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Introdução 

Os derivados do ácido acrílico são substâncias 

essenciais na química de cosméticos, de polímeros 

e de alimentos. Além disso, são amplamente 

utilizados no desenvolvimento de novas moléculas 

bioativas com potencial atividade contra a 

esquistossomose, a tuberculose, a malária e o 

câncer 1-2. Diante disso, apesar da quantidade de 

protocolos existentes para obtenção dessas 

substâncias, a busca por novas metodologias 

aplicáveis à síntese de ácidos acrílicos, em especial 

em escala multigrama, ainda é de interesse.  

Na síntese orgânica, a sonoquímica oferece a 

possibilidade de reações com alto rendimento e 

seletividade, principalmente através da alta energia 

criada a partir do efeito de cavitação acústica. No 

entanto, apesar do desenvolvimento da técnica nos 

últimos anos, a utilização do ultrassom em 

preparações multigrama e em larga escala 

permanece pouco explorada 3.  

Nos últimos anos, nosso grupo de pesquisa tem 

buscado o desenvolvimento de metodologias 

rápidas e fáceis para a síntese de diversos building 

blocks em escala multigrama e pré-piloto utilizando 

a sonoquímica 3. Nesse contexto, reportamos a 

síntese do ácido 3-(2-tienil) acrílico e alguns 

derivados do ácido cinâmico em escala multigrama 

através de uma metodologia simples em ultrassom.  

Resultados e Discussão 

Os derivados do ácido acrílico (2a-d) foram 
sintetizados através da condensação de 
knoevenagel de aldeídos (1a-d, 0,1 mol) com o 
ácido malônico (0,1 mol) em piridina (20 mL) sob 
refluxo ou irradiação ultrassônica (US).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As substâncias desejadas foram isoladas a partir da 
acidificação do meio seguida de filtração e 
recristalização do produto bruto em etanol/água 
(8:2). As análises de CG-EM indicam a alta pureza 
das substâncias após recristalização. Através da 
sonoquímica foi possível reduzir o tempo de reação 
de 24h para apenas 1h, com maiores rendimentos 
(Tabela 1). É interessante também destacar que os 
hidrogênios vinílicos exibiram constante de 
acoplamento variando de 15,70 a 16 Hz no espectro 
de RMN de 1H, característica do isômero E 4. 
 

Tabela 1. Rendimentos (%) e alguns dados 
espectrais dos compostos 2a-d 

Conclusões 

Foi desenvolvida uma metodologia para a síntese 

em escala multigrama de quatro derivados de ácido 

acrílico, de alto valor agregado, utilizando-se 

sonoquímica. Quando comparada ao método 

clássico, sob refluxo, nossa metodologia provou ser 

mais rápida e capaz de fornecer melhores 

rendimentos. Outros derivados de ácidos acrílicos 

serão sintetizados posteriormente para avaliar o 

escopo do método. 
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Substância 
% 

(Refluxo) 
% 

(US) 
JHC=CH 

(Hz) 
HRMS 

2a 45 75 15,70 
153.0023 
(M – H)- 

2b 50 90 16,00 
192.0307 
(M – H)- 

2c 30 55 15,95 
165.0363 
(M – H)- 

2d 10 35 16,00 
172.0411 
(M – H)- 


