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Resumo 

O ácido p-cumárico, é um composto fenólico que 
possui atividades antitumoral e antioxidante 
comprovadas. Sendo esse um composto antioxidante, 
seus análogos alquilados poderão exibir uma melhor 
solubilidade em meios apolares e, consequentemente 
maior atividade in vitro e aplicabilidade em alimentos 
ricos em óleos e gorduras. Os ensaios de atividade 
antioxidante para o ácido o p-cumárico foram as 
inibições dos radicais DPPH• e ABTS•+, e obteve-se 
melhor resposta na inibição frente ao ABTS•+. Através de 
um agente alquilante e do ácido p-cumárico sintetizou-se 
um derivado apolar, cuja síntese foi confirmada por 
cromatografia em camada delgada. 

Introdução  

Estudos sobre metabólitos secundários vem 
aumentando com o tempo devido a capacidade 
antioxidante. Um exemplo de metabólito são os 
compostos fenólicos, que estão presentes em frutas e 
verduras. O ácido p-cumárico (APC) é um importante 
composto fenólico, apresentando atividades anti-
inflamatória, antitumoral, dentre outras, já comprovadas. 
Estudos mostram que o APC possui atividade 
antioxidante comparável com o ácido ascórbico.1,2 Neste 
estudo o objetivo foi preparar um derivado do APC com 
um caráter mais lipofílico por meio de uma reação de 
alquilação3 e avaliar a capacidade antioxidante do APC e 
do respectivo éster.4,5 

Material e Métodos 

Inicialmente, para fins de comparação, 
avaliou-se a atividade antioxidante do ácido p-
cumárico (APC) (Sigma-Aldrich), através dos métodos 
de inibição dos radicais DPPH• (2,2-difenil-1-picril- 
hidrazil)4 e ABTS•+ [radical do ácido (2,2'-azino-bis(3-
etilbenzotiazolina)-6-sulfônico)].5 Os resultados foram 

expressos em % de inibição pela concentração 
(Figura 1). Para sintetizar o éster3 utilizou-se o ácido 
APC, alquilante (1-bromohexadecano, Sigma-Aldrich), 
carbonato de potássio anidro (PA) e DMF (N,N-
dimetilformamida) anidra, sob agitação magnética e 
aquecimento. Acompanhou-se a reação por 
cromatografia em camada delgada (CCD) em fase 
estacionária de sílica gel (Merck 60F 254 0,2 mm) e 
como fase móvel uma mistura (3:1) de éter de 
petróleo:acetato de etila (AcOEt). A mistura reacional 
foi resfriada, filtrada, e extraída com éter etílico. A fase 
etérea foi lavada com água destilada, seca com 
Na2SO4 anidro, filtrada e o solvente foi removido em 
rotoevaporador. 

Resultados e Discussão 

Analisando a Figura 1 observou-se que houve 
atividade antioxidante mais significativa frente ao radical 
ABTS•+ de 90% em 20.000 ppm de APC; já o radical 
DPPH• na mesma concentração foi inibido em 50%. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Inibição dos radicais pelo APC: (a) DPPH• e (b) ABTS•+ 

 
A síntese do éster do APC foi acompanhada 

facilmente por CCD. Calculou-se os valores de Rf, sendo 
0,04 para o ácido p-cumárico, e 0,73 para o derivado 
(éster). O éster, por ser mais apolar do que o APC, 
apresentou um maior valor de Rf por ter maior afinidade 
pelo eluente apolar. 

Conclusão ou Conclusões 

O ácido p-cumárico possui atividade antioxidante 
em altas concentrações. A obtenção do derivado éster 
foi eficiente e quimiosseletiva, produzindo um composto 
mais apolar do que o APC. Em pesquisa continuada a 
capacidade antioxidante será avaliada e comparada ao 
ácido p-cumárico. 
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