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Introdução 

O acelerado crescimento da ciência e tecnologia 

nos últimos anos vem sendo acompanhado pelo 

grande aumento de informações científicas 

disponíveis na internet. Santos e colaboradores 

ressaltam a importância da internet como fonte de 

informação bibliográfica em Química.
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A reação de formação da dibenzalacetona (1,5-

difenil-(E,E)-1,4-pentadien-3-ona) (Fig. 1) através da 

condensação aldólica é um experimento de fácil 

aplicação e de grande contextualização, pois 

emprega inicialmente benzaldeído e acetona, 

ambos líquidos a temperatura ambiente, e fornece 

um produto sólido, facilmente cristalizado. 

 

Figura 1. Reação de formação da dibenzalacetona. 
 
Esse experimento está presente nas aulas 

práticas das disciplinas de Química Orgânica 
Experimental em diversos cursos de graduação, tais 
como Química e Farmácia. Todavia, apesar de 
apresentar certa simplicidade, esta prática é 
precursora no desenvolvimento de pesquisas mais 
avançadas e multidisciplinares, como no caso do 
trabalho de Murtinho e colaboradores: “Síntese de 
fotoprotetores e imobilização em poli(metacrilato de 
metilo), um projeto integrado de Química Orgânica, 
Química de Polímeros e Fotoquímica”.
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Seguindo esta ótica, este trabalho teve como 
objetivos a pesquisa bibliográfica dos métodos de 
preparo da dibenzalacetona disponíveis na internet 
em sítios de universidades brasileiras, uma triagem 
para eliminar os métodos repetidos e similares, 
além da avaliação do Fator de Proteção Solar (FPS) 
in vitro

3
 de tal substância, empregando a 

benzofenona como referência, haja vista que estas 
substâncias absorvem radiação na faixa do 
ultravioleta (200-400 nm) e que tais raios (UV) são 
os grandes responsáveis por inúmeros problemas 
de pele como o câncer de pele, por exemplo.

4 
O 

levantamento bibliográfico forneceu 21 
experimentos de diferentes universidades nacionais, 
dentre os quais 14 foram selecionados por 
possuírem diferenças relevantes, tais como 
quantidades de reagentes, aquecimento, solventes 
e purificações. 

Resultados e Discussão 

Os produtos obtidos pela reprodução fiel de cada 

método foram confirmados através do pf, CCD e 

CG, bem como pelos métodos espectroscópicos de 

FT-IR e UV (Fig. 2). O método selecionado foi o da 

USP, por empregar menor quantidade de reagentes 

e apresentar um procedimento de fácil execução, 

além de fornecer o melhor rendimento de produto 

puro (86%). Além disso, 6 métodos apresentam 

impurezas nos produtos finais e 4 métodos 

forneceram rendimentos muito baixos (5-18%). 
 

 
 

Figura 2. Espectros de UV. 
 
Os espectros de UV (Fig. 2) mostraram um λmáx 

em 252 e 317 nm para a benzofenona e 
dibenzalacetona, respectivamente. Contudo, os 
ensaios de FPS in vitro

3
 (1x10

-5
M/CH2Cl2) apontam 

uma fotoproteção UVB (290-320 nm) superior da 
dibenzalacetona (5,61) frente a benzofenona (0,15). 

Conclusões 

Este trabalho teve um contexto tecnológico-

acadêmico interdisciplinar e será continuado pelo 

emprego do método selecionado em benzaldeídos 

substituídos e a investigação continuada do FPS. 
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