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Introdução 

As α-aril-tetralonas (Figura 1) são os deoxi-análogos 

das isoflavanonas, compostos que pertencem ao 

grupo dos isoflavonóides e são encontrados em 

plantas da família das leguminosas. Algumas 

isoflavanonas foram descritas como inibidoras da 

enzima aromatase, responsável pela conversão de 

hormônios andrógenos em estrógenos.
1
 A 

aromatase é um alvo terapêutico no tratamento de 

cânceres hormônio dependentes. Não há, 

entretanto, descrição na literatura da atividade 

antitumoral de α-aril-tetralonas. 

Nesta comunicação mostramos os resultados 

otimizados da síntese de uma série de α-aril-

tetralonas contendo diferentes padrões de 

oxigenação nos anéis A e D, através da reação de 

α-arilação catalisada por paládio,
2
 em meio aquoso 

e sob irradiação de microondas. São raros, nestas 

reações, exemplos usando tetralonas substituídas e 

bromoarenos contendo grupos alcoxi na posição 

orto.
 

 

Figura 1. Isoflavanonas e α-Ariltetralonas.  

Resultados e Discussão 

Os estudos foram iniciados com a 1-tetralona (1a) e 

os haletos 2a e 2b, todos disponíveis 

comercialmente, sendo empregado um excesso de 

1a para evitar a formação de produto de di-arilação 

(Esquema 1). As α-ariltetralonas 3a e 3b foram 

obtidas em bons rendimentos (88% e 78%), na 

ausência de sub-produtos de α-diarilação. 

Mesmo usando 1 equiv de tetralonas e 1.2 equiv  do 

bromoareno, os produtos de mono-arilação foram 

obtidos em bons rendimentos e sem a formação de 

produtos de di-arilação em quantidades apreciáveis 

(< 5% por C.G.) (Figura 2), simplificação o processo 

de purificação e diminuindo o custo. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Esquema 1. Reações de α-arilação de 1a com 2a-f.  
 

No caso das 2-metil-tetralonas foi necessário o 

emprego de excesso de haleto (2 equiv) para fosse 

possível obter os produtos de α-arilação contendo 

um centro quaternário, com os rendimentos 

apresentados (Fig. 2). 

 

Figura 2. α-Ariltetralonas substituídas. 

Conclusões 

Foram preparadas 17 α-aril-tetralonas inéditas. 

Vários compostos demonstraram atividade 

antineoplásica e a determinação dos valores de IC50 

e elucidação do mecanismo de ação encontram-se 

em andamento.  
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