
 
 
Sociedade Brasileira de Química (SBQ)  

36
a 

Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química  
 

Estudos sintéticos visando a obtenção de um derivado quinolínico com 

potencial anticolinesterásico 

Amanda Danuello
1,2*

 (PQ), Paula V. Nicolino
2
 (PG), Marcos Pivatto

2,3
 (PQ), Giuliano C. Clososki

2 
(PQ), 

Carlos A. Manssour Fraga
4
 (PQ), Vanderlan da Silva Bolzani

5
 (PQ), Norberto Peporine Lopes

2
 (PQ). 

*danuello@yahoo.com.br 

(1) Instituto de Ciências Exatas, Naturais e Educação (ICENE), UFTM, Uberaba, MG.  

(2) Núcleo de Pesquisa em Produtos Naturais e Sintéticos (NPPNS), FCFR – USP, Ribeirão Preto, SP.  

(3) Instituto de Química, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, MG. 

(4) Laboratório de Avaliação e Síntese de Substâncias Bioativas – LASSBio
®
, FF - UFRJ, Rio de Janeiro, RJ. 

(5) Núcleo de Bioensaio, Biossíntese e Ecofisiologia de Produtos Naturais – NuBBE, IQ – UNESP, Araraquara, SP. 

Palavras Chave: quinolina, organolítio, reações de acoplamento, inibidores de acetilcolinesterase. 

Introdução 

A enzima acetilcolinesterase (AChE) exerce papel 

fundamental na memória e cognição. Os inibidores 

de AChE são utilizados na terapia de diversas 

patologias como doença de Parkinson, esclerose 

múltipla e doença de Alzheimer.
1
 Com o auxílio de 

estudos computacionais utilizando a AChE foi 

planejado o derivado quinolínico (6).  

Resultados e Discussão 

A rota sintética proposta para obtenção de 6 

envolve uma reação de acoplamento entre o aldeído 

piridínico (3) e o organolítio (5) (Figura 1), sendo que 

a conversão obtida (CG-EM), nas condições 

descritas na literatura,
2
 foi 2%. O composto 6 foi 

avaliado no ensaio qualitativo por bioautografia 

utilizando como padrão a fisostigmina e apresentou 

inibição da AChE. Considerando os resultados 

obtidos, foi realizado um estudo alterando o 

reagente organometálico (n-BuLi ou t-BuLi) em 

diferentes temperaturas e tempos reacionais 

utilizando como modelos o benzaldeído (8) e o 2-

piridinocarboxialdeído (9) com o objetivo de 

aumentar o rendimento de 6 para realização de 

ensaios complementares.   

A etapa chave na obtenção de 6 consiste na 

reação de acoplamento do núcleo quinolínico com 

piridínico e, para isto, a troca Br-Li deve ser efetiva. 
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Figura 1. Preparação do derivado quinolínico 6 

 

Para avaliar este acoplamento foram realizadas 

reações de troca halogênio-metal entre 4 e n-BuLi 

ou t-BuLi a –50 °C,
3
 –78 °C

2
 e –100 °C

4
. A solução 

de 4 em THF foi gotejada lentamente na solução da 

base e a mistura mantida sob agitação. Alíquotas  

 

foram retiradas depois de 10, 15 e 20 minutos e 

submetidas à análise por CG-EM, sendo que a 

formação da quinolina (7) indicou a troca Br-Li 

(Figura 2). A melhor conversão (65%) foi observada 

para a base t-BuLi, a –100 °C por 15 min. 
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Figura 2. Estudo da reação de acoplamento 

 

Em seguida, foram realizadas reações de 

acoplamento nas melhores condições de troca Br-Li 

com os aldeídos 8 e 9. Após a adição do eletrófilo a 

–100 °C, a temperatura foi elevada lentamente até  

–70 °C, –40 °C, 0 °C e t.a., e mantidas constantes 

por 15 min. As melhores conversões (aprox. 30% 

para ambos aldeídos) foram observadas a 0 °C. Por 

fim, foi avaliado o tempo reacional do acoplamento a 

0 °C (15, 30, 45 e 60 min), sendo que após 45 min 

as conversões foram as mesmas (aprox. 50% para 

ambos eletrófilos). 

Conclusões 

O derivado quinolínico 6 foi sintetizado e o ensaio 

anticolinesterárico confirmou a atividade biológica. 

As condições reacionais para a troca halogênio-

metal da 3-bromoquinolina (4) e acoplamento com 

dois aldeídos comerciais (8 e 9) foram avaliadas e 

confirmaram sua aplicação na síntese de 6 em 

maior escala e na preparação de análogos. 
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