
contendo o DPPH (4,7 mg) em metanol (75 mL). O 

grau de inibição foi determinado pelo descoramento 
da solução de DPPH. O valor da absorbância foi 
medido em 515,5 nm. A porcentagem de inibição foi 
calculada pela equação: % I = (A0 – A1 / A0) x 100, 
onde A0 é a absorbância da solução de DPPH e A1 é 
a absorbância da solução de DPPH na presença 
das amostras e do antioxidante comercial butil-
hidroxi-tolueno (BHT), empregado como controle 
positivo. Os resultados da avaliação da atividade 
antioxidante (Tabela 1) mostraram que os 
compostos 1, 2, 3 apresentaram potente atividade 
antioxidante, quando comparado ao padrão BHT. O 
derivado 4e contendo o substituinte p-nitrofenil na 
unidade carboidrazil resultou numa menor atividade 
(IC50 44,79 μg/mL).  

Tabela 1. Atividade antioxidante dos compostos 

sintetizados. 
Composto IC50 (μg/ml) 

 1 6,12 

 2 4,49 

3 5,02 

4a 15,41 

4b 13,85 

4c 13,20 

4d 13,66 

4e 44,79 

BHT 16,9 

Conclusões 

Os compostos 1-carboidrazil- 3,4,5-triidroxibenzeno, 

foram obtidos com ótimos rendimentos. 

Os resultados da avaliação da atividade 

antioxidante, mostraram que os derivados 

carboidrazidas não resultaram no aumento da 

atividade.  
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a) R= H       b) R= p-OCH3 
c) R= p-OH     d) R= p-N(CH3)2 
e) R=  p-NO2 
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