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1. RESUMO 

Este trabalho descreve a síntese de duas chalconas por condensação alcoólica 

e por reação ácido base de Lewis respectivamente. O composto II é inédito na 

literatura mundial, e o fato de ser um fenolato, o torna solúvel em água, 

facilitando sua administração. A caracterização estrutural foi possível mediante 

a técnica de espectrometria de Massa. Testes complementares serão 

realizados para finalizar a caracterização estrutural do composto.   

2. INTRODUÇÃO  

As chalconas são conhecidas como materiais de partida ou intermediários 

valiosos para a síntese de uma série de compostos heterocíclicos¹. 

Quimicamente, as chalconas são cetonas α,β-insaturadas que apresentam o 

núcleo 1,3-diarilprop-2-en-1-ona². São de grande interesse químico e 

farmacológico, uma vez que inúmeros trabalhos relatam suas atividades 

biológicas, entre elas antibacterianas, anti-protozoários, antitumorais e anti-

inflamatórias. Chalconas trimetoxiladas são relatadas como agentes com 

potencial citotoxicidade para células cancerígenas³. 

3. OBJETIVOS  

Síntese da 1-(4-Bromo-fenil)-3-(4-hidroxi-3-metoxi-fenil)- propenona 

(composto I). 

Síntese do 4-[3-(4-bromo-fenil)-3-oxo-propenil]-2-metoxi-fenolato de sódio 

(composto II). 

Determinação da conformação estrutural mediante técnicas espectroscópicas 

e físico-químicas dos compostos obtidos. 

4. METODOLOGIA  

Síntese da 1-(4-Bromo-fenil)-3-(4-hidroxi-3-metoxi-fenil)-propenona 

(composto I). Em um balão de uma boca de 100 ml, mistura-se (0,30g; 0,0018 

mol) de p-nitroacetofenona com (0,2736g; 0,0018 mol) de vanilina e 3mL de 

HCl, deixa-se a reação sob agitação constante à temperatura ambiente por 3 

(três) horas. Extração verte-se o produto em uma mistura de H2O / gelo, forma-

se um precipitado amarelo filtra-se e lava-se com H2O. Purificação com o 

auxilio de uma coluna cromatográfica com a seguinte fase móvel: Touleno: 

Clorofórmio: Etanol na proporção 20: 1: 1. 
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Síntese 2-metoxi-4-[3-(4-nitro-fenil)-3-oxo-propenil]-fenolato de sódio 

(composto II).Em um erlenmeyer de 200mL, prepara-se uma solução do 

composto I  ( 0,001 mol em 10mL de etanol anidro), paralelamente, prepara-se 

uma solução de etóxido de sódio (23mg; 0,001 mol em 10 mililitros de etanol 

anidro). Verte-se lentamente a solução de etóxido de sódio na solução do 

composto I, deixa-se agitar a reação por 30 minutos. Após este período, 

rotoevapora-se o etanol. 

5. DESENVOLVIMENTO 

O

OMe

OHBrBr

O

+

O

OMe

OH

HCl

Composto I  

Figura 1. Esquema sintético da 1-(4-Bromo-fenil)-3-(4-hidroxi-3-metoxi-fenil)-

propenona (composto I). 
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Figura 2. Esquema sintético do 4-[3-(4-bromo-fenil)-3-oxo-propenil]-2-metoxi-

fenolato de sódio (composto II). 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES Obteve-se um rendimento de 62,50% do 

composto I, cor amarelo claro, Confirmou-se o peso molecular do composto I 

por espectrometria de massas, tanto no modo positivo, quanto no modo 

negativo; assim como do composto II no modo positivo 
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Neste trabalho, desenvolveram-se duas chalconas, sendo que o composto II é 

inédito na literatura mundial, e que devido a formação do fenolato de sódio, este 

composto é muito mais solúvel em água, o que facilita sua administração. O 

espectro de Massas nos dá a caracterização parcial dos compostos, restando 

ainda a determinação por RMN protônico.  
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