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Resumo 

Este trabalho relata a síntese, a caracterização 
espectroscópica, a análise conformacional e a avaliação 
da atividade antimicrobiana das chalconas: (E)-3-(4-(2-
bromoetoxi)fenil)-1-fenilprop-2-en-1-ona (CHAL-OEtBr) e 
(E)-3-(4-(4-bromobutoxi)fenil)-1-fenilprop-2-en-1-ona 
(CHAL-OBuBr). Os quais foram comparados com 
chalconas menos complexas, como a 1,3-difenil-2-
propen-1-ona (CHAL) e a (E)-3-(4-hidroxifenil)-1-
fenilprop-2-en-1-ona (CHAL-OH). Ao final, observou-se 
que a CHAL e a CHAL-OH registraram valores mais 
promissores para a atividade antimicrobiana  

Introdução  

As chalconas são compostos amplamente encontrados 
na natureza, principalmente como pigmentos nas pétalas 
de flores de diversas espécies, seu nome deriva da 
palavra grega chalcos, que significa bronze, devido a 
sua coloração amarelo-alaranjada que muda conforme o 
pH do meio em que se encontra (GAONKAR, VIGNESH, 
2017). As moléculas de chalconas são constituídas de 
dois anéis aromáticos ligados por uma cetona α,β-
insaturada, e essa classe vem sendo amplamente 
estudada, devido à grande variedade de substituintes 
que podem ser adicionados nas diferentes posições dos 
anéis aromáticos, como se sabe, isso pode abrir um 
leque muito grande das atividades biológicas que esses 
compostos podem apresentar (TAIZ, ZEIGER, 2013).  

Material e Métodos 

Inicialmente, a partir de uma reação aldólica cruzada 
conhecida como condensação de Claisen-Schmidt, 
sintetizou-se as chalconas CHAL E CHAL-OH. Na 
sequência, realizou-se a alquilação da chalcona CHAL-
OH, com o emprego de dois reagentes distintos, o 
bromoetano e o bromobutano, gerando os produtos 
CHAL-OEtBr e CHAL-OBuBr, respectivamente. Os 
quatro compostos foram purificados por recristalização e 
caracterizados com as espectroscopias de ressonância 
magnética nuclear (RMN) e Infravermelho (IV). Com os 
compostos devidamente caracterizados, realizou-se os 
ensaios de atividade antimicrobiana pelo método de 
disco-difusão contra as bactérias Staphylococcus aureus 
e Escherichia coli.  
Paralelo ao trabalho experimental, os cálculos teóricos 
para o estudo da análise conformacional foram 
realizados utilizando o pacote de programas Gaussian 
09, para fazer uma previsão das conformações mais 
estáveis envolvidas no equilíbrio das quatro chalconas. 
O nível de teoria empregado para os cálculos de 
otimização e frequência e de NBO foi o M06-2X/6-
311++G(2d,2p). 

Resultados e Discussão 

Os produtos obtidos das reações se apresentaram como 
sólidos amarelos. Os espectros de IV e RMN, 
confirmaram a formação dos produtos desejados. No 
espectro de RMN de 1H foi possível verificar claramente 
a formação da ligação vinílica, típica de cetonas α,β-
insaturadas, através da observação dos dupletos 
presentes nos espectros na região de 7 a 8 ppm. Além 
disso, com as constantes de acoplamento em torno de 
15-16 Hz, foi possível verificar que todas as chalconas 
possuem configuração trans. A avaliação da atividade 
antimicrobiana destes compostos, revelou que as 
chalconas CHAL e CHAL-OH apresentaram maior 
atividade frente as bactérias estudadas. Existem relatos 
na literatura que atribuem a melhora na atividade 
antimicrobiana de determinadas moléculas, devido a 
presença do grupo hidroxila (MOHAMMAD et. al., 2012; 
NGAINI et al., 2012; ÁVILA, 2008). Por fim, com respeito 
aos cálculos computacionais detectou-se que o 
confôrmero mais estável para todas as chalconas 
avaliadas apresentava uma orientação s-cis. 

Conclusão  

Pode-se concluir que os produtos foram devidamente 
obtidos e caracterizados por RMN e IV. Na análise 
conformacional foi observado que as estruturas com 
conformação s-cis são as mais estáveis. Com relação a 
atividade antimicrobiana, percebeu-se que a substituição 
do hidrogênio da hidroxila pelos grupos etila ou butila, 
promoveu uma redução da referida atividade. 

Agradecimentos 

Agradeço a UEPG pela oportunidade de realização do 
projeto e pelo fomento a pesquisa, ao Complexo de 
Laboratórios Multiusuários e a Universidade Estadual de 
Maringá por algumas análises realizadas. 
____________________ 
ÁVILA, H. P, SMÂNIA, E. F. A, MONACHE, F. D, JÚNIOR, A. S. 
Structure–activity relationship of antibacterial chalcones. Biorganic 
& Medicinal Chemistry 2008. 
GAONKAR, S. L., VIGNESH, U. N. Synthesis and pharmacological 
properties of chalcones: a review. Research on Chemical 
Intermediates. v 43, p 6043–6077, 2017. 
MOHAMMAD, F., RAHAMAN, S.A., MOINUDDIN, M. D.; Synthesis and 
antimicrobial activity of 1-(2'',4''-dichlorophenyl)-3-(substituted aryl)-2-
propene-1 ones. International Journal of Life Science and Pharma 
Research. v.2, 2012. 

NGAINI , Z., FADZILLAH, S. T. H., HUSSAIN, H.; Synthesis and 
antimicrobial studies of hydroxylated chalcone derivatives with variable 
chain length. Natural Product Research, v.26, p 892-902, 2012. 

TAIZ, L.; ZEIGER, E. Fisiologia vegetal. 5ª ed., Artmed, 2013. 


