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Introdução/Objetivos
Os compostos graxos derivados de fontes renováveis são de grande interesse para a

área química, devido a sua aplicabilidade tecnológica e farmacológica Nesse contexto tem se

destacado na literatura as amidas graxas como anandamida, oleamidas e dopamidas tem se

destacado na literatura1.

Com o objetivo de ampliar os estudos direcionados aos derivados oleoquímicos, este

trabalho propõe a síntese de uma série de trifluormetil pirazolinas graxas substituídas e inéditas

os quais apresentam semelhanças as estrutura das amidas graxas.

Metodologia
Em um balão de fundo redondo foi adicionado hidrazida graxa (1,2 mmol) sobre 1,1,1-

tricloro[trifluor]-4-alcoxi-4-[3-buten-2-ona] em etanol sob refluxo à temperatura de 80°C.

Dois procedimentos foram efetuados com o meio reacional:

a) O meio reacional foi lavado com água e extraído com diclorometano, clorofórmio ou acetato

de etila (2 x 20 mL). A fase orgânica foi seca com MgSO4, filtrada, e o solvente removido em

rota evaporador. Os produtos obtidos na forma de óleo, ao atingirem a temperatura de 25ºC,

solidificam-se com um alto grau de pureza.

b) Acrescenta-se hexano ou ciclohexano ao meio reacional. Esta solução foi aquecida e

permaneceu em repouso para que ocorra a precipitação do excesso de hidrazida.

A solução foi filtrada, permanecendo em repouso para evaporação do solvente e

precipitação do produto, que foi colocado sob alto vácuo, por 4 horas, para secagem dos

compostos.

Resultados e Discussão
Considerando a importância dos compostos heterociclos, foi realizada a reação entre

hidrazidas graxas monosubstituídas e enonas. Através de uma reação de ciclocondensação do

tipo [3+2] ilustrada no Esquema 1, a hidrazida atua como um dinucleófilo, havendo inicialmente

o ataque do nitrogênio não substituído ao carbono C4 oleofínico da enona. Como há um

segundo centro nucleofílico, este ataca novamente o centro eletrofílico na carbonila, formando

as trifluormetil pirazolinas.
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Esquema 1. Síntese [3+2] de trifluormetilpirazolina.
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As reações de ciclocondensação ocorreram em condições brandas (refluxo em etanol

durante 12 h), levando a obtenção das trifluormetilpirazolinas em bons rendimentos (75-90%).

Estes compostos foram obtidos quando grupos retiradores de elétrons estão ligados ao

nitrogênio. Estudos demonstraram que a presença do grupo trialometil nos substratos é um dos

fatores importante na estabilidade dos heterociclos obtidos5.

A obtenção destes compostos identificados foi comprovada por Espectrometria de

Massas ( tabela 1), RMN 1H: (3,76 (d, 1H, 2J = 18, H4b); 3,46 (d, 1H, 2J = 18, H4a) e RMN 13C

(C=O, 176,0; CF3 = 131,030 (q, 1J = 283); C5 = 95,496 (q, 2 J = 33)). A sistematização das

reações de ciclização entre as enonas trialometil substituídas com as hidrazidas,

demonstraram a versatilidade deste método.

Tabela 1. Identificação dos compostos e rendimento

Considerações Finais ou Conclusão
Considerando os resultados apresentados, as hidrazidas monosubstituídas derivadas

de cadeia graxa mostraram-se bons precursores para a síntese de trifluormetil pirazolinas.

Além disso, justificam-se os estudos sintéticos em substâncias graxas fazendo assim

um elo entre os derivados oleoquímicos e a química de heterociclos.
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