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Introdução 

As 1,2-benzopironas (conhecidas como cumarinas), 

constituídas de um anel benzeno e pirona fundidos, 

faz parte de um importante grupo de compostos 

fenólicos de baixo peso molecular e têm sido 

amplamente utilizados para a prevenção e 

tratamento de muitas doenças. Cumarinas 

compreendem um grupo de compostos naturais 

encontrados numa variedade de fontes vegetais e 

alvo de diversas rotas sintéticas. As cumarinas 

possuem propriedades anti-inflamatória, 

antioxidante, anticâncer, antiviral, anticoagulantes, 

etc, possuem um potencial farmacêutico excelente
1
. 

 

Entre os vários métodos disponíveis para a síntese 

de cumarinas, a reação multicomponente destaca-

se por seu protocolo one-pot de fácil execução, 

onde um aldeído aromático, um composto  β- 

dicarbonílico e uréia são combinados para obtenção 

de um único produto com um bom rendimento
2
. 

 

O objetivo deste trabalho é a síntese de derivados 

cumarínicos a partir da reação de Biginelli adaptada 

ao betacetoéster (1) utilizado como cumarina de 

partida, tendo em vista compostos com atividade 

biológica. 

Resultados e Discussão 

Inicialmente foi estudado qual seria a melhor 

condição reacional para esta síntese. Usou-se o 

betacetoéster (1) derivado da 7-hidroxi-cumarina, 

uréia (2), benzaldeído (3a) e um ácido de bronstead 

como catalisador, já que estes são relatados, na 

literatura, como importantes para a reação
3
. Testou-

se a reação com uma gota (25µL) de ácido acético e 

também o mesmo como solvente reacional, não 

gerando bons rendimentos e dificuldades no seu 

isolamento. Em seguida foi utilizado HCl (25µL) em 

etanol, que gerou bons rendimentos. No entanto, 

precisou-se ajustar sua concentração final na 

reação, utilizando-se diluições 1:2 e 1:4 em etanol, a 

partir do HCl 37%. A proporção 1:2 se mostrou a 

ideal com rendimento de 79% (Tabela 1). Com as 

condições reacionais ajustadas foi feita a mesma 

síntese para obtenção de mais produtos da reação 

multicomponente utilizando outros quatro aldeídos 

aromáticos, como mostrados na figura 1. 
 
Tabela 1. Testes realizados para definir melhor 
condição reacional. 

Solvente 
(1mL) T (°C) 

Ácido e 
Quantidade Rendimento 

Etanol 75 HAc, 1 gota *NC 

HAc 100 - 71% 

Etanol 75 HCl, 1 gota 65% 

Etanol 75 HCl, 1:4 61% 

Etanol 75 HCl, 1:2 79% 
 

*NC = Não Considerado. 

Todos os produtos sintetizados tiveram suas 
estruturas confirmadas a partir de técnicas 
espectroscópicas usuais (RMN de 

1
H e 

13
C). A 

síntese de outros derivados, assim como a 
avaliação de suas atividades biológicas encontra-se 
em andamento. 

 
Figura 1. Síntese multicomponente realizada. 

Conclusões 

Foi possível, a partir do método adaptado, criar-se 

uma pequena quimioteca de cumarinas a partir de 

um método sintético rápido, fácil e eficiente. 
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