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RESUMO
Este trabalho descreve uma nova metodologia para a síntese de pentadienonas
alifática e cíclica, respectivamente. A utilização de radiação ultrassônica favorece
a formação dos produtos, diminuindo o tempo reacional, elevando o rendimento e
aumentando o grau de pureza. A química orgânica atual, visa a obtenção de
produtos utilizando a menor quantidade de substâncias tóxicas e/ou nocivas,
atendendo assim o que preconiza a Química Verde. Este procedimento sintético,
utiliza apenas 4 matérias-primas básicas para a obtenção das duas
pentadienonas; sendo uma forma eficaz, de baixo custo e fácil obtenção.
INTRODUÇÃO
Os compostos derivados da 1,5-diaril-1,4-pentadien-3-onas, têm sido amplamente
explorados como um promissor agente farmacológico, exibindo potente atividade
não só antioxidante, antiinflamatória, anti-HIV e atividade inseticida1,2, estudos
comprovam seu efeito na inibição Wnt em células de osteossarcoma, estes
compostos são capazes de regular o metabolismo e outros processos celulares,
tal qual a síntese do DNA, a proliferação celular, a apoptose e a sinalização
celular3. Estes compostos são análogos estruturais da curcumina (1,7-bis-(4hidroxi-3-metoxi-fenil)-1,6-heptadien-3,5-dienona), um dos principais pigmentos
encontrados na Curcuma longa, Zingiberaceae4, especiaria Indiana, utilizada há
séculos como condimento. Em 2002, Quincoces e colaboradores patentearam um
novo método para preparação da 1,5-bis (4-hidroxi-3-metoxifenil) -1,4-pentadien3-ona e derivados5, por Condensação de Claisen, partindo de vanilina e acetona
em meio ácido e irradiação ultrassônica, mostrando um bom rendimento e pureza,
além de exibirem propriedades antiproliferativas significativas.
OBJETIVOS
- Síntese da 1,5-Bis-(3,4-dimetoxi-fenil)-penta-1,4-dien-3-ona (composto I);
- Síntese da 2,6-Bis-(3,4-dimetoxi-benziliden)-cicloexanona (composto II);
- Caracterização estrutural;
- Avaliação biológica.
METODOLOGIA

Síntese da 1,5-bis(4-hidroxi-3-metoxifenil)-1,4-pentadien-3-ona, (composto I)
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Mistura-se (1,3 g; 0,0078 mol) de veratraldeído em (0,29 mL; 0,0039 mol) de
acetona a 40 ºC, sob radiação ultrassônica na presença de 10 mL de ácido
clorídrico por 1 hora. Após este período, deixa-se em repouso por 3 dias. Obtêmse um produto com coloração amarela. Verte-se a reação em água com gelo, há
formação de um precipitado verde escuro, filtra-se o mesmo, lava-se com água
destilada. Para realizar a purificação, coloca-se o produto em um béquer, adicionase metanol gelado, deixa-se sob agitação por 30 minutos, descarta-se o metanol,
repete-se o procedimento até que o metanol saia incolor.
DESENVOLVIMENTO
O

O
O

MeO

MeO

OMe

HCl

Composto I

MeO

MeO

OMe

Figura 1. Esquema sintético reacional para a obtenção do composto I.
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Figura 2. Esquema sintético reacional para a obtenção do composto II.
RESULTADOS PRELIMINARES
A síntese do composto I se desenvolveu rápida e eficazmente, a utilização
radiação ultrassônica, diminuiu o tempo reacional, obtendo-se assim, um produto
de alto grau de pureza e rendimento. Caracterizou-se

a estrutura por

espectrometria de Infravermelho (IV) e Ressonância Magnética Nuclear Protônica
(RMN). A reação para a obtenção do composto II será similar à do composto I,

desta forma, acreditamos que deverá ocorrer facilmente. Posteriormente, esses
produtos serão enviados à Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) para
a realização de testes de biológicos, uma vez que o levantamento bibliográfico
indica que tais compostos são altamente bioativos e de baixa toxicidade.
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