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Introdução 

O ácido antranílico e seus derivados (1, figura 1) 

são utilizados nas indústrias têxtil, alimentícia e de 

cosméticos.
1
 Além disso, são largamente aplicados 

em síntese orgânica para obtenção de substâncias 

bioativas, inclusive fármacos, como o Ponstan
®
 (2) 

e a Diurisa
®
 (3)

1-4
. 
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Figura 1. Estrutura do ácido antranílico (1); 

Estrutura do princípio ativo do Cataflan
®
 (2); 

Estrutura do princípio ativo da Diurisa
®
 (3). 

 

O tratamento de isatina com H2O2 e NaOH gera o 

ácido antranílico. Embora este método já seja 

descrito na literatura,
1,4

 não há um estudo 

sistemático que envolva diferentes isatinas 

substituídas no anel aromático ou no nitrogênio. 

O objetivo deste trabalho foi a preparação de uma 

série de 14 ácidos antranílicos, a partir das 

respectivas isatinas, empregando NaOH e H2O2. 

Resultados e Discussão 

Uma série de ácidos antranílicos foi obtida 

conforme ilustrado no esquema 1. A evolução das 

reações foi acompanhada por cromatografia em 

camada delgada até o consumo total do substrato. 

Ao fim de 40 minutos, o meio de reação foi levado 

até pH 1 ou 3 com HCl 6 M, formando um 

precipitado que foi filtrado à vácuo. No isolamento 

dos ácidos antranílicos 1m e 1n foi feita uma 

extração líquido-líquido, utilizando acetato de etila e 

água. 

Este método mostrou-se eficiente para a obtenção 

de ácidos antranílicos N-substituídos. Vale ressaltar 

que a N-substituição de isatinas é simples, ao 

passoque N-substituição de ácidos antranílicos pode 

necessitar de catalisadores de alto custo.
5
 

Os compostos obtidos foram caracterizados por 

espectroscopia na região do infravermelho (IV) e 

ressonância magnética nuclear (RMN) de 

hidrogênio (
1
H) e de carbono (

13
C). 
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a R1=R2=R3=R5=H; R4=Cl, 69% - b R1=R3=R5=H; R2=R4=Cl, 69%

c R1=R3=R4=R5=H; R2=Cl, 95% - d R1=R2=R3=R5=H, R4=Me, 74%

e R1=R2=R3=R5=H; R4=Br, 75% - f R1=R2=R3=R5=H; R4=NO2, 75%

g R1=R2=R3=R5=H; R4=I, 78% - h R1=R3=R5=H; R2=R4=Br, 97%

i R1=R3=R5=H;R2=Br; R4=Me, 80% - j R1=R2=R4=R5=H; R3=F, 51%

l R1=R2=R3=R5=H; R4=F, 67% - m R1=alil; R2=R3=R4=R5=H, 74%

n R1=acetil; R2=R3=R4=R5=H, 68% -  o R1=R3=R4=H; R2=R5=Cl, 82%
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Esquema 1. Obtenção de ácidos antranílicos 

partindo de isatinas com os respectivos 

rendimentos. 

Conclusões 

Isatinas são excelentes substratos para a obtenção 

de ácidos antranílicos. Os produtos foram obtidos 

em um tempo curto e em rendimentos que variaram 

de 51 a 95 %, empregando reagentes de baixo 

custo. Este método também permitiu a preparação 

de ácidos antranílicos N-substituídos. 
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