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1. RESUMO 

Este trabalho descreve a síntese de duas pentadienonas, análogas à 

curcumina, que é uma substância encontrada na Curcuma longa, 

Zingiberaceae, com propriedades antioxidantes, antitumorais, anti-

inflamatórias e cicatrizantes. Através de espectrometria de massas foi possível 

determinar inicialmente a caracterização estrutural da 4-hidroxi-3-metoxi-

benzilideno) -cicloexanona (composto I).  

 

2. INTRODUÇÃO  

Sabe-se que os compostos derivados da 1,5-diaril-1,4-pentadien-3-onas têm 

sido amplamente explorados como promissores agentes farmacológicos, 

exibindo potente atividade: antioxidante1, antiinflamatória1, anti-HIV2 e 

atividade inseticida2. Estes compostos são análogos estruturais da curcumina 

(1,7-bis-(4-hidroxi-3-metoxi-fenil) -1,6-heptadien-3,5-dienona) que é um dos 

principais pigmentos encontrados na Curcuma longa, Zingiberaceae3, 

especiaria Indiana utilizada há séculos como condimento. Estas substâncias 

além de compartilharem estruturas química similares, compartilham 

similarmente também suas atividades biológicas como promissores agentes 

antioxidantes e antitumorais. 

 

3. OBJETIVOS  

- Síntese 4-hidroxi-3-metoxi-benzilideno) -cicloexanona 

- Síntese de 2,6-Bis-(3,4-dimetoxi-benzilideno) -cicloexanona 

- Caracterização estrutural por Infravermelho (IV), Ressonância Magnética 

Nuclear (protônica e carbônica) e Espectrometria de Massa. 

 

4. METODOLOGIA  

4.1 Síntese de Síntese 4-hidroxi-3-metoxi-benzilideno) -cicloexanona 

(composto I) 

Partindo de uma mistura de (3,04 g; 0,02 mol) de vanilina e (0,734 mL; 0,01 mol) 

de acetona à de 40 ºC sob irradiação ultrassônica de (40 KHz) na presença de 

20 mL de ácido clorídrico concentrado, por 1 hora. Deixa-se o produto em 

repouso por 1 dia. A extração: verte-se a solução em uma mistura de água e 



gelo, há formação de um precipitado verde escuro, filtra-se o precipitado e lava-

se abundantemente com água destilada. Realiza-se a purificação em coluna 

cromatográfica com os eluentes na proporção 9:1:1 (tolueno: acetato de etila: 

etanol). 

4.2 Síntese de 2,6-Bis-(3,4-dimetoxi-benzilideno) -cicloexanona 

(composto II) 

Partindo de uma mistura de (3,32 g; 0,02 mol) de veratraldeído e (0,734 mL; 

0,01 mol) de acetona à de 40 ºC, sob irradiação ultrassônica de (40 KHz) na 

presença de 20 mL de ácido clorídrico concentrado, por 1 hora. Deixa-se o 

produto em repouso por 1 dia. A extração: verte-se a solução em uma mistura 

de água e gelo, há formação de um precipitado verde escuro, filtra-se o 

precipitado e lava-se abundantemente com água destilada. Realiza-se a 

purificação em coluna cromatográfica com os eluentes na proporção 9:1:1 

(tolueno: acetato de etila: etanol). 

5. DESENVOLVIMENTO  
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6. RESULTADOS PRELIMINARES 
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A síntese dessas pentadienonas por radiação ultrassônica demonstrou-se uma 

alternativa rápida e promissora no desenvolvimento de análogos da curcumina. 

Realizou-se a caracterização estrutural por Espectrometria de Massas do 

composto I, em modo negativo, comprovando parcialmente a estrutura do 

composto. Necessita-se completar a caracterização estrutural por RMN 

(protônico e carbônico), dos compostos I e II. Porém, os resultados 

preliminares indicam que ambos compostos foram encontrados, já que a 

matéria-prima utilizada para o desenvolvimento (vanilina) é branca, e os 

produtos finais são coloridos (verdes escuros), a observação da cromatografia 

de camada delgada (CCD) mostra apenas um produto, indicando que toda a 

matéria-prima foi consumida e que não há produtos colaterais. 
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