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Notas referentes às tabelas 13 e 14:

Nota 1: Estrutura protótipo dos derivados 5-nitro-2-tiofilidênicos em estudo

R1':P1
~ O ~ n

- N-rs./'---NO
2 H 2

Nota 2:

(a): Kubinyi, H. QSAR: Hansch Analysis and Related Approaches. New York: VCR,

1993.

(b): Hansch, C., Leo, A Exploring QSAR: Fundamentais and Applications in

Chemistry and Biology. Washington: American Chemical Society, 1995.

(c): Hansch, C., Leo, A, Hoekman, D. Exploring QSAR: Hydrophobic, Electronic and

Steric Constants. Washington: American Chemical Society, 1995.

(d): Calculados pelo ClogP Program, versão 4.0

Nota 3:

(*): Sintetizado e avaliado por Nascimento e colaboradores (Nascimento et aI., 2003)

(-): Sintetizados e avaliados por Rezende e colaboradores (Rezende et aI., 2002)

(*-): Sintetizado e avaliado por Furlanetto e colaboradores (Furlanetto, Santos,

Tavares, 2001)

Nota 4:

(I): Valor não disponível em literatura

(11):Valor não disponível em literatura para derivados dissubstituídos
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TABELA 13.Atividade antimicrobiana e descritores estruturais relacionados aos efeitos eletrônicos de grupos substituintes
utilizados na análise de QSAR da série de derivados do 5-nitro-2-tiofilideno

(1 (a) .3 (b) 9l (b)R1 R2 CIM Potência

(J-lM) Log (1/C)
H H 16,67 -1,22 0,00 0,00 0,00
CI H 5,52 -0,74 0,23 0,42 -0,19
CI CI 2,21 -0,34 0,60 ----(11) ___JII)

I H 14,01 -1,15 0,18 0,42 -0,24
Br H 2,12 -0,32 0,23 0,45 -0,22

n-C3H7 H 36,55 -1,56 -0,13 0,01 -0,14
i-C3H7 H 28,55 -1,46 -0,15 0,04 -0,19
OC3H7 H 24,29 -1,38 -0,25 O26 (e) -o 51 (e), ,
OC4Hg H 35,41 -1,55 -0,32 0,29 -0,61

NHC4Hg H 22,37 -1,35 -0,51 -0,04 -0,57
CH=CH2 H 15,66 -1,19 -0,02 0,13 -0,17
n-C4Hg H 40,74 -1,61 -0,16 -0,01 -0,15
C2Hs H 22,25 -1,35 -0,15 0,00 -0,15

COCH3 H 0,44 0,36 0,50 0,33 0,17
CH3 * H 13,49 -1,13 -0,17 0,01 -0,18
CN** H 7,02 -0,85 0,66 0,51 0,15
NO2** H 5,06 -0,70 0,78 0,65 0,13

S02NH2 *** H 31,75 -1,50 0,60 O49 (e) O11 (e), ,



TABELA 14. Descritores estruturais relacionados ao efeito hidrofóbico e volume de grupos substituintes utilizados na análise
de QSARda série de derivados do 5-nitro-2-tiofilideno

R1 R2 1t (dI ClogP (a) MR (a) L (a) 81 (a) 82 (a) 83 (a) 84 (a)

H H 0,00 2,10 0,103 2,06 1,00 1,00 1,00 1,00
CI H 0,71 2,91 0,603 3,52 1,80 1,80 1,80 1,80
CI CI 1 42 3 53 (11) <11) <11) <11) <11) <11), ,
I H 1,12 3,32 1,394 4,23

Br H 0,86 3,06 0,888 3,83
n-C3H7 H 1,55 3,54 1,496 5,05
i-C3H7 H 1,53 (e) 3,56 1,500 <1)

OC3H7 H 1,05 (b) 3,46 1,706 6,05
OC4Hg H 1,55 3,65 2,166 6,99

NHC4Hg H 1,16 3,26 2,426 7,01
CH=CH2 H 0,82 2,98 1,099 4,29
n-C4Hg H 2,13 3,95 1,969 6,17
C2H5 H 1,02 3,10 1,030 4,11

COCH3 H -0,55 1,88 1,118 4,06
CH3* H 0,56 2,60 0,565 3,00
CN ** H -0,57 1,76 0,633 4,23
N02 ** H -0,28 2,05 0,736 3,49

S02NH2*** H -1,82 0,98 1,228 3,82

2,15
1,95
1,52

<1)

1,35
1,35
1,50
1,60
1,52
1,52
1,90
1,52
1,60
1,70
2,11

2,15
1,95
3,49

<1)

4,30
4,79
4,97
1,60
4,42
2,97
1,90
2,04
1,60
1,70
3,07

2,15
1,95
1,90

<1)

1,90
1,90
1,90
2,00
1,90
1,90
2,36
1,90
1,60
2,44
2,67

2,15
1,95
1,90

<1)

1,90
1,90
1,90
3,09
1,90
1,90
2,93
1,90
1,60
2,44
2,67
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As melhores correlações foram obtidas por aplicação dos modelos parabólico

e bilinear e quando associaram-se dois descritores estruturais em cada equação. A

saber: 1t e cr, ClogP e cr, ClogP e 3. As equações28, 29, 30, 31, 32, 33 foram

consideradas as melhores correlações que expressam a influência de propriedades

físico-químicas sobre a atividade antimicrobiana da série de análogos em estudo.

EQuações obtidas pela correlação entre potência antimicrobiana. IOQ1/C. e os

descritores estruturais 1t e cr

modelo parabólico

log1/C= - 0,161 (:t0,055) 1t2+ 0,112 (:t0,11) 1t + 0,591 (:t0,29) cr - 1,119 (:t0,13)

(n =15; r =0,935; S = 0,118; F =25,539, Q2 =0,781, SPRESS =0,155) 1tótimo= 0,35

Equação 28

modelo bilinear

log1/C = 0,503 (:tO,19) 1t - 0,944 (:t0,32) log (B.107t+ 1) + 0,616 (:tO,29) cr - 0,951 (:ta, 16)

(n =15; r =0,943; S = 0,116; F = 20,017) log B =-0,330 1tótimo= 0,39

Equação 29

EQuações obtidas pela correlação entre potência antimicrobiana. IOQ1/C, e os

descritores estruturais CloQP e cr

modelo parabólico

log1/C = -0,295 (:t0,093) ClogP2 +1,544 (:t0,49) ClogP + 0,597 (:t0,27) cr- 3,084 (:t0,66)

(n =15; r =0,943; S =0,111; F =29,211; Q2 =0,823; SPRESS = 0,140) ClogP ótimo= 2,62

Equação 30
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modelo bilinear

log1/C= + 0,810 (f:0,28) ClogP-1,457 (f:0,47) log (B.10C'ogP+ 1) + 0,608 (f:0,28) cr

-2,633 (f:0,56)

(n =15; r =0,946; s =0,113; F =21,178) log B =-2,508 ClogP ótimo = 2,61

Equação 31

Eauações obtidas pela correlação entre potência antimicrobiana. loa1/C. e os

descritores estruturais CloaP e .3

modelo parabólico

log1/C =-0,297 (f:0,099) ClogP2 + 1,453 (:tO,52) ClogP + 0,709 (f:0,35) 3 - 2,929 (:tO,67)

(n =15; r =0,935; s =0,117; F =25,587; Q2 =0,640; SPRESS =0,199) ClogP ótimo= 2,45

Equação 32

modelo bilinear

log1/C = + 1,017 (f:0,34) ClogP - 1,599 (:tO,48) log(B.10ClogP+ 1) + 0,719 (f:0,32) 3

-2,794 (f:0,57)

(n =15; r =0,951; s =0,108; F =23,626) log B=-2,098 ClogP ótimo= 2,34

Equação 33

7.3.2. QSAR-3D - APLICAÇÃO DO VOLSURF PROGRAM

O aplicativo Volsurf é um método computacional que possibilita a produção e

exploração das propriedades físico-químicas espaciais de uma molécula ou de um
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conjunto delas, partindo da análise tridimensional de campos de interação molecular

gerados entre os probes (moléculas ou átomos prova) e os ligantes (Cruciani et aI.,

2000, Cruciani, Pastor, Guba, 2000).

Cita-se como principais vantagens desta metodologia a rápida geração de

descritores estruturais de caráter físico-químico de fácil entendimento e totalmente

independentes do alinhamento das moléculas, sendo importante citar ainda a

versatilidade de aplicação de tais descritores tanto em estudos de QSPR

(Quantitative Structure-Property Relationships) como de QSAR. Pode-se afirmar

assim, que é possível realizar a otimização de estruturas líderes tanto em termos de

potência como em termos de propriedades farmacocinéticas (Cruciani et aI., 2000,

Cruciani, Pastor, Guba, 2000).

Após converter os dezoito derivados 5-nitro-2-tiofilidênicos em estudo em

estruturas tridimensionais utilizando o programa CORINA (Sadowski, Rudolph,

Gasteiger, 1992; Gasteiger, Rudolph, Sadowski, 1990), foram gerados os mapas de

campos de interação molecular por aplicação do programa GRID (Bobbyer et aI.,

1989, Goodford, 1985), sendo estes posteriormente traduzidos, por aplicação do

programa Volsurf, em 48 descritores estruturais de caráter físico-químico.

Procedeu-se a análise de PLS (van de Waterbeemd, 1996, Wold, Johanson,

Cocchi, 1993, Geladi, Kowalski, 1986) para relacionar os dados experimentais de

atividade antimicrobiana (matriz Y) com a matriz X de descritores moleculares. Vale

ressaltar que as variáveis latentes geradas no PLS nada mais são que uma

combinação linear das variáveis X originais, sendo o número de variáveis latentes

significativas determinado por validação cruzada. Utilizou-sea opção leave one out,

que consiste na construção de modelos que prevêem o valor de atividade biológica

dos compostos em estudo, neste caso atividade antimicrobiana, excluindo

temporariamente um dos compostos da análise. Este processo foi repetido até que

cada um dos dezoito compostos estudados fossem pelo menos uma vez excluídos

da construção dos modelos.

Classificou-se como melhor modelo que correlacionou a atividade

antimicrobiana com a estrutura tridimensional da série de análogos estudada, o

modelo com 48 descritores estruturais de caráter físico-químico e com valores de
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R~ 0,93 e Q2 =0,87 para três componentes principais, sendo importante citar que o

alto valor do coeficiente de correlação de predição ao quadrado (Q2) demonstra a

excelente capacidade de predição do modelo. Ressalta-se ainda que o baixo valor

de SDEP (desvio padrão do erro de predição), em torno de 0,14, corrobora a

capacidade preditiva do modelo final. Apresenta-se, na figura 44, o gráfico dos

valores de atividade antimicrobiana experimentais e calculados pelo modelo final

obtido no Volsurf para três componentes principais.
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FIGURA44. Valores de atividade antimicrobiana (Y)calculados pelo modelo final com três

componentes principais versus atividade antimicrobiana determinada experimentalmente.

(n =17, x=48, y =1, R2=0,93, Q2 =0,87)

Os 48 descritores gerados pelo modelo são relacionados à distribuição de

regiões hidrofílicas e hidrofóbicas na superfície dos ligantes, determinando a

magnitude da influência de ambas propriedades na atividade antimicrobiana da série
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em estudo. É considerada ainda, nestes descritores, a capacidade de formação de

ligações de hidrogênio, com caráter doador ou aceptor, determinando sua

importância no estabelecimento da atividade biológica.

Será apresentado de forma mais detalhada, no item a seguir, "Discussão", o

refinamento do modelo bruto inicialmente obtido, até a geração do modelo final. Será

abordada ainda a contribuição dos descritores estruturais de maior relevância na

análise do modelo final, indicando as características estruturais imprescindíveis para

o bom desempenho das 5-nitro-2-tiofilideno benzidrazidas substituídas como

agentes antimicrobianos
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8. DISCUSSÃO

8.1. SíNTESE DOS COMPOSTOS

Prepararam-se quatorze derivados 5-nitro-2-tiofilidênicos, sendo a síntese

total composta por três etapas, a saber:

- Obtenção de benzoatos de metila a partir de ácidos benzóicos substituídos;

- Obtenção de benzidrazidas substituídas a partir de benzoatos de metila

substituídos;

- Obtenção de 5-nitro-2-tiofilideno benzidrazidas a partir de benzidrazidas

substituídas e 5-nitro-2-tiofenocarboxaldeído.

A primeira etapa da obtenção dos compostos planejados consistiu em reação

de esterificação de Fischer (Carey, 2000, SOlomons, Fryhle, 2000, Morrison, Boyd,

1997), figura 45, na qual se utilizou metanol anidro em excesso e quantidades
catalíticas de ácido sulfúrico.

H-D~H-:JI :0.

H 11.. ~
R-C --oH (A)

~9.~.
éll/.. ~

R-C -RH (8)

~..
O: H
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.. +H30
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R-C-~-CH3
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~
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:~2

FIGURA 45. Mecanismo de esterificação de Fischer.

A esterificação clássica (Morrison, Boyd, 1997) é uma reação de condensação

de caráter reversível e, geralmente, quando o equilíbrio é atingido, encontram-se em
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solução quantidades apreciáveis tanto dos reagentes como dos produtos. Baseado

no conceito de equilíbrio foi essencial a utilização de um dos reagentes em excesso,

neste caso o metanol, por ser menos dispendioso e de fácil remoção. O ácido

sulfúrico, utilizado como catalisador propicia, inicialmente, a protonação do oxigênio

carbonílico do ácido carboxílico tomando o carbono carbonílico mais suscetível ao

ataque nucleofílico do metanol. Com isso, ocorre a geração de intermediário

tetraédrico que posteriormente perde uma molécula de água originando o produto de,

interesse (Solomons, Fryhle, 2000, Morrison, Boyd, 1997).

A lavagem dos ésteres benzóicos com porções de água destilada, em nosso

trabalho, se fez necessária para a remoção de resíduos ácidos e de metanol. Os

ésteres metílicos obtidos foram identificados por comparação das faixas de fusão

determinadas experimentalmente com dados encontrados na literatura e por análise

espectrométrica de IV. Os rendimentos mostraram-se satisfatórios, apresentando

valores de rendimento em tomo de 90%.

A segunda etapa da síntese dos compostos planejados, apresentada na

figura 46, envolveu a formação de benzidrazidas a partir dos ésteres metílicos

substituídos e hidrato de hidrazina 64% (vlv) , empregando-se reação de aminólise

(Carey, 2000, Solomons, Fryhle, 2000, Morrison, Boyd, 1997).
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+ I
RNH2COR'

I
R,
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I
R"NHCOR'

I
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~ R"NHCR + R'O

0-

I
R"NHCOR'

~

FIGURA 46. Mecanismo de amonólise de ésteres.
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Na reação de amonólise, o carbono carbonílico, deficiente em elétrons, sofre

ataque nucleofílico de uma base, neste caso a hidrazina, resultando na eliminação

do grupo alcoxila (-OCH3) do intermediário tetraédrico (Morrison, Boyd, 1997). As

benzidrazidas substituídas obtidas tiveram suas identidades químicas comprovadas

por análise espectrométrica de IV e por comparação das faixas de fusão

experimental e da literatura. Obteve-se nessa etapa rendimentos em torno de 70%.

A terceira etapa consistiu na obtenção de bases de Schiff (Morrison, Boyd,

1997) por meio da reação entre um composto carbonílico, 5-nitro-2-

tiofenocarboxaldeído, e uma amina, benzidrazidas substituídas. Apresenta-se, na

figura 47, o mecanismo de formação de bases de Schiff.

~ NH2R NHR (~HR
IJÍ \. I ..- - I. . H30~ ~ .. +

HC+\ 9: + H2NR - - -c-o: - (8) -C-o H - (C) -C--r--9.H 2

I ' (A) I' . I . . I '-..J,;

"'.. +
C =NR + H30

/

~) t~20

~H~
( R/"
:OH2 -c
~ I

FIGURA47. Reação de obtenção de bases de Schiff.

A formação de bases de Schiff, última etapa da síntese total dos compostos

planejados neste trabalho, é uma reação de adição nucleofílica (Morrison, Boyd,

1997) catalisada por meio ácido. Inicialmente, em decorrência do pH do meio

reacional, ocorre a protonação do oxigênio carbonílico do grupamento aldeído

tomando-o suscetível ao ataque nucleofílico da base (benzidrazida). A reação se

completa com o ataque do nucleófilo, uma amina primária, ao centro deficiente em

elétrons e a liberação de uma molécula de água. Nesta reação o meio deve estar

suficientemente ácido para que ocorra a protonação de fração apreciável do
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composto carbonílico, sem, no entanto, permitir decréscimo acentuado da

concentração do composto nitrogenado livre. Define-se, portanto, a basicidade da

amina e a reatividade da substância carbonílica como as principais condições

envolvidas na determinação da velocidade desta reação (Morrison, Boyd, 1997).

As etapas de esterificação e de obtenção de bases de Schiff apresentaram

rendimentos altos, todos em torno de 90%. Observou-se, entretanto, na reação de

amonólise dos ésteres substituídos, rendimentos consideravelmente menores

devido, primeiramente, às diferentes reatividades dos ésteres, por influência dos

grupos substituintes, como também pela dificuldade de cristalização e alta

solubilidade do sólido obtido em água. No caso do derivado p-vinil substituído

observou-se na etapa de amonólise o mais baixo dos rendimentos obtidos,

equivalente à 38%. Acredita-se que o baixo rendimento deste composto esteja

relacionado a um conjunto de fatores como alta solubilidade da benzidrazida em

água, provável dificuldade de cristalização da mesma no meio reacional e perdas por

filtração. Não é possível afirmar, ao certo, um motivo específico, já que,

teoricamente, com a introdução do grupo vinil no anel aromático esperava-se um

aumento da hidrofobicidade do composto resultante e, consequentemente, uma

menor solubilidade no meio reacional que é aquoso.

Devido à alta solubilidade das benzidrazidas em água, solvente utilizado na

remoção de possíveis resíduos de hidrazina não reagida, utilizou-se pequenas

porções de água gelada, baixas temperaturas tendem a diminuir a solubilidade do

produto nesse solvente, de forma a minimizar perdas de composto durante a

lavagem. Recuperou-se ainda, pequenas quantidades de produto reduzindo-se parte

do volume da água de lavagem por rotaevaporação e submetendo a solução

resultante à banho de gelo.

Apresenta-se, na tabela 15, a seguir, os rendimentos parciais e total das

etapas de preparação dos compostos obtidos.
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TABELA15. Rendimentos parciais e total das etapas de preparação de

5-nitro-2-tiofilideno benzidrazidas substituídas

R1'91~ O ~
N-N S N02

2 H

* Rendimento muito abaixo do valor estimado.

8.2. IDENTIFICAÇÃODOS COMPOSTOS

A identificação dos compostos obtidos foi feita por análises espectrométricas

de IV, RMN-1H e RMN-13C,e seus graus de pureza foram determinados por análise

elementar e faixa de fusão. No caso dos compostos 5-nitro-2-tiofilideno-4-

propoxibenzidrazida (VII) e 5-nitro-2-tiofilideno-4-vinilbenzidrazida (X) foi observado
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Rendimento (%)
.

R1 R2 Ester Benzidrazida Imina Total

H H 87 62 93 50
CI H 98 86 96 81

CI CI 95 78 98 73

I H 96 76 95 70

Br H 98 77 92 69

n-C3H7 H 89 71 93 59

i-C3H7 H 65 75 90 44

OC3H7 H 91 76 93 64

OC4Hg H 83 66 97 53

n-C4Hg H 90 82 98 72

CH=CH2 H 60 38* 90 21

C2Hs H 90 75 94 63

NHC4Hg H 97 69 93 62

COCH3 H 86 73 90 57
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um grau de pureza inferior ao constatado para os demais compostos da série,

mesmo após submetê-Ios a recristalizações sucessivas. A faixa de fusão e a análise

elementar destes compostos (tabelas 3 e 9) corroboram a afirmação citada. No caso

do composto p-propoxi substituído constatou-se uma dificuldade, de certa forma,

anormal de solubilização da amostra nos meios líquidos envolvidos nos ensaios

biológicos. Acredita-se que as impurezas detectadas neste composto possam ter

contribuído nesta dificuldade de solubilização, como também no baixo valor de

atividade antimicrobianaconstatado.Outro problemaa ser citado se refere à baixa

solubilidade da 5-nitro-2-tiofilideno-4-iodobenzidrazida (IV) em DMSO-ds

impossibilitandoa obtençãode uma solução suficientementeconcentradapara um

registrosatisfatóriodo espectrode RMN-13C.

Os espectros de absorção na região do IV foram registrados em

espectrofotômetro Shimadzu IR-470, utilizando-se dispersão em KBr com a

finalidadede se obter espectroslivresde bandasde absorçãointerferentes.

Apresenta-se nas tabelas 16, 17 e 18, a seguir, as principais bandas de

absorção(Crews,1998,Pavia,1996)de ésteresaromáticosmetílicos,benzidrazidas
e 5-nitro-2-tiofilideno benzidrazidas substituídas, respectivamente.
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TABELAS 16 e 17. Atribuições para as principais bandas de absorção na região do IV

de benzoatos de metila (A)e benzidrazidas substituídas (B)

(A)
o

~AOCH3R1)=/ .

Rz

(8)

o

-~N-NHz
R1)=/ H

Rz

TABELA16. Benzoatos de metila (A)

Banda de absorção (cm-')*

3100 - 3000

2975 - 2950

1740 -1705

1600 e 1475

1300 - 1100

900 - 690

Atribuição

estiramento =C-H Sp2(anel aromático)

estiramento C-H Sp3(metila)

estiramento C=O (éster)

estiramento C=C (anel aromático)

estiramento C-O (éster)

deformação =C-H fora do plano (anel aromático)

TABELA17. Benzidrazidas substituídas (B)

Banda de absorção (cm-')*

==3300

3500 - 3300

3100 - 3000

1680 -1630

1650 - 1590

900 - 690

Atribuição

estiramento N-H (amida 23)

estiramento N-H (amina 13)

estiramento C-H Sp2 (anel aromático)

estiramento C=O (amida)

banda 11de amida

deformação =C-H fora do plano (anel aromático)

* Fonte: Pavia, 1996; Crews, 1998.
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TABELA18. Atribuições para as principais bandas de absorção na região do IVde

5-nitro-2-tiofilideno benzidrazidas substituídas

R1'91~ O ~ n
- N-rs/".-NO

z H z

Banda de absorção* (cm-l)

== 3300

3100 - 3000

1680 -1630

1640 e 1555

1690 - 1650

1600 - 1450

1550

1550 -1490

1355 - 1315

900 - 690

== 730

Atribuição

estiramento N-H (amida 2a)

estiramento C-H spz (anel aromático)

estiramento C=O (amida)

deformação N-H (banda" de amida)

estiramento -C=N (imina)

estiramento C=C (anel aromático)

deformação N-H combinada com estiramento C-N

estiramento NOzassimétrico

estiramento NOzsimétrico

deformação =C-H fora do plano (anel aromático)

estiramento C-NOz

* Fonte: Pavia, 1996; Crews, 1998.

São apresentadas também, nas tabelas 19 e 20, os sinais comuns aos

espectros de RMN-1He RMN-13Cdas 5-nitro-2-tiofilideno benzidrazidas substituídas

(Crews, 1998, Pavia, 1996).
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TABELA19. Atribuições para os principais sinais observados no espectro de RMN-'H

de 5-nitro-2-tiofilideno benzidrazidas substituídas

H#
H °

~ H H
I N-N =c H'r;{"

R --" H H~-~1 H S N

°2

R2

Posição dos sinais. (ppm)

= 12,00

=8,50

= 7,60 e 8,10

8,17-7,30

Atribuição

1H, singleto, próton ligado ao nitrogênio benzamídico

1H, singleto, próton ligado ao carbono azometínico

1H, duplo dupleto, anel heterocíclico aromático

4H, dupleto, anel benzênico substituído

* Fonte: Pavia, 1996; Crews, 1998.

TABELA20. Atribuições para os principais sinais observados no espectro de RMN-'3C

de 5-nitro-2-tiofilideno benzidrazidas substituídas

° 3 4

N-N=~ "'~5
H H~S~ N°2

R1

R2

Posição dos sinais. (ppm)

150 -110

185 - 155

160- 155

140-115

Atribuição

carbono de anel aromático

carbono do grupo carbonílico de amida

carbono azometínico

carbono insaturado Sp2de heteroátomo

* Fonte: Pavia, 1996; Crews, 1998.

Com as análises espectro métricas realizadas, comprovou-se as identidades

químicas dos compostos planejados que mostraram grau de pureza satisfatório,
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comprovados por determinação das faixas de fusão e análise elementar. Apresenta-

se, no anexo 2 desta tese, a análise espectrométrica específica dos compostos

intermediários e finais, ressaltando, em cada caso, peculiaridades estruturais

registradas nos espectros de IV e RMN.

Caracterizados os compostos planejados, procedeu-se a avaliação da

atividade biológica, mais propriamente, atividade antimicrobiana, por método de

determinação da concentração inibitória mínima frente às cepas padrão e multi-

resistente de Staphy/ococcus aureus.

8.3. ENSAIOS MICROBIOLÓGICOS

8.3.1. DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO INIBITÓRIA MíNIMA FRENTE À

CEPA PADRÃO (ATCC 25923) DE Staphy/ococcus aureus

A determinação da concentração inibitória mínima é empregada em testes de

suscetibilidade microbiana de novos agentes antimicrobianos, como nesse trabalho,

no controle terapêutico de fármacos de uso prolongado, em laboratórios clínicos

para esclarecer dúvidas remanescentes da aplicação de outros métodos,

normalmente de difusão em disco, ou ainda em casos onde há a necessidade de

resultados mais precisos (Tortora, Funke, Case, 2000, Collins, Lyne, Grange, 1995).

Neste trabalho, determinou-se a concentração inibitória mínima dos

compostos obtidos, empregando o método de macrodiluição sucessiva (NCCLS,

2002, Collins, Lyne, Grange, 1995) adaptado por Tavares e colaboradores (Tavares,

Penna, Amaral, 1997) com o objetivo de intensificar a sensibilidade dos resultados

obtidos. Este método mostrou-se altamente viável já que permitiu a quantificação de

variações de até 0,3Jlg/mL (Tavares, Penna, Amaral, 1997) da atividade

antimicrobiana dos compostos testados.

Devido à baixa solubilidade dos compostos nos solventes normalmente

utilizados neste ensaio, utilizou-se DMSO (dimetilsulfóxido) como solvente padrão.

Estudos precedentes, realizados em nosso grupo (Tavares, Penna, Amaral, 1997),

determinaram que porcentagens iguais ou maiores a 12,5% desse solvente inibem o
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crescimento das cepas de Staphy/ococcus aureus em estudo. Observou-se ainda

que, na dependência da crescente hidrofobicidade dos compostos, houve

considerável decréscimo da sua solubilidade tanto no DMSO como no meio de

cultura, TSB, utilizados nos ensaios.

Apesar da necessidade de busca de possíveis alternativas para a

solubilização adequada das amostras em estudo manteve-se como requisito básico,

modificar, o mínimo possível, as condições de ensaio. Assim, procedeu-se

inicialmente variações mínimas do pH do meio, de forma a não afetar o pH ótimo de

crescimento da cepa utilizada, que se dá em torno da neutralidade. Para isso, foram

utilizadas, separadamente, soluções diluídas de ácido clorídrico e hidróxido de sódio,

que foram adicionadas de forma sistemática ao meio em estudo com intervalos de

tempo pré-estabelecidos e constante acompanhamento das variações de pH. Não foi

obtido êxito nesta primeira metodologia adotada, já que a solubilidade dos

compostos não se mostrou significativamente alterada em função das variações de

pH empregadas.

Outra possibilidade seria a troca do solvente utilizado nos ensaios. Sabia-se,

entretanto, que tal mudança poderia afetar demasiadamente as condições de ensaio

adotadas como padrão, optando-se, numa segunda tentativa, pela utilização de co-

solvente que auxiliasse no equilíbrio lipofílico/hidrofílico envolvido entre o complexo

amostralDMSOITSB. Durante a seleção de possíveis co-solventes era

imprescindível que se identificasse, por meio da literatura e experimentalmente, em

que concentrações estes exerceriam efeito tóxico sobre a cepa em estudo.

Baseado nesses fatos escolheu-se em princípio os álcoois, não apenas por

serem solventes pouco dispendiosos e de fácil obtenção, como também pela

quantidade de informações relacionada à toxicidade dos mesmos em relação a

alguns microrganismos (Tortora, Funke, Case, 2000).

Entre os álcoois disponíveis descartou-se o álcool butílico, logo de início, já

que o aumento da cadeia alifática em álcoois tende a intensificar a atividade

antibacteriana (Tortora, Funke, Case, 2000). Procedeu-se alguns testes de

solubilidade com álcool etílico e álcool isopropílico, observando, em ambos,

estabilização da solução de forma a retardar o tempo de precipitação das amostras,

que sem eles, ocorria de imediato. Acredita-se que esses solventes exerçam efeito
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tensoativo temporário sobre o complexo amostralDMSOfTSB, contrabalançando de

certa forma, os efeitos hidrofóbicos e hidrofílicos exercidos por cada componente da
mistura.

o retardo no tempo de precipitação detectado foi o suficiente para que se

prosseguissem as demais diluições envolvidas no teste. Como o efeito tensoativo

detectado em ambos, álcoois etílico e isopropílico, se mostrou praticamente o

mesmo, optou-se pela utilização do primeiro por ser menos tóxico. É conhecido que

o álcool etílico passa a exercer efeito bactericida em concentrações acima de 40%,

sendo a concentração ótima em torno de 70% (Tortora, Funke, Case, 2000) mas,

como as concentrações a serem utilizadas nos testes de determinação da atividade

antimicrobiana dos análogos eram inferiores à 12,5%, considerou-se este solvente

como alternativa viável na co-solubilização das amostras em estudo.

Testes para a verificação da interferência de solvente, DMSO, e co-solvente,

álcool etílico, no crescimento da cepa de Staphy/ococcus aureus ATCC 25923

mostraram que o álcool etílico isolado, nas proporções que seriam utilizadas nos

ensaios, não causava qualquer influência no crescimento dos microrganismos, já a

mistura etanol/DMSO apresentou interferência sobre o crescimento microbiano em

concentrações acima de 25% (1:1, v/v), ou seja 12,5% de DMSO e 12,5% de álcool

etílico, confirmando, portanto, os estudos de toxicidade do DMSO isolado,

previamente realizados por Tavares e colaboradores (Tavares, Penna, Amaral,

1997). É importante citar que a adição de álcool etílico às soluções-mãe não alterou

de forma significativa o pH das mesmas, mantendo-as durante o teste em torno da

neutralidade. A característica citada é considerada fator de extrema importância

entre as condições de crescimento do microrganismo teste, já que o pH do meio de

cultura utilizado, TSB, é de aproximadamente 7,3.

Determinada a concentração limite do álcool etílico isolado no ensaio, ou seja,

a concentração máxima de álcool etílico que não causa qualquer interferência no

crescimento bacteriano e a inexistência, pelo menos nas condições do teste, de

sinergismo da mistura solvente e co-solvente em possível interferência no

crescimento do microrganismo utilizado, procedeu-se a determinação da

concentração inibitória mínima dos compostos mais hidrofóbicos utilizando a nova

adaptação.
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Todos OS ensaios foram rearizados em quadruplicata na fase I e em

quintuplicata na fase 11, com o objetivo de minimizar, ao máximo, os erros

experimentais. Foram realizadas pesagens de quatro/cinco alíquotas da amostra em

balança analítica, sendo preparadas quatro/cinco soluções de partida. As leituras de

inibição/crescimento microbiano foram realizadas com 18 horas de incubação a 35

oCoAs leituras realizadas com 24 e 48 horas de incubação serviram apenas como

simples confirmação de resultados.

Entre os compostos sintetizados e testados frente à cepa padrão de

Staphy/ococcus aureus, constatou-se ser a 5-nitro-2-tiofílideno 4-

acetilbenzidrazida (XIV) o composto mais ativo (CIM=0,14 tJg/mL), enquanto

que a 5-nitro-2-tiofilideno4-butilbenzidrazida (XI) se apresentou como composto de

mais baixa atividade (C1M=13,50 tJg/mL).

Comparando a atividade antimicrobiana dos compostos analisados em

relação à nifuroxazida e à nitrofurantoína frente à cepa padrão, tabela 21, observou-

se que todos os compostos testados mostraram-se mais ativos que a nitrofurantoína

e que apenas os derivados p-CI (11),m,p-CIz (111),p-Br (XIII) e p-COCH3 (XIV)

substituídos mostraram-se mais ativos que a nifuroxazida.

".." -
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TABELA21. Concentração inibitória mínima de 5-nitro-2-tiofilideno benzidrazidas

substituidas, da nifuroxazida e da nitrofurantoína frente à cepa

ATCC 25923 de Staphylococcus aureus

R1'91~ O ~
N-N S N02

2 H

* Tavares, Penna, Amaral, 1997.

** Jones et aI.,1993.

Ressalta-se ainda, que todos os compostos testados apresentaram valores de

concentração inibitória mínima em região com concentração de DMSO

(aproximadamente de 0,7% à 2,0%) muito abaixo de seu limite crítico que é de
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R1 R2 CIM (JJg/mL) Potência

Log (1/,...M)
n-C4Hg H :5 13,50 :5-1,61

OC4Hg H :5 12,30 :5-1,55

n-C3H7 H :5 11,60 :5 -1,56

;-C3H7 H :5 9,06 :5 -1 ,46

OC3H7 H :5 8,10 :5 -1,38

NHC4Hg H :5 7,75 :5-1,35

C2Hs H :5 6,75 :5-1,35

H :5 5,62 :5-1,15

CH=CH2 H :5 4,72 :5 -1,19

H H :54,59 :5 -1,22

CI H :5 1,71 :5 -0,74

CI CI :5 0,76 :5 -0,34

Br H :5 0,75 :5 -0,32

COCH3 H :5 0,14 :5 0,36

Nifuroxazida 3,60*

Nitrofurantoína 16,0 **
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12,5%, permitindo atribuir a inibição do crescimento microbiano apenas à atividade

antibacteriana inerente aos compostos em estudo.

8.3.2. DETERMINAÇÃO DAS CONCENTRAÇÕES INIBITÓRIA E BACTERICIDA

MíNIMAS FRENTE À CEPA MULTI-RESISTENTE (3SP/R33) de

Staphylococcus aureus

8.3.2.1. DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO INIBITÓRIA MíNIMA, CIM

Foram utilizadas cepas de Staphylococcus aureus ATCC 25923 como

microrganismo padrão nos testes realizados com a finalidade de validação do

método para a cepa multi-resistente (3SP/R33). Entre as mais de cinqüenta cepas

caracterizadas pelo Laboratório Referência Nacional de Fagotipagem de

Staphylococcus aureus (LRNFSA), sob coordenação da Profa. Dra. Eisa Masae

Mamizuka, escolheu-se para este estudo uma cepa resistente a dezenove agentes

antimicrobianos utilizados na terapêutica atual. Tabela 11.

Entre os vários compostos testados frente à cepa multi-resistente de

Staphylococcus aureus" observou-se que a 5-nitro-2-tiofilideno 4-acetilbenzidrazida

(XIV) se mostrou como o análogo mais ativo, CIM = 0,22-0,11 IJg/mL,

enquanto que a 5-nitro-2-tiofilideno 4-butilbenzidrazida (XI) (CIM = 25,40-12,70

IJg/mL)se apresentou como o de mais baixa atividade.

Comparando a atividade antimicrobiana dos compostos sintetizados frente à

cepa multi-resistente com os resultados obtidos para a cepa padrão, tabela 22,

observa-se que em todos os casos foi seguida a mesma tendência anteriormente

constatada, ou seja, a atividade antimicrobiana aumentou consideravelmente com a

hidrofobicidade dos compostos até um limite ótimo, a partir do qual observou-se

considerável declínio da mesma. Cita-se ainda, que os valores de CIM em ambos os

casos, cepas padrão e multi-resistente, foram praticamente os mesmos, levando-nos

a acreditar que provavelmente o alvo da bactéria atingido pelos antimicrobianos

analisados é o mesmo em ambas as cepas. Em outras palavras, pode-se sugerir,

com base neste estudo, que a bactéria utilizada, com caráter de resistência a
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maioria dos antibióticos empregados na terapêutica atual, não dispõe ainda de

mecanismos de resistência aos derivados nitrotiofênicos estudados neste trabalho.

TABELA22. Potência antimicrobiana de 5-nitro-2-tiofilideno benzidrazidas

substituídas, frente às cepas padrão (ATCC 25923) e multi-resistente (3SP/R33)

de Staphy/ococcus aureus

o ~ n
Ry~-rS"'N022

8.3.2.2. DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO BACTERICIDA MíNIMA

A determinação da concentração bactericida mínima, CBM, baseou-se nos

resultados de inibição/crescimento microbiano obtidos na determinação da
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R1 R2
Potência Potência

Log (1/p,M) Log (lIp,M)
cepa ATCC 25923 cepa 3SP/R33

n-C4Hg H s -1,61 s-1,88

OC4Hg H S -1,55 s-1 ,77

n-C3H7 H S -1,56 s-1,65

i-C3H7 H S -1,46 s-1 ,50

OC3H7 H S -1,38 ----- *

NHC4Hg H S -1,35 s-1 ,56

C2H5 H S -1,35 s-1,58

I H S -1,15 :$-1,44

CH=CH2 H S-1,19 s-1,35

H H S -1,22 s-1,45

CI H S -0,74 s-0,84

CI CI S -0,34 s-O,56

Br H S -0,32 s-0,55

COCH3 H sO,36 sO,16

* não apresentou atividade nos limites de solubilidade impostos pelo teste.
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concentração inibitória mínima, CIM, frente à cepa 3SP/R33. Observou-se que a

CBM apresentou diferentes tendências nos compostos testados, permitindo a

avaliação dos derivados em questão, quanto às atividades bacteriostática e

bactericida exibidas. Tabela 12.

O composto de menor atividade bacteriostática frente à cepa multi-resistente, a

5-nitro-2-tiofilideno 4-butilbenzidrazida (XI), com valor de CIM situado na faixa entre

25,41lg/mL e 12,7 Ilg/mL, não apresentou atividade bactericida nos limites de

solubilidade impostos pelo ensaio. Em outras palavras, devido a sua alta

hidrofobicidade, a concentração máxima obtida durante a realização do teste foi

equivalente a 50,80 Ilg/mL Observou-se a mesma limitação para os derivados n-

C3H7 (V), i-C3H7 (VI), I (IV), OC4Hg(VIII), NHC4Hg(IX), n-C4Hg(XI) e C2Hs (XII)

substituídos.

O composto 5-nitro-2-tiofilideno benzidrazida (I), com CIM entre 7,81 Ilg/mL e

3,90Ilg/mL, apresentou atividade bactericida em concentração relativamente elevada

(CBM = 125 Ilg/mL) se comparada à atividade bactericida constatada para os

compostos p-CI (11)(CBM= 4,37-2,18 Ilg/mL), P-COCH3(XIV) (CBM= 0,22-0,11 Ilg/mL

), p-Br (XIII) (CBM = 1,25-0,63 Ilg/mL) e m,p-Cb (111)(CBM= 0,63-1,27 Ilg/mL)

substituídos, nos quais os valores de CBM mostraram ser o dobro (p-CI, P-COCH3)

ou iguais (p-Br, m,p-Cb) à CIM determinada pelo método de macrodiluição
sucessiva.

A partir das informações obtidas, pode-se afirmar que o composto não

substituído apresenta primordialmente atividade bacteriostática, já que o valor de

CBM determinado para o mesmo mostrou ser muito maior que o de CIM. Por

outro lado, os compostos p-Br (XIII), p-CI (11),m,p-Cb (111)e p-COCH3 (XIV)

substituídos, ao mesmo tempo em que exibiram boa atividade bacteriostática,

exerceram efeito bactericida em concentrações significativamente baixas, mostrando

serem os análogos mais potentes entre os compostos estudados. A atividade

bactericida constatada para os compostos em estudo sinalizam a importância de

realização de estudos mais aprofundados desta série de compostos, que tem

demonstrado ser muito promissora na identificação de alternativas viáveis para o
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tratamento de infecções causadas por cepas de Staphy/ococcus aureus com caráter
de multi-resistência.

8.4. ESTUDO DAS RELAÇÕES ENTRE ESTRUTURA QUíMICA E ATIVIDADE

ANTIMICROBIANA DE 5-NITRO-2-TIOFILlDENO BENZIDRAZIDAS

SUBSTITUíDAS: ABORDAGEM SEMI-QUANTITATIVA

Seguindo esquema operacional para substituição aromática proposto por

Topliss (1972) constatou-se, por meio da determinação da concentração inibitória

mínima dos compostos sintetizados, frente às cepas padrão (ATCC 25923) e multi-

resistente (3SP/R33) de Staphy/ococcus aureus, que o ramo da árvore decisória a

ser seguido está relacionado ao aumento da hidrofobicidade dos compostos. Figura
48.
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FIGURA 48. Ramo da árvore decisória proposta por Topliss que apresentou acréscimo

na atividade antimicrobiana da série de análogos estudados.

(Fonte: Topliss, 1972)
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Estudos de relações quantitativas entre estrutura química e atividade

antimicrobiana de quatorze 5-nitro-2-furfurilideno benzidrazidas substituídas

realizados por Tavares (1993) mostraram através de Análise de Hansch,

considerando modelos lineares e não-lineares, a influência predominante da

hidrofobicidade em relação a outras propriedades físico-químicas na determinação

da.atividade antimicrobiana da série de compostos estudada.

Em outros estudos, também realizados por Tavares e colaboradores (1999a)

que consistiram na substituição isostérica do anel furânico da 5-nitro-2-furfurilideno

4-acetil benzidrazida por tiofênico, conferindo maior hidrofobicidade ao análogo

resultante, constatou-se que a 5-nitro-2-tiofilideno 4-acetilbenzidrazida apresentou

potência antimicrobiana significativamente superior tanto em relação ao análogo

furânico, quanto em comparação à nifuroxazida, comprovando ser a hidrofobicidade,

propriedade de extrema importância na determinação da atividade antimicrobiana

dos análogos em estudo.

Ainda com a finalidade de comprovar a influência da hidrofobicidade na

atividade antimicrobiana de derivados 5-nitrofurânicos, Tavares e colaboradores

(Rodrigues, 2000, Tavares et aI., 1999b) associaram o esquema operacional para

substituição em sistemas aromáticos de Topliss (Topliss, 1972) ao diagrama de

Craig (Craig, 1971) em série de análogos à nifuroxazida, 5-nitro-2-furfurilideno 4-

hidroxibenzidrazida, com a finalidade de avaliar a influência de grupos substituintes

na referida atividade biológica.

A aplicação do diagrama de Craig com a finalidade de ampliar o número de

análogos estudados, permitiu o estabelecimento de modelos matemáticos que

explicam quantitativamente a influência da hidrofobicidade na atividade dos análogos

em questão. Comprovou-se, mais uma vez, em concordância com os estudos

anteriormente realizados, que a hidrofobicidade constitui-se em propriedade físico-

química de fundamental importância na determinação da atividade antimicrobiana

dos derivados 5-nitrofurânicos.

Comprovada a importância da hidrofobicidade no estabelecimento da

atividade antimicrobiana de análogos à nifuroxazida em estudos anteriores de nosso

grupo (Rezende, 2002, Rodrigues, 2000, Tavares et aI., 1999a, Tavares et aI.,

1999b), efetuou-se, neste trabalho, a substituição isostérica do anel furânico por
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tiofênico, ao mesmo tempo em que se aplicou, em uma primeira etapa, o esquema

operacional de Topliss para substituição em sistemas aromáticos, que visa

essencialmente a obtenção de compostos com atividade biológica otimizada.

Em concordância com os estudos até o momento realizados, observou-se, por

aplicação do esquema operacional de Topliss, que os compostos testados

demonstraram considerável acréscimo na atividade antimicrobiana à medida que se

aumentou a hidrofobicidade dos análogos por influência dos grupos substituintes.

Por não apresentarem seus respectivos precursores, neste caso ácidos

benzóicos dissubstituídos, disponíveis comercialmente, os compostos 5-nitro-2-

tiofilideno 3-trifluorometil 4-cloro benzidrazida e 5-nitro-2-tiofilideno 3-trifluorometiI4-

nitro benzidrazida, teriam que ser sintetizados a partir das anilinas correspondentes.

Em ambos os casos foram obtidos rendimentos muito baixos na reação de obtenção

de nitrilas a partir de anilinas, Reação de Sandmeyer (March, 1992, Carey,1990,

Caldwell, 1951), sendo os mesmos equivalentes a 10% e 6% para a 4-cloro-3-

trifluorometilbenzonitrila e a 4-nitro-3-trifluorometilbenzonitrila, respectivamente.

É provável que os baixos rendimentos obtidos na síntese destes dois

compostos estejam relacionados ao caráter desativante dos grupos presentes em

posição para do anel anilínico, que promovem, por ressonância, a diminuição da

disponibilidade de elétrons livres do grupamento amina, fator fundamental para que

ocorra o ataque eletrofílico do íon NO+ ao centro com maior disponibilidade de

elétrons (March, 1992, Carey, 1990). No caso do composto 3-CF3;4-N02

dissubstituído o efeito desativante mostrou-se ainda mais pronunciado em

decorrência da somatória de fortes características retiradoras de elétrons dos dois

grupos substituintes envolvidos. E importante citar ainda que as nitrilas obtidas, que

deveriam ser sólidos, foram isoladas em forma de óleo, trazendo provavelmente

agregadas consigo, grande concentração de impurezas.

Algumas tentativas de modificação da síntese de nitrilas foram realizadas mas

pouco contribuíram para a melhora tanto do rendimento quanto do grau de pureza

dos compostos obtidos, observando ainda, no caso da 4-nitro-3-

trifluorometilbenzonitrila, rápida degradação devido a um breve período de

estocagem. Acredita-se que a desativação causada pelos grupos nitro e trifluorometil

presentes na estrutura química deste composto provavelmente tenham contribuído
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para tal acontecimento, já que é conhecido, em literatura (March, 1992, Buu-Hoi,

1963, Hayptschein, 1954, Caldwell, Sayin, 1951) que compostos que apresentam o

grupo trifluorometil são instáveis e de síntese complicada. Assim, devido às

limitações citadas não pôde-se concluir a síntese dos dois últimos análogos

dissubstituídos sugeridos pelo esquema operacional de Topliss.

Ressalta-se, entretanto que com base nos demais resultados obtidos, foram

selecionados mais dez grupos substituintes de acordo com o Diagrama de Craig

(Craig, 1971), considerando intervalo ótimo de valores da contribuição hidrofóbica

dos grupos como sendo O,70 ~ 1t ~ 1,55,faixa identificadacomoótimapela aplicação

do diagrama de Topliss. Os valores de 1t considerados como limite foram os

correspondentes aos grupos p-CI e m-CF3,p-CI, respectivamente. Além do intervalo

de 1t previamente estabelecido, considerou-se como pré-requisito para escolha dos

grupos substituintes, variações significativas no volume dos mesmos, com a

finalidade de avaliar o efeito estérico envolvido na determinação da atividade

antimicrobiana dos compostos em estudo.

A razão do intervalo de hidrofobicidade situar-se entre valores de 1t =

0,71 e 1t = 1,55 nada mais é que o resultado prático de estudos relacionadosà

determinação da atividade antimicrobiana de 5-nitro-2-tiofilideno benzidrazidas

substituídas realizados em nosso laboratório, em que os compostos que se

mostraram mais ativos foram a 5-nitro-2-tiofilideno-4-bromobenzidrazida (XIII) (CIM <

0,75 ~g/mL) e a 5-nitro-2-tiofilideno-3,4-diclorobenzidrazida (111)(C1M= 0,76 ~g/mL),

cujos grupos substituintes, neste caso p-Br e m,p-CI2, apresentam valores, ou

somatória, de 1t equivalentes a 0,86 e 1,42, respectivamente. Observa-se que a

contribuição hidrofóbica inerente a estes dois grupos substituintes, expressa por

seus valores de 1t,situa-se dentro da faixa por nós estabelecida, de forma a englobar

os dois compostos mais ativos obtidos em diferentes trabalhos desenvolvidos no

Laboratório de Planejamento e Desenvolvimento de Fármacos sob coordenação do

Prof. Assoc. Leoberto Costa Tavares.

Ressalta-se ainda que a seleção de grupos substituintes com constante de

hidrofobicidade fora dos limites estabelecidos pelo estudo como p-COCH3 (1t = -

0,55), p-CH3 (1t= 0,56), p- CN (1t= -0,57), P-N02 (1t=-0,28) e p-S02NH2 (1t=-1,82)
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foi efetuada para dar maior dispersão no diagrama de Craig e evitar intercorrelação

entre parâmetros. Figura 49.

sigma

N02

CN

S02NH2
CI2

COCH3 CI Br

Pi

H CH=CH2

CH3

n-c3H7

C H
f.C3H

2 5 7
C.H9

OC3H7
OC.H9

NHC.H9

FIGURA 49. Dispersão dos grupos substituintes selecionados para a análise de QSAR-2D

considerando seus valores de cr e 1t

Assim, identificou-se experimentalmente, pela aplicação do diagrama

operacional de Topliss, um valor aproximado da contribuição hidrofóbica inerente

aos grupos substituintes selecionados (1t == 0,70 :!: 0,1), definido como ótimo. Desta

forma, valores de 1t muito acima ou muito abaixo deste valor resultaram em

considerável decréscimo da atividade antimicrobiana, com exceção do composto p-

acetil substituído que exibiu comportamento flagrantemente distinto do observado

para toda a série em estudo. Será realizada, no item a seguir, a análise quantitativa

da série de análogos 5-nitro-2-tiofilidênicos, na qual serão abordados os fatores que

indicam o p-acetil derivado como sendo, provavelmente, um outlier. Tabela 23.

Andrea Masunarí



FBT/FCF/USP 155

TABELA23. Potência antimicrobiana frente às cepas padrão e multi-resistente de

Staphy/ococcus aureus e contribuição hidrofóbica inerente aos grupos

substituintes de 5-nitro-2-tiofilideno benzidrazidas substituídas

* não apresentou atividade nos limites de solubilidade impostos pelo teste.

8.5. ESTUDOS DAS RELAÇÕES QUANTITATIVAS ESTRUTURA-ATIVIDADE

POR APLICAÇÃODAANÁLISEDE HANSCH,QSAR-2D

A Análise de Hansch, QSAR-2D, foi realizada por aplicação do Billin Program,

versão 1998, desenvolvido e disponibilizado pelo Praf. Kubinyi (http://home.t-
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'91°R1 - -4 s NOz
z

1t

R1 R2
Potência Potência

Log (1/M) Log (lIM)
cepa ATCC 25923 cepa 3SP/R33

n-C4Hg H ::;-1,61 :S-1,88 2,13

OC4Hg H ::;-1,55 :s-1,77 1,55

n-C3H7 H ::;-1,56 :S-1,65 1,55

i-C3H7 H ::;-1,46 :S-1,50 1,53

OC3H7 H ::;-1,38 -------*
1,05

NHC4Hg H ::;-1,35 :S-1,56 1,16

C2Hs H ::;-1,35 :S-1,58 1,02

I H ::; -1,15 S-1,44 1,12

CH=CH2 H ::;-1,19 :s-1,35 0,82

H H ::;-1,22 :S-1,45 0,00

CI H ::;-0,74 :S-O,84 0,71

CI CI ::;-0,34 :s-O,56 1,42

Br H ::;-0,32 :S-O,55 0,86

COCH3 H ::;0,36 ::;0,16 -0,55
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online.de/home/kubinyi). Foi aplicado o método de stepwise, em que a atividade

biológica expressa na forma de JiM e potência (log1/JiM) foi correlacionada a um,

dois e três descritores estruturais por vez, sendo estes relacionados à

hidrofobicidade e às propriedades eletrônica e estérica de grupos substituintes.

Foram obtidas várias correlações entre a atividade antimicrobiana, considerada a

variável dependente, e os descritores estruturais, considerados variáveis

independentes. As correlações foram representadas por equações e gráficos de

dispersão com parâmetros estatísticos que têm por finalidade avaliar o ajuste do

modelo obtido aos dados experimentais.

Por aplicação do modelo linear não foram observadas correlações

significativas já que os maiores valores de coeficiente de correlação, r, se

apresentaram em torno de 0,60. Ressalta-se que este comportamento já era

esperado uma vez que, ao contrário de estudos que envolvem a análise quantitativa

entre estrutura química e propriedades físico-químicas, QSPR (Quantitative

Structure-PropertyRelationships),estudos que englobamdados obtidos in vitroou in

vivo,QSAR,apresentampouca adequação para este modelo.

Aplicandoos modelosparabólicoe bilinearobservou-semelhorasignificativa

na maioriadas correlaçõesobtidas,destacando,em especial,as que consideraram

a atividade biológica expressa na forma de potência (log1/C) versus descritores

estruturais 1t e a, ClogP e a, ClogP e 3. Apresenta-se,a seguir, o procedimento
adotadona Análisede Hansch.

Inicialmente aplicou-se o modelo parabólico correlacionando a atividade

antimicrobiana dos dezoito compostos em estudo com os descritores estruturais 1te

a. Equação 34.

log1/C = - 0,205 (:tO,17) ~ + 0,184 (:t0,27) 1t+ 1,036 (:t0,67) a - 1,013 (:tO,35)

1t ótimo = 0,45 (n = 18; r = 0,780; s = 0,368; F = 7,227)

Equação 34
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Os parâmetros estatísticos relativamente ruins apresentados na equação 34

sugerem a possibilidade de que alguns dos dezoito compostos analisados possam

estar situados fora da tendência de comportamento da série em estudo, ressaltando

que para que uma correlação apresente-se como estatisticamente válida, todos os

pontos analisados devem estar dentro da faixa de dois desvios padrão (Kubinyi,

1993). Pela análise do gráfico de dispersão referente a esta equação, figura 50,

evidenciou-se que o p-acetil derivado (XIV) situava-se flagrantemente fora da

tendência, fato que também pode ser comprovado pelos valores de potência

antimicrobiana descritos na tabela 13.

FIGURA 50. Dispersão gerada a partir da equação 34 referente à potência antimicrobiana

das 5-nitro-2-tiofilideno benzidrazidas substituídas expressa em log1/C versus constante de

hidrofobicidade, 1t,e constante de grupo, a.

Retirando o derivado p-acetil substituído (XIV)da correlação, observou-se um

melhor ajuste da equação gerada, equação 35, aos dados experimentais, sendo

este evidenciado pela melhora significativa dos parâmetros estatísticos obtidos.

log1/C= - 0,177 (:tO,1O) 7r!+ 0,246 (:tO,17) 1t+ 0,970 (:tO,41) cr- 1,154 (:tO,22)

1t ótimo=0.70 (n = 17; r = 0,870; s = 0,225; F = 13,509)
Equação 35
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Analisando o gráfico de dispersão gerado a partir da equação 35, entretanto,

observou-se outro composto fora da linha de tendência estudada, desta vez, o p-
bromo derivado (XIII).Figura 51.

FIGURA51. Dispersão gerada a partir da equação 35 referente à potência antimicrobiana

das 5-nitro-2-tiofilidenobenzidrazidas substituídas expressa em log1/C versus constante de

hidrofobicidade, 1t,e constante de grupo a.

Analogamente ao p-acetil derivado (XIV), observa-se na tabela 13, que o p-

bromo derivado (XIII) é extremamente ativo, situando-se também flagrantemente

acima da linha de tendência de correlação dos demais compostos. Assim, retirou-se

o p-bromo derivado e refez-se a correlação, o que resultou em equação com

parâmetros estatísticos mais adequados. Equação 36.

log1/C = - 0.157 (:tO.079) ~ + 0.215 (:tO.13) 1t+ 0.895 (:tO.32) cr- 1.187 (:tO.17)

1tótimo = 0,68 (n = 16; r = 0.910;s = 0.169;F = 19.227)

Equação 36

Observou-se ainda, pelo gráfico de dispersão gerado a partir da equação 36,

figura 52, que o único derivado dissubstituído em estudo, o m,p-Cb (111),encontrava-

se nos limites de desvio padrão estipulados pela correlação, o que poderia acarretar

em possível desvio na equação como um todo.
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FIGURA52. Dispersão gerada a partir da equação 36 referente à potência antimicrobiana

das 5-nitro-2-tiofilidenobenzidrazidas substituídas expressa em log1/C versus constante de

hidrofobicidade, x, e constante de grupo cr.

Assim, retirou-se também o derivado dissubstituído (111)da correlação,

observando um melhor ajuste do modelo ao conjunto de dados, resultando em

equação com excelentes parâmetros estatísticos. Apresenta-se, portanto,a equação

28, como a que melhor representa a tendência de comportamento da atividade

antimicrobiana da série de compostos em estudo considerando os descritores

estruturais 1t e cr,por aplicação do modelo parabólico.

log1/C = - 0.161 (:tO.055) 1f + 0.112 (:tO.11) 1t+ 0.591 (:tO.29) cr
-1.119 (:tO.13)

1t ótimo=0,35 (n =15; r = 0.935; s = 0.118; F = 25.539)
Equação 28

A exclusão do único composto dissubstituído da série, o derivado m,p-CI2

substituído (111),resultando em melhor ajuste das equações aos dados obtidos, pode

ser explicada pelo fato da excelente atividade (CIM= 0,76 J.1g/mL)exibida pelo

derivado em questão sofrer provavelmente influência positiva de propriedades

relacionadas ao volume dos grupos substituintes envolvidos na atividade

antimicrobiana, bem como pelo seu diferente padrão de substituição em relação aos
demais derivados.
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A aplicação do modelo bilinear ao conjunto de dados original considerando os

descritoresestruturais1t e cr,evidenciou,de formaanálogaà descritapara o modelo

parabólico, que os compostos p-acetil (XIV), p-bromo (XIII) e m,p-Cb (111)

substituídos apresentavam comportamentos distintos da tendência observada para

os demais. A exclusão destes derivados da análise de QSAR por aplicação do

modelo bilinear, assim como observado para o modelo parabólico, resultou em

melhores correlações entre potência antimicrobiana e descritores estruturais.

Apresenta-se, no quadro 1, o procedimento empregado na obtenção da melhor

equação que correlaciona a potência e os descritores estruturais 1t e crpor aplicação

do modelo bilinear.
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exclusão do p-bromo derivado

~

log1/C = 0,509 (:1:0,21)1t - 1,040 (tO,49) log (B.107t+ 1) + 0,956 (:1:0,31)a - 1,167 (tO,17)

log B = -0,792 1t ótimo = 0,77 (n = 16; r = 0,922; s = 0,165; F =15,543)

Equação 39

exclusão do m,p-cloro derivado

:t.
log1/C = 0,503 (:1:0,19)1t - 0,944 (:1:0,32) log(B.101t + 1) + 0,616 (:1:0,29)a - 0,951 (:1:0,16)

log B = -0,330 1t ótimo = 0,39 (n = 15; r = 0,943; s = 0,116; F = 20,017)

Equação 29

QUADRO 1. Representação esquemática de geração da equação que melhor representa a

tendência de comportamento da atividade antimicrobiana das 5-nitro-2-tiofilideno

benzidrazidas substituídas em relação aos descritores estruturais

1t e crpor aplicação do modelo bilinear.
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Equação gerada a partir do conjunto de dados dos compostos em estudo por aplicação do

modelo bilinear correlacionando atividade antimicrobiana e os descritores estruturais 1t e a.

log1/C = 4,625 (:1:3,82)1t - 4,810 (:1:4,04)log (B.10" + 1) + 0,902 (:1:0,71)a + 7,824 (:1:7,62)

109 B = 1,820 1t ótimo = -0,42 (n = 18; r = 0,780; s = 0,381; F = 5,051)

Equação 37

exclusão do p-acetil derivado

r

log1/C= 0,563(:1:0,26)1t - 1,243 (:1:0,64)log(l.1 07t+ 1) + 1,039 (:1:0,40)a - 1,156 (:1:0,21)

log B = -0.894 1t ótimo = 0.81 (n = 17; r= 0,892; s= 0,214; F = 11,743)

Equação 38
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Observa-se, pelo quadro 1, que a aplicação do modelo bilinear na correlação

entre potência antimicrobiana e os descritores estruturais 1t e a resultou em

melhores equações que expressam a dependência não-linear da atividade biológica

em relação à hidrofobicidade. Por característica própria, este modelo apresenta

termos probabilísticos, que descrevem o deslocamento de compostos químicos no

sistema biológico considerando seu caráter multicompartimentar, em que a potência

antimicrobiana é altamente dependente das propriedades hidrofóbicas. Assim, dois

dados experimentais de extrema importância que podem ser extraídos da equação

29 e aplicados em outros estudos de QSAR devido ao seu caráter preditivo são a

constante de hidrofobicidadeótima, 1t ótimo, e o log ~, sendo o último citado uma

constante de ajuste que expressa a relação entre volumes das fases orgânica e

aquosa que pode ser aplicada na determinação experimental do coeficiente de

partição de ligantes pertencentes a esta série (Kubinyi, 1993).

Aplicando o modelo parabólico na correlação entre a atividade antimicrobiana

do conjunto de compostos em estudo com os descritores estruturais ClogP e a,

evidenciou-se comportamento muito semelhante ao observado nas correlações

obtidasconsiderandoos descritores1t e a.

Ressalta-se que esta tendência já era esperada, uma vez que os valores de

coeficiente de partição são calculados considerando a somatória dos valores de

constante de hidrofobicidade, 1t, de grupos substituintes. Sendo assim, obteve-se

como primeira correlação, considerando o modelo parabólico, para os descritores

citados, a equação 40.

log1/C = - 0,378 (:t0,29) ClogP2 + 2,045 (:t1,52) ClogP + 1,069 (:t0,65) a

- 3,697 (:t1,96)

ClogP ótimo= 2,71 (n = 18; r = 0,788; s = 0,362; F = 7,623, Q2 = 0,388, spress = 0,460)

Equação 40

A baixa correlação apresentada na equação 41 indica novamente que poderia

haver compostos que se situavam fora da linha de comportamento da série em

estudo, fato comprovado pela análise do gráfico de dispersão gerado a parir desta
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equação, figura 53, em que o p-acetil derivado (XIV)se mostrou claramente acima

da tendência de correlação. Isso se deve provavelmente ao fato da atividade

antimicrobiana deste análogo ser muito maior comparativamente aos demais

compostos da série estudada. Tabela 13.

FIGURA53. Dispersão gerada a partir da equação 40 referente à potência antimicrobiana

das 5-nitro-2-tiofilidenobenzidrazidas substituídas expressa em log1/C versus coeficiente

de partição calculado, ClogP, e constante de grupo a.

Retirando o derivado p-acetil substituído (XIV)da correlação, observou-se

melhor ajuste da equação gerada aos dados experimentais, equação 41, sendo este

evidenciado pela melhoria dos parâmetros estatísticos obtidos.

log1/C: - 0,330 (:1:0,18) ClogP2 + 1,886 (:1:0,92) ClogP + 0,989 (:1:0,39)cr

-3,720 (:t1, 18)

ClogP ótimo: 2,86 (n: 17; r: 0,880; s : 0,217; F : 14,811, Q2: 0,512 , Spress: 0,318)

Equação 41

Observando o gráfico de dispersão gerado a partir da equação 41, entretanto,

evidenciou-se, como esperado, o p-bromo (XIII) derivado situando-se acima da

tendência de correlação. Este fato já era esperado,uma vez que este composto,à

semelhançado p-acetil derivado,tambémapresentaatividadeantimicrobianamuito

acima da tendência do conjunto analisado. Figma 54.
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FIGURA54. Dispersão gerada a partir da equação 41 referente à potência antimicrobiana

das 5-nitro-2-tiofilideno benzidrazidas substituídas em log1/C versus coeficiente

de partição calculado, ClogP, e constante de grupo (j.

Recalculou-se, com isso, a correlação sem o derivado p-bromo (XIII)

substituído, obtendo-se equação com melhores parâmetros estatísticos. Equação

42.

Log1/C =- 0,291 (:tO,14) ClogP2 + 1,654 (:tO,73) ClogP + 0,909 (:tO,31) cr

- 3,431 (:tO,94)

ClogP ótimo=2,85 (n = 16; r = 0,912; s = 0,167; F = 19,726,Q2= 0,596, spress= 0,258

Equação 42

Mais uma vez, observou-se pelo gráfico de dispersão referente à equação 42,

figura 55, que o derivado m,p-Ch substituído (111),encontrava-se nos limites de

desvio padrão estipulados pela correlação, resultando em diminuição do ajuste do

modelo aos dados experimentais. Como citado anteriormente, atribui-se o

comportamento diferenciado deste análogo ao efeito estérico introduzido pela

presença de um átomo de cloro em posição meta, que apesar de favorecer

significativamente a atividade antimicrobiana, foge ao padrão de substituição do

conjunto de dados.
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FIGURA 55. Dispersão gerada a partir da equação 42 referente à potência antimicrobiana

das 5-nitro-2-tiofilideno benzidrazidas substituídas expressa em log1/C versus

coeficiente de partição calculado, ClogP, e constante de grupo a.

Com isso, retirou-se também o derivado dissubtituído (111) da correlação,

obtendo-se melhor ajuste da equação aos dados, fato evidenciado pelos excelentes

parâmetros estatísticos obtidos. Considera-se a equação 30 como a que melhor

representa a tendência de comportamento da atividade antimicrobiana da série de

compostos em estudo em relação aos descritores estruturais ClogP e cr por

aplicação do modelo parabólico.

log1/C = -0,295 (:tO,093) ClogP2 + 1,544 (:tO,49) ClogP + 0,597 (:tO,27) cr

-3,084 (:tO,66)

ClogP ótimo= 2,62 (n = 15; r = 0,943; s = 0,111; F = 29,211, Q2 =0,823 , Spress = 0,140)

Equação 30

Por aplicação do modelo bilinear na correlação da atividade antimicrobiana

dos dezoito compostos em estudo com os descritores estruturais ClogP e cr,

observou-se, de forma análoga à descrita para o modelo parabólico, que os

compostosp-acetil (XIV), p-bromo (XIII) e m,p-C12(111)substituídos apresentavam

comportamentos distintos da tendência até então observada. A exclusão destes
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derivados da análise de QSAR por aplicação do modelo bilinear, resultou em

melhores correlações que se representa no esquema a seguir. Quadro 2.

exclusão do m,p-cloro derivado

log1/C =0,810 (:t:O,28) ClogP - 1,457 (:t:O,47) log(B.10ClogP+ 1) + 0,608 (:t:O,28)a -2,633 (:t:O,56)

log B =-2,508 ClogP ótimo= 2,61 (n = 15; r = 0,946;s = 0,113;F = 21,178)

Equação31

QUADRO 2. Representação esquemática de geração da equação que melhor representa a

tendência de comportamento da atividade antimicrobiana das 5-nitro-2-tiofilideno

benzidrazidas substituídas em relação aos descritores estruturais

ClogP e crpor aplicação do modelo bilinear.

Andrea Masunari

Equação gerada a partir do conjunto de dados dos compostos em estudo por aplicação do modelo

bilinear correlacionando atividade antimicrobiana e os descritores estruturais ClogP e a.

log1/C =1,589 (:t:1,23)ClogP - 2,065 (:t:1,65) log (B.10C'ogP+1) +1,040 (:t:O,68)a - 3,579 (:t:1,96)

log B = -1,977 ClogPótimo = 2,50 (n = 18; r = 0,788; s = 0,375; F = 5,332)

Equação 43

exclusão do p-acetil derivado

,.
log1/C = 0,840 (:t:O,38) ClogP - 1,908 (:t:O,97) log (B.10 ClogP + 1) + 1,025 (:t:O,39) a - 2,961 (:t:O,84)

log B = -3,028 ClogPótimo = 2,92 (n = 17; r = 0,892; s = 0,214; F = 11,720)

Equação 44

exclusão do p-bromo derivado

,

log1/C= 0,805(:t:O,35)ClogP-1,518(:t:O,74)log (B.10ClogP+ 1) + 0,939(:t:O,32)a - 2,849 (:t:O,73)

log B = -2,809 ClogP ótimo= 2,86 (n = 16; r= 0,916; s = 0,171; F = 14,263)

Equação 45



-- -----------------

FBT/FCF/USP 167

Na correlação da potência antimicrobiana com os descritores estruturais

ClogP e a por aplicação do modelo bilinear, observou-se que, analogamente ao

constatado para os descritores 1t e a, foram obtidas as melhores equações que

expressam descrição da dependência não-linear da atividade biológica em relação à

hidrofobicidade. Ressalta-se, mais uma vez, a importância de dois dados

experimentais com caráter preditivo obtidos que são o coeficiente de partição ótimo,

ClogPótimo,e o log J3que podem ser aplicados em estudos futuros de QSAR de

séries derivadas do 5-nitro-2-tiofilideno. Quadro 2.

Analisou-se também as correlações que associaram a atividade

antimicrobiana expressa na forma de potência com os descritores estruturais de

caráter hidrofóbico, ClogP, e eletrônico, representado pela constante 3 de Swain e

Lupton Swain, Lupton, 1968).

O único composto dissubstituído avaliado neste estudo, o derivado m,p-Cl2

(111),foi excluído inicialmente do conjunto de dados pelas razões já citadas e também

por não apresentar, em literatura, os valores dos descritores estruturais de caráter

eletrônico3 e 91.Issose deveao fato de que, ao contráriodos descritores1t e a, em

que se aplica o princípio da aditividade, as constantes 3 e 91de Swain e Lupton do

grupamento cloro nas posições meta e para se simplesmente somadas não

representam a influência real deste substituinte em ambas posições citadas em

relação à atividade antimicrobiana (Hansch, Leo, 1995, Kubinyi, 1993).

Desta forma, aplicou-se o modelo parabólico correlacionando a atividade

antimicrobiana dos dezessete compostos em estudo com os descritores estruturais

ClogP e 3. Equação 46.

log1/C = - 0,389 (::.tO,32) ClogP2 + 1,834 (:t1 ,64) ClogP + 0,880 (:t1 ,07) 3

- 3,137 (:t2,1 O)

ClogP ótimo= 2,36 (n = 17; r = 0,732;s = 0,391;F = 4,998, Q2 = 0,009 , spress = 0,571)

Equação 46

Evidenciou-se pelos parâmetros estatísticos da equação 46, baixa correlação

entre os dados do conjunto, sugerindo que, provavelmente, haveria compostos que
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fugiam à tendência de comportamento da série em estudo, fato comprovado pela

análise do gráfico de dispersão referente a esta equação, figura 56, em que o p-

acetil derivado (XIV) se mostrou mais uma vez, totalmente fora da tendência.

FIGURA 56. Dispersão gerada a partir da equação 46 referente à potência antimicrobiana

das 5-nitro-2-tiofilideno benzidrazidas substituídas expressa em log1/C versus

coeficiente de partição calculado, ClogP, e constante;3 de Swain e Lupton

Retirando o derivado p-acetil substituído (XIV)da correlação, observou-se

melhor ajuste da equação gerada aos dados experimentais, equação 47, sendo este

evidenciado pela melhora significativa dos parâmetros estatísticos da correlação.

log1/C = - 0,338 (:tO,16) ClogP2 + 1,708 (:tO,83) ClogP + 0,961 (:tO,55) 3

-3,318 (:1:1,07)

ClogP ótimo=2,53 (n =16; r =0,877; s =0,197; F =13,293, Q2 =0,600 , Spress =0,259 )

Equação 47

Analisando o gráfico de dispersão relacionado à equação 47, entretanto,

evidenciou-se mais uma vez outro composto fora dos limites impostos pela análise

estatística do método, o p-bromo derivado (XIII), confirmando a tendência já

observada anteriormente. Figura 57.
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FIGURA 57. Dispersão gerada a partir da equação 47 referente à potência antimicrobiana

das 5-nitro-2-tiofilideno benzidrazidas substituídas expressa em log1/C versus

coeficiente de partição calculado, ClogP, e constante 3 de Swain e Lupton

Retirou-se o derivado p-bromo substituído (XIII) da correlação, obtendo na

equação 33 melhores parâmetros estatísticos. Equação 32.

log1/C = - 0,297 (:tO,099) ClogP2+ 1,453 (:tO,52) ClogP + 0,709 (:tO,35):5

- 2,929 (:tO,67)

ClogPótimo=2,45 (n = 15;r =0,935;s = 0,117;F =25,587,Q2 = 0,640 , spress =0,199)
Equação 32

Por aplicação do modelo bilinear na correlação da atividade antimicrobiana

dos dezessete compostos em estudo com os descritores estruturais ClogP e :5

observou-se, de forma análoga à descrita para o modelo parabólico, que os

compostos p-acetil (XIV) e p-bromo (XIII) substituídos apresentavam

comportamentos distintos da tendência observada para os demais quinze análogos

em estudo, observando-se, mais uma vez, que a exclusão destes análogos da

análise de QSAR, por aplicação do modelo bilinear, resultou em melhores

correlações como se esquematiza, a seguir, no quadro 3.
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Equação gerada a partir do conjunto de dados dos compostos em estudo por aplicação do modelo

bilinear correlacionando atividade antimicrobiana e os descritores estruturais ClogP e :5

log1/C = 14,54(1:10,7)ClogP -15,07 (1:11,0) log (B.1OclogP+ 1) + 0,870 (1:1,06)3 - 6,766 (1:4,39)

log B = -0,473 ClogPótimo= 1,91 (n = 17;r = 0,768;s = 0,383;F = 4,320)

Equação48

exclusão do p-acetil derivado

,

QUADRO 3. Representação esquemática de geração da equação que melhor representa a

tendência de comportamento da atividade antimicrobiana das 5-nitro-2-tiofilideo

benzidrazidas substituídas em relação aos descritores estruturais

ClogP e 3 por aplicação do modelo bilinear.

Observou-se, em todos os casos, que o modelo bilinear foi o que mais se

adequou na descrição da influência de propriedades físico-químicas sobre a

atividade antimicrobiana da série em estudo. Ressalta-se ainda, que com a exclusão

dos compostos p-acetil (XIV), p-bromo (XIII) e m,p-Cb (111)substituídos obteve-se

melhor ajuste dos modelos gerados aos dados obtidos experimentalmente,

evidenciando comportamentos distintos destes compostos em relação aos demais

componentes da série.

Andrea Masunari

.
log1/C = 0,895(1:0,46)ClogP -1,692 (1:0,81) log (B.10ClogP+ 1) + 0,986 (1:0,56):5- 2,841 (1:0,89)

log B =-2,481 ClogPótimo=2,53 (n =16; r =0,886; s =0,199; F =10,039)

Equação 49

exclusão do p-bromo derivado

,Ir

log1/C =1,017 (1:0,34) ClogP -1,599 (1:0,48) log (B.10ClogP + 1) + 0,719 (1:0,32):5 -2,794 (1:0,57)

log B =-2,098 ClogP ótimo=2,34 (n = 15; r =0,951; s =0,108; F =23,626)

Equação 33
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Para os compostos p-acetil (XIV) (CIM =0,14 Jlg/mL) e p-bromo (XIII) (C1M=

0,75 Jlg/mL) substituídos foi observado um comportamento diferenciado de atividade

antimicrobiana, permitindo-nos classificá-Ios como super ativos. Ainda não é

possível afirmar, ao certo, quais interações poderiam estar envolvidas ou quais

seriam as principais propriedades físico-químicas responsáveis por tão pronunciada

atividade.

Correlações com descritores estruturais relacionados com o perfil

tridimensional dos substituintes estudados, propostos por Verloop (Verloop, 1987),

também foram realizadas, mas resultaram em equações muito pouco significativas.

Tal observação corrobora o fato do estudo em questão tratar-se de análise de QSAR

em duas dimensões. É importante citar ainda que entre as correlações obtidas com

os parâmetros de Sterimol, as que envolveram o descritor 81 mostraram-se como as

mais significativas. Os resultados obtidos para este descritor de caráter estérico,

apesar de não serem muito precisos, constituem ferramenta útil no direcionamento

de estudo posterior das relações quantitativas estrutura-atividade em três

dimensões.

Foram realizadas ainda correlações considerando três descritores estruturais,

mas as equações geradas mostraram-se, em sua maioria, não significativas,

impossibilitando a seleção de modelos que quantificassem, com certa margem de

segurança, a influência simultânea de três parâmetros na atividade antimicrobiana.

Uma observação de extrema importância está relacionada às interpretações

que puderam ser extraídas pela boa significância das equações que envolvem

descritores cr e 3 na determinação da atividade antimicrobiana. A importância do

descritor cr estaria relacionada à distribuição eletrônica da estrutura química do

derivado, sendo esta resultado da soma dos efeitos indutivo e de ressonância. A

relevância descritor 3, entretanto, pode estar relacionada às interações

eletrostáticas ligante-receptor propriamente ditas, sendo estas resultado do efeito de

campo exercido pelos grupos substituintes. Pode-se depreender, portanto, a partir

da alta significância das equações que envolvem estes descritores estruturais,

equações 31 e 33, duas conclusões complementares. A saber: O descritor crmede a

influência do efeito polar, somatória dos efeitos indutivo e de ressonância, na
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distribuição eletrônica do ligante como um todo, propiciando a interação do mesmo

com o sítio receptor por intermédio das duas propriedades citadas. O descrito r

estrutural 3, por sua vez, considera apenas o efeito indutivo ou de campo dos

grupos substituintes ligados ao anel benzênico, o que nos leva a concluir que seria

este o principal efeito envolvido na interação entre ligante o sítio receptor na série de

compostos estudada, já que não ocorreu diferença significativa nos parâmetros

estatísticos das equações 31 e 33. Assim, seria possível supor que o efeito de

campo seria predominante em relação ao efeito de ressonância na interação da

porção benzênica dos ligantes com o receptor.

Pode-se concluir, deste modo, por meio da análise da relevância dos

descritores estruturais de caráter eletrônico, (j e 3, na determinação da atividade

antimicrobiana, que a distribuição eletrônica estaria influenciando a potência

antimicrobiana dos análogos em estudo por dois mecanismos complementares: um

deles estaria relacionado à influência dos efeitos indutivo e de ressonância na

estrutura química do ligante, e o outro estaria relacionado aos campos moleculares

gerados em torno do ligante sugerindo uma possível interação do substituinte com

uma área específica do sítio receptor.

A exploração quantitativa da influência dos efeitos de caráter eletrônico sobre

a atividade antimicrobiana dos derivados 5-nitro-2-tiofilidênicos realizada neste

trabalho, complementa os resultados de outros estudos em que se considerou a

análise quantitativa da influência do efeito hidrofóbico sobre a atividade

antimicrobiana de compostos com estrutura análoga à nifuroxazida (Masunari,

Tavares, 2002, Masunari, Rezende, Tavares, 2001, Tavares et ai., 1999, Tavares,

Penna, Amaral, 1997, Tavares, Penna, Amaral, 1991), subsidiando fortemente as

avaliações e predições relacionadas à série de derivados 5-nitro-2-tiofilidênicos com

a atividade antimicrobiana utilizando-se análise de QSAR-2D.

Ressalta-se ainda que os resultados obtidos ao longo dos últimos anos pelo

grupo de pesquisa do Laboratóriode Planejamento e Desenvolvimento de Fármacos

sob coordenação do Prof. Assoc. Leoberto Costa Tavares, orientador desta tese,

constituem base teórica substancial acerca destes compostos para estudos futuros e

sinalizam a necessidade de complementação do estudo clássico, pela exploração

dos aspectos tridimensionais das 5-nitro-2-tiofilideno benzidrazidas p-substituídas.
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Para tal, foi realizado o estudo de QSAR-3D por aplicação do programa Volsurf, item

abordado subseqüentemente, com a finalidade de aprofundar e, de certa forma,

validar os resultados obtidos no estudo de QSAR-2D.

8.6. ESTUDOS DAS RELAÇÕES QUANTITATIVAS ESTRUTURA-ATIVIDADE EM

TRÊS DIMENSÕES POR APLICAÇÃO DO PROGRAMA VOLSURF, QSAR-3D

Modelos gerados pelo programa Volsurf são pouco influenciados pela

conformação espacial dos compostos e não requerem o alinhamento das moléculas

em estudo, duas vantagens que, em conjunto, viabilizam muito a utilização deste

programa quando não se conhece exatamente a estrutura do sítio receptor (Cruciani

et aI., 2000), justificando, desta forma, a escolha deste algoritmo no presente estudo

para a análise de QSAR-3D das 5-nitro-2-tifilideno benzidrazidas p-substituídas.

Os campos de força gerados entre ligantes e probes, por aplicação do

programa GRID, são utilizados para caracterizar prováveis sítios de interação

polares e hidrofóbicos presentes ao redor das moléculas em estudo. Nesta

metodologia, utiliza-se um potencial baseado na energia total de interação, que nada

mais é que a soma do potencial de Lennard-Jones, de termos eletrostáticos e de

ligações de hidrogênio (Bobbyer et ai., 1989, Goodford, 1985).

O probe "água" é empregado para simular processos de solvatação e

dessolvatação dos compostos, enquanto que os probes "DRY" e "oxigênio

carbonílico" são utilizados para simular interações entre ligantes e membranas

(Cruciani et aI., 2000, Goodford, 1985). Para a geração dos campos de interação

molecular, no caso deste trabalho, foram utilizados 2,3 e 4 probes, respectivamente.

Constatou-se pouca significância para os modelos gerados com 2 e 3 probes,

enquanto que os obtidos com 4 probes mostraram melhor capacidade de predição e

boa confiabilidade estatística.

Em análises de QSAR-3D é muito frequente que se tenha número de

moléculas muito inferior ao número de variáveis analisadas, tornando a análise

clássica de regressão linear múltipla (MLR) praticamente inútil. Para tal, utiliza-se o

PLS (Partial Least Squares), um algoritmo que, em linhas gerais, decompõe a matriz
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de variáveis em duas outras, uma delas contém informações das variáveis

combinadas linearmente em vetores denominados variáveis latentes (VL's) e a

segunda matriz apresenta informações sobre os compostos em estudo. Sendo

assim, cada composto é descrito em termos de variáveis latentes (Wold, Johanson,

Cocchi, 1993).

As VL's são semelhantes às CP's, componentes principais, numa análise de

PCA e são extraídas em ordem decrescente de importância, ou seja, a primeira VL

conterá maior número de informações que a segunda, a segunda conterá mais que

a terceira e assim subseqüentemente. Para testar a capacidade de predição do

modelo de PLS é utilizada a técnica de validação cruzada, sendo os principais

parâmetros estatísticos envolvidos o Q2 (coeficiente de correlação da predição) e o

SDEP (desvio padrão do erro de predição). A validação cruzada realiza uma

validação interna do modelo e fornece uma estimativa da habilidade preditiva do

mesmo, sem a necessidade, portanto, da introdução de um conjunto de dados

externos (Wold, Johanson, Cocchi, 1993).

Inicialmente foi gerado um modelo bruto com 88 descritores estruturais e duas

CP's. Apesar do valor de R2 = 0,91 apresentar-se aceitável, indicando boa

correlação entre os valores de atividade antimicrobiana determinados

experimentalmente e os valores calculados pelo modelo, observou-se valor de Q2 =

0,26, muito baixo, explicitando, assim, sua baixa capacidade de predição.

Observando o gráfico de Ycalc. VS Yexp.para duas CP's, figura 58, evidenciou-se

para o p-acetil derivado um comportamento fora da linha de tendência dos demais

compostos. Ressalta-se que o valor de SDEP, desvio padrão do erro de predição,

equivalente a 0,40, mostrou-se também muito elevado, corroborando o péssimo grau

de predição do modelo bruto.
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FIGURA 58. Valores de atividade antimicrobiana calculados (Y cale) pelo modelo bruto com 2

CP's versus atividade antimicrobiana determinada experimentalmente (Yexp).

Apresenta-se, na figura 59, o gráfico dos resíduos, referente ao modelo bruto

obtido por aplicação do programa Volsurf (n = 18, x = 88, Y = 1, R2 = 0,91, Q2 =

0,26, SDEP = 0,40).
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FIGURA 59. Dispersão dos resíduos do modelo bruto com 88 descritores

estruturais e 2 CP's.
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A classificação do derivado p-acetil substituído (XIV) como um provável outlier

no estudo em três dimensões corrobora o estudo clássico anteriormente realizado,

em que se constatou um padrão de comportamento totalmente diferenciado deste

análogo em relação aos demais compostos.

Retirando o p-acetil derivado (XIV) do modelo, observou-se melhora

significativa dos parâmetros estatísticos, ressaltando, em especial, os valores de Q2

e de SDEP que passaram de 0,26 e 0,40 para 0,80 e 0,17, respectivamente.

Observandoos gráficos de Ycalc.VSYexpe dos resíduos, figuras 60 e 61, pôde-se

observar melhor ajuste dos dezessete análogos restantes ao novo modelo com 6

CP's [n = 17 (exclusão do p-acetil derivado), x = 88, Y = 1, R2 = 0,97, Q2 = 0,80,

SDEP = 0,17].
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FIGURA 60. Valores de atividade antimicrobiana calculados (Ycale)pelo segundo modelo

com 88 descritores e 6 CP's versus atividade antimicrobiana determinada

experimentalmente (Yexp).

Andrea lfIIasunari



FBT/FCFIUSP 177

~
o .cIoro

~
o

.1-PraPII

~
o

....
o
o

~
o .nItro
'"o-o11.

~ 8
~o.o '"::s o"O o
ti'
.!~'?

.cIano

~
9

.-
~
-;; .......

-1.61 .1.48 -1.35 -1.22 -1.09 .0.96 -0.84

Yexperimental
-0.71 -0.58 -0.45 -o.:!2

FIGURA61. Dispersão dos resíduos referente ao segundo modelo com 88

descritores estruturais e 6 CP's.

Apresentou-se como inconveniente, entretanto, o número elevado de

componentes principais envolvidas neste segundo modelo, já que os melhores

parâmetros estatísticos foram obtidos para 6 CP's. Ressalta-se que um grande

número de CP's toma a análise do modelo mais difícil, já que quanto mais se

adicionam componentes principais para explicar um modelo, maior será o risco de se

resultar em ajuste forçado do modelo aos dados. Como consequência direta do

ajuste forçado observa-se baixíssima validade do modelo final.

A dificuldade citada provavelmente se relaciona ao fato da probabilidade de

alguns dos descritores gerados no modelo bruto causarem sobreposição de

informações, tomando evidente, em alguns casos, a redundância de dados. De fato,

de acordo com Cruciani e colaboradores (Cruciani et aI., 2000, Cruciani, Pastor,

Guba, 2000), numa análise de PLS é muito comum que se obtenha na matriz de

descritores (matriz X) um número considerável de variáveis que não apresentam,

necessariamente, relação direta com a atividade biológica proporcionando, desta

forma, uma descrição inconveniente dos derivados em estudo. Cita-se ainda que é
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praticamente impossível a geração de bons modelos de PLS quando uma única

variável significativa possa estar mascarada entre outras, ainda que esta seja
altamente relacionada com a atividade.

Para superar esta deficiência, ou melhor, simplificar o modelo gerado pelo

PLS, sem prejudicar seu grau de predição e significância, utilizam-se metodologias

matemáticas de seleção de variáveis contidas neste mesmo programa. No caso

deste estudo utilizou-se o FFD (Fractional Fatorial Design) que é um procedimento

no qual são selecionadas apenas as variáveis que aumentam a capacidade preditiva

do modelo de PLS. Este método é composto basicamente por três etapas a saber:

geração do modelo bruto de PLS; construção de modelos reduzidos para a

avaliação individual da contribuição de cada descritor na habilidade de predição do

modelo (sendo cada um avaliado por validação cruzada) e, finalmente, a remoção

das variáveis da matriz X que podem dificultar a descrição do modelo, gerando novo
modelo de PLS.

Algumas recomendações importantes devem ser consideradas antes de se

aplicar o FFD num modelo de PLS para que este apresente validade. São elas:

se o modelo inicial de PLS for pouco preditivo, ou seja, apresentar valores de 02

muito baixos ou negativos a aplicação do FFD pode gerar correlações pouco

confiáveis, seria o mesmo que um ajuste forçado de dados, implicando, portanto,

em baixo grau de predição do modelo final;

deve-se conhecer bem a série em estudo de forma a apontar, antes mesmo da

análise de FFD, possíveis outliers que possam comprometer o resultado final, já

que sua presença pode resultar no risco de seleção de variáveis mais preditivas

para estas exceções do que para o restante dos compostos, resultando, assim,

em modelo que não apresenta validade para o conjunto geral de moléculas em
estudo.

Ressalta-se mais uma vez a importância da aplicação do estudo em duas

dimensões previamente realizado, já que este possibilitou a detecção do derivado p-

acetil substituído como um provável outlier, fato também evidenciado no estudo de

OSAR-3D, resultando em sua eliminação do conjunto total de dados para construção
do modelo final de PLS.
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Aplicou-se o FFD na opção fold over design, que consiste na repetição de

todas as combinações de variáveis invertendo o padrão de sinais na matriz de

combinação de forma a resultar em avaliação muito mais segura do efeito de uma

variável ou de um conjunto delas na capacidade de predição do modelo. A aplicação

do FFD resultou em redução considerável do número de variáveis, de 88 para 47,

eliminando informações redundantes presentes no modelo bruto.

Obteve-se no modelo final para 3 CP's um bom ajuste dos dados à curva (R2

= 0,93) e um excelente grau de predição (02 = 0,87, SDEP = 0,14), sendo o gráfico

de Ycate.vs Yexpapresentado na figura 62. Observando o gráfico dos resíduos, figura

63, constata-se bom ajuste dos compostos ao modelo, evidenciando ainda, pelo

gráfico de R2f02 vs número de componentes, figura 64, que o melhor valor de 02

estaria relacionado a 3 CP's.
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FIGURA 62. Valores de atividade antimicrobiana calculados (Ycale)pelo modelo final com

3CP's versus atividade antimicrobiana determinada experimentalmente (Yexp).
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FIGURA 63. Dispersão dos resíduos referente ao modelo final com 47 descritores

estruturais e 3 CP's.
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Andrea Masunari

.eIII

.n-IIutII JIAIPOXI
.--......

)Iutozl

.vInIl,IIII!tIl

)lulll8m1nO



FBT/FCF/USP 181

Todo o padrão de performance do modelo final gerado por aplicação do

algoritmo PLS pôde ser avaliado pelo gráfico de SDEC (desvio padrão de recálculo

do ajuste) e SDEP (desvio padrão do erro de predição) em que se observou para 3

CP's o menor desvio padrão do erro de predição (SDEP). Nota-se que a partir de 4

CP's, como indica a curva apresentada na figura 65, os modelos tomam-se cada vez

menos preditivos (altos valores de SDEP).

Ressalta-se ainda que, apesar dos modelos acima de 4 CP's apresentarem

teoricamente um melhor ajuste aos dados experimentais (altos valores de SDEC),

estes são praticamente sem validade, já que quanto maior o número de

componentes para caracterizar um modelo, mais próximo de 1 será o valor de R2

(modelo perfeito), observando um comportamento proporcional dos valores de

SDEC.
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FIGURA65. Valores de SDEC/SDEP versus número de componentes do modelo final.
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Analisando o gráfico de CP2 vs CP1, observou-se que para apenas uma CP a

série 5-nitro-2-tiofilidênica foi dividida em compostos mais ativos (A) e menos ativos

(B), já para a CP 2 não foram observadas diferenças significativas. Figura 66.
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FIGURA66. CP2 versus CP1 do modelo final.

A aplicação do FFD possibilitou a simplificação do modelo bruto inicialmente

obtido, sem, entretanto, comprometer seu significado e capacidade de predição. Oe

acordo com o gráfico dos coeficientes de PLS, figura 67, observou-se a contribuição

positiva dos descritores CW1 (fator de capacidade), 01-08 (distribuição de regiões

hidrofóbicas) , CP (Critical Packing), HB2 (doador de ligações de hidrogênio) e W2

(distribuição de regiões hidrofílicas) sobre a atividade antimicrobiana representada

pela potência antimicrobiana. Por outro lado, observou-se contribuição negativa dos

descritores W5-W8 (distribuição de regiões hidrofílicas), IW1-IW3 (Integy-Interaction

Energy-Moments Hidrofílicos), CW2-CW7 (fator de capacidade); 101-108 (Integy-

Interaction Energy-Moments Hidrofóbicos), HB4-HB8 (doador de ligação de

hidrogênio), W3-W8 (distribuição de regiões hidrofílicas), HB7 (aceptor de ligações

de hidrogênio).
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1 - W1-4(probe H2O) - regiões hidrofilicas
2 -IW (probe H2O)- integy moments hidrofílicos
3 - CW (probe H2O)- fator de capacidade
4 -O (probe ORY)- regiões hidrofóbicas
5 -10 (probe ORY)- integymoments hidrofóbicos
6 - CP (descritor misto) - parâmetro de empacotamento crítico
7 -HB (probe O) -ligações de hidrogênio
8 - Ws-s (probe N1) - regiões hidrofílicas
9 - HB (probe N1) -ligações de hidrogênio

FIGURA67. Gráfico dos coeficientes de PLS para os descritores gerados no Volsurf

considerando uma componente principal.

Os descritores gerados pelo Volsurf apresentam significados claros que se

referem tanto à distribuição de regiões hidrofóbicas e hidrofílicas como em relação à

formação de ligações de hidrogênio. Os descritores W se referem ao tamanho das

regiões hidrofílicas distribuídas pelos ligantes, enquanto os descritores D se referem
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ao tamanho das regiões hidrofóbicas. O parâmetro de critical packing, CP, se refere

à razão entre porções O e W dos ligantes e os Integy moments hidrofílicos (IW) e

hidrofóbicos (10) medem o desequilíbrio entre o centro de massa dos compostos e o

baricentro das regiões hidrofílicas e hidrofóbicas, respectivamente (Cruciani et ai.,

2000, Cruciani, Pastor, Guba, 2000).

O parâmetro de critical packing, CP, em conjunto com o parâmetro de

tamanho das regiões hidrofóbicas, O, são excelentes para prever a capacidade de

partição em membranas, cita-se que o CP é um descritor adimensional que descreve

a interação entre um composto anfifílico e uma membrana biológica. Tal interação

depende da área hidrofílica molecular, do volume da porção hidrocarbônica e o

máximo de comprimento que a cadeia pode assumir (Cruciani et aI., 2000, Cruciani,

Pastor, Guba, 2000).

Os integy moments se assemelham aos momentos dipolares, altos valores

de IW indicam alta concentração de regiões hidrofílicas em determinadas porções

das moléculas, enquanto que valores elevados de 10 indicam a clara concentração

de porções hidrofóbicas nos Iigantes(Cruciani et ai., 2000, Cruciani, Pastor, Guba,

2000).

Os fatores de capacidade, CW, representam a razão entre regiões hidrofílicas

e a superfície dos compostos em estudo. Em outras palavras é determinada a

quantidade de regiões hidrofílicas por unidade de superfície, sendo a mesma

proporcional à concentração de grupos polares expostos em relação a toda área

molecular superficial (Cruciani et aI., 2000, Cruciani, Pastor, Guba, 2000).

Os descritores HB estão diretamente relacionados com a quantidade de

átomos doadores e/ou aceptores de ligações de hidrogênio nos ligantes. Cita-se que

os descritores de regiões hidrofílicas incluem um envelope molecular acessível a

moléculas de água, ressaltando ainda o fato de que estes são, em sua maioria,

relevantes na determinação da partição em membranas, nas quais processos de

solvatação e dessolvatação são críticos (Cruciani et ai., 2000, Cruciani, Pastor,

Guba, 2000).

A contribuição negativa intensa dos descritores IW e 10 indicam que a

presença de concentração tanto de regiões hidrofílicas como de regiões hidrofóbicas

nos análogos estudados resulta em decréscimo significativo de atividade
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antimicrobiana. Por outro lado, a contribuição positiva do descritor D, que se refere à

distriboi'ção de regiões hidrofóbicas nos ligantes, indica que se uniformemente

distribuída, esta propriedade tende a aumentara potência dos compostos em

estudo.,

De fato,. observa-se, na' fIgura 68, que derivados com alto valor de IW

(denotado por vétores, que apontam do centro de' liTiassado ligante em direção à

concentração de regiões .hidrofílicas).apresentaram menores valores de atividade

aliltim,icrobiana, enquanto que derivados com distribuição uniforme da

hidrofobicidade e baixa concentração de regiões hidrofílicas resultaram em valores

maiores de!atividade bioIÓgica,figura.69.

FIGURA68. Representação esquemática dos integymomenfs hidrofílicosdos; derivadOs p-

sUlfamoll,p-acetil substituídos e dOicomposto. não substituído
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FIGURA'69. Representação esquemática da distribuição dahidrofobiCidáde (amarelo),e da

hidrofilicidade(azul) ,emderivados 5-nitr~2-tiofilidênicos,p-substituídos.

A contribuição positiva de CW1 e W2 provavelmente se relaciona à pequena,

mas absolutamente necessária, quantidade de regiões hidrofílicas por unidade de

superfície presentes nas moléculas em estudo, sendo estas essenciais para a

difusão dos compostos atr:avésdas membranas biológicas mediadas por processos

de solvatação e dessolvatação.

A contribuição positiva do parâmetrode ,criticalpacking, CP, que nada mais é

do que a razão entre porções hidrofóbicas e hidrofílicas dos ligantes, indica, em

conjunto com o descritor D, a importância da distribuição uniforme da hidrofobicidade

nos ligantes bem como da presença de alguns pontos hidrofílicos nos derivados

para que ocorra o processo de difusão através das membranas bacterianas.
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Vare ressaltar que os dados de atividade.biolÓgicautilizados neste trabalho se

referem. à potênéia antimicrobiana das 5-nifro-2-tiQfilideno benzidrazidas p;.

substituídas.. Este tipo de medida da atividade é amplp .não podendo ser atribuídQ

único ê individualmente a processos farmacocinéticos ou farmacodinâmicos. De fato,

éste tipo de medida engloba provavelmente ambos processos, permitindo-nos

atribuir a relevância dos descritores gerados no Volsurf à capacidade de difusão dos. .
compostos nas membranas biológicas para posterior desencadeamento da atividade

farmac6fógica. Vale lembrar que na discussão do estudocl~ssico de QSAR,

anteriormente realizada, pôde-se sugerir prováveis interações com o ,sítio receptor

(processo farmacodinâmico).a partir da alta relevância do descritor :5 de Swa.ine

lupton sobre a atividade antimicrobiana.

Como citado anteriormente, os descritores HB estão relacionados a unidades

estruturais dos compostos em que existe a possibilidade de formação de ligações de

hidrogênio. No caso da série em estudo, observou-se a contribuição positiva dos

descritores HB2 (probe O) e HB7 <RrobeN), ressaltando a capacidade doadora e

aceptora de hidrogênio dos compostos da série em estudo. Observando a estrutura

protóti,podos análogbs em questão, figura 70, nota-se que a capacidade aceptora e

doadora de ligações de hidrogênio estaria relacionada com as porções A e B da

molécula, respectivamente.

R

II--aceptor de ligaçãode hidrogênio(A). --doador de ligação de hidrogêP!9 (B)

@

'I.'

FIGURA70. Capacidade aceptora (A) e doadora (8) de ligações de hidrogênio

das 5-nitro-2-tiofilideno benzidrazidas p-substituídas

C)
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Os descritores relacionados ao caráter doador e aceptor de ligações de

hidrogênio gerados pelo programa Volsurf apresentaram influência diferenciada

sobre a atividade antimicrobiana. No caso do descritor HB2, que se refere ao caráter

doador de ligação de hidrogênio, observou-se contribuição positiva para a atividade,

enquanto que no caso do descritor HB7, relacionado aQ caráter aceptor de ligação

de hidrogênio, evidenciou-se contribuição negativa intensa em relação à atividade.

A partir destes resultados pode-se inferir duas informações distintas e de

extrema relevância, a primeira delas estaria relacionada à importância da

disponibilidade do hidrogênio ligado ao nitrogênio alfa carbonílico para formação de

ligações de hidrogênio, enquanto que a contribuição negativa intensa do d~scritor

HB7 sugere que ligações de hidrogênio envolvendo os grupos carbonila e nitro

certamente resultaria em queda pronunciada da atividade biológica. Figura 71.

FIGURA 71. Regiões com capacidades aceptora (azul) e doadora (azul) de ligações de

hidrogênio das 5-nitro-2-tiofilideno benzidrazidas p-substituídas

A partir do estudo de QSAR-3D realizado neste trabalho por aplicação do

programa Volsurf, obteve-se algumas informações estruturais fundamentais das 5-

nitro-2-tiofilideno benzidrazidas p-substituídas para o desencadeamento da atividade

antimicrobiana. Em concordância com o estudo clássico, evidenciou-se na última

etapa deste trabalho, que considerou os aspectos tridimensionais dos ligantes, ser a

hidrofobicidade propriedade fundamental para bons perfis de atividade

antimicrobiana dos compostos estudados.
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A grande vantagem da presente abordagem em relação ao estudo de QSAR-

2D, entretanto, está relacionada à possibilidade de maior detalhamento da influência

da hidrofobicidade sobre a atividade antimicrobiana. Pôde-se especificar, por meio

dos descritores gerados pelo Volsurf, que a influência positiva da hidrofobicidade no

desempenho dos derivados 5-nitro-2-tiofilidênicos como agentes antimicrobianos

estaria relacionada à distribuição uniforme da mesma em torno dos ligantes, já que a

presença de regiões hidrofóbicas concentradas influenciam negativamente esta

bioatividade.

Verificou-se ainda, que a presença pontual de regiões hidrofílicas é de

essencial importância para a bioatividade, uma vez que processos de solvatação e

dessolvatação têm importância crítica na difusão dos compostos através das

membranas biológicas.

Em linhas gerais, pode-se afirmar que a aplicação do estudo de QSAR-3D

evidenciou a importância extrema de um balanço lipofílico-hidrofílico adequado para

um bom desempenho das 5-nitro-2-tiofilideno benzidrazidas p-substituídas como

agentes antimicrobianos.
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9. CONCLUSÕES

Foram sintetizadas, identificadas e testadas, neste trabalho, quatorze 5-nitro-

2-tiofilideno benzidrazidas substituídas, que apresentaram espectros de IV, RMN-1H

e RMN-13C compatíveis com as estruturas químicas planejadas. Os rendimentos

envolvidos nas três etapas de obtenção das bases de Schiff mostraram-se

satisfatórios e compatíveis com valores descritos em literatura. Por determinação da

faixa de fusão e análise elementar comprovou-se alto grau de pureza nos compostos

obtidos

Entre os compostos testados frente à cepa padrão de Staphylococcus aureus

(ATCC 25923), constatou-se ser a 5-nitro-2-tiofilideno 4-acetilbenzidrazida (XIV) o

composto de mais alta atividade (CIM = 0,14 IJg/mL), enquanto que a 5-nitro-2-

tiofilideno 4-butilbenzidrazida (XI) apresentou-se como composto menos ativo (C1M=

13,50 IJglmL). Observou-se, para a série em estudo, o mesmo perfil de atividade

frente à cepa multi-resistente de Staphylococcus aureus (3SP/R33), em que

novamente o composto 5-nitro-2-tiofilideno 4-acetilbenzidrazida mostrou-se como o

mais ativo (CIM = 0,22-0,11 IJg/mL), enquanto que a 5-nitro-2-tiofilideno 4-

butilbenzidrazida (XI) (C1M= 25,40-12,70 IJg/mL) se apresentou como o de mais

baixa atividade

A partir das informações obtidas por determinação da concentração

bactericida mínima, CBM, dos derivados em estudo, pode-se afirmar que a 5-nitro-2-

tiofilideno benzidrazida (I) apresenta primordialmente atividade bacteriostática, já

que o valor de CBM determinado para o mesmo demonstrou ser muito maior que o

de concentração inibitória mínima, CIM. Por outro lado, os compostos 5-nitro-2-

tiofilideno 4-bromobenzidrazida, 5-nitro-2-tiofilideno 4-clorobenzidrazida (11),5-nitro-

2-tiofilideno 3,4-diclorobenzidrazida (111)e 5-nitro-2-tiofilideno 4-acetilbenzidrazida

(XIV), ao mesmo tempo em que mostraram boa atividade bacteriostática, exerceram

efeito bactericida em concentrações significativamente baixas, classificando-se como

os análogos mais potentes entre os compostos estudados.

Em concordância com estudos anteriores realizados no Laboratório de

Planejamento e Desenvolvimento de Fármacos da FCF/USP, sob coordenação do

Prof. Assoc. Leoberto Costa Tavares, os resultados de atividade antimicrobiana
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mostraram sofrer influência significativa da hidrofobicidade. Os resultados obtidos

para a cepa multi-resistente foram compatíveis com os determinados para a cepa

padrão sugerindo, inicialmente, que o microrganismo em questão, ainda não dispõe

de mecanismos de resistência aos compostos analisados.

Na abordagem semi-quantitativa deste estudo, por aplicação do diagrama

operacional de Topliss, determinou-se um valor aproximado da contribuição

hidrofóbicainerenteaos grupossubstituintesselecionados(TI: =0,70 ::t 0,1), definido

como ótimo. Assim, valores de TI:muito acima ou abaixo de 0,70 resultaram em

considerável decréscimo da atividade antimicrobiana, com exceção do composto p-

acetil substituído que exibiu comportamento flagrantemente distinto do observado

para toda a série em estudo.

Os estudos de QSAR em duas dimensões demonstraram que a atividade

antimicrobiana das 5-nitro-2-tiofilideno benzidrazidas substituídas sofre influência

preponderante de duas propriedades físico-químicas que são a hidrofobicidade,

expressa pelos descritores estruturais TI: ou ClogP, e a distribuição eletrônica,

expressa pelos descritores estruturais crou 3.

Por aplicação da Análise de Hansch, observou-se que o modelo bilinear foi o

que mais se adequou na expressão da influência de propriedades físico-químicas

sobre a atividade antimicrobiana da série em estudo, valendo ressaltar que a

exclusão dos compostos p-acetil (XIV), p-bromo (XIII) e m,p-Cb (111)substituídos na

formulação das equações resultou em melhor ajuste do modelo gerado aos dados

obtidos experimentalmente.

As equações 31 e 33 que ressaltam a relevância dos descritores estruturais

de caráter eletrônico, expressos por cr ou 3, na determinação da atividade

antimicrobiana, respectivamente, sinalizam que a distribuição eletrônica influencia o

aumento da potência antimicrobiana dos análogos em estudo por dois mecanismos

complementares; sendo que um deles estaria relacionado à influência dos efeitos

indutivo e de ressonância na estrutura química do ligante e o outro estaria

relacionado aos campos moleculares gerados em torno do ligante, sugerindo uma

possível interação do substituinte com área específica do sítio receptor.

No estudo de QSAR-3D desenvolvido com aplicação do programa Volsurf,

evidenciou-se, em concordância com o estudo de QSAR clássico, que a
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hidrofobicidade prevalece como propriedade fundamental para desencadeamento da

atividade antimicrobiana de 5-nitro-2-tiofilidenobenzidrazidas p-substituídas.

Por meio da abordagem de QSAR-3D foi possível compreender como a

hidrofobicidade estaria influenciando positivamente a bioatividade dos compostos da

série estudada, indicando que o acréscimo desta atividade estaria relacionado

principalmente à distribuição uniforme da hidrofobicidade na superfície da estrutura

química dos ligantes.

Regiões hidrofílicas pontuais apresentaram-se também como de fundamental

importância para o desempenho da bioatividade, já que fenômenos de solvatação e

dessolvatação são críticos no processo de difusão através das membranas

biológicas, condicionando o mecanismo de transferência do ligante até o seu sítio de

ação.

Pode-se afirmar, em linhas gerais, que o estudo de QSAR considerando os

aspectos tridimensionais dos ligantes evidenciou, primordialmente, a importância de

um balanço lipofílico-hidrofílicopara um bom desempenho das 5-nitro-2-tiofilideno

benzidrazidas p-substituídas como agentes antibacterianos.

O composto p-acetil substituído (XIV)apresentou comportamento diferenciado

de atividade antimicrobiana (C1M=0,14 Jlg/mL), sendo, portanto, classificadocomo

super ativo. Com base em estudos realizados até momento não se pode afirmar,

definitivamente, quais seriam as interações envolvidas ou quais seriam as principais

propriedades físico-químicas responsáveis por tão pronunciada atividade. Acredita-

se que o efeito de campo do grupo acetil, somado a um balanço lipofílico-hidrofílico

adequado deste composto provavelmente estejam contribuindo para tão

pronunciada atividade. Ressalta-se também que para que o p-acetil derivado seja

classificado como um outfier,ainda são necessárias informações mais aprofundadas

referentes a este composto.

Os resultados obtidos no estudo quantitativo das relações entre estrutura

química e atividade antimicrobiana, QSAR-2D e QSAR-3D, ressaltam o forte

potencial da série de compostos estudada como alternativa viável para o

planejamento de novos ligantes, candidatos a fármacos voltados para o tratamento

de infecções causadas por StaphyfocoGCusaureus com caráter de multi-resistência.
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Anexo 1.

Procedimento experimental

benzidrazidas substituídas

para o preparo de 5-nitro-2-tiofilideno

Como citado anteriormente, as 5-nitro-2-tiofilideno benzidrazidas substituídas foram obtidas

em três etapas a saber: síntese de benzoatos de metila a partir de ácidos benzóicos; síntese de

benzidrazidas substituídas a partir de benzoatos de metila e síntese de bases de Schiff a partir de

benzidrazidas e 5-nitro-2-tiofenocarboxaldeído.

Procedeu-se a identificação dos benzoatos de metila e benzidrazidas através de comparação

das faixas de fusão experimental com a da literatura e por espectrometria de absorção na região do

Infravermelho (IV). A identificação das 5-nitro-2-tiofilideno benzidrazidas substituídas foi realizada por

análises espectrométricas de IV, RMN-1H e RMN-13C. Todos os espectros dos compostos finais

encontram-se no item ANEXO 2 dessa tese. Apresenta-se, a seguir, o procedimento experimental

completo para a obtenção dos quatorze derivados em estudo.

SíNTESE DA 5-NITRO-2- TIOFILlDENO BENZIDRAZIDA

>- OBTENÇÃO DO BENZOATO DE METILA

Sob agitação magnética constante, adicionou-se 5,00 g (0,04 moi) de ácido benzóico em 50,0 mL

(1,23 moi) de metanol anidro e 1,0 mL (0,02 moi) de ácido sulfúrico concentrado. Manteve-se o meio

reacional sob refluxo por 4 horas. Rotaevaporou-se o metanol, procedendo a lavagem do éster

resultante com duas porções de 10 mL de água destilada gelada. Obteve-se óleo de aspecto incolor.

>- OBTENÇÃO DA BENZIDRAZIDA

Aqueceu-se, sob agitação constante, 50,0 mL (0,55 moi) de hidrato de hidrazina 64% (v/v) até 50 -
60 oCoAtingida a temperatura de interesse, adicionou-se, de maneira constante, 4,82g (0,03 moi) do

benzoato de metila e manteve-se a mistura reacional sob refluxo por dez minutos. Procedeu-se o

resfriamento da massa reacional sequencialmente em banho de água, banho de gelo e banho de gelo

seco e etanol. Observou-se a formação de cristais aciculares de coloração branca, que foram filtrados

sob pressão reduzida, lavados com água destilada gelada e secos.
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~ OBTENÇÃO DA 5-NITRO-2-TIOFILlDENO BENZIDRAZIDA

Adicionou-se 2,46 g (0,02 moi) de 5-nitro-2-tiofenocarboxaldeído sobre mistura contendo água

destilada, ácido sulfúrico concentrado, ácido acético glacial e metanol na proporção de 8:7:8:20,

respectivamente. Aqueceu-se o meio reacional até a temperatura de refluxo, adicionando-se

lentamente, sob agitação magnética constante, 2,13 g (0,02 moi) de benzidrazida. Observou-se a

formação de sólido que foi filtrado sob pressão reduzida, lavado com água desionizada gelada e

recristalizado de DMF/água. Obteve-se sólido de aspecto amorfo e coloração amarelo-intenso que foi

novamente filtrado sob pressão reduzida, lavado com água destilada gelada e seco.

SíNTESE DA 5-NITRO-2- TIOFILlDENO 4-CLOROBENZIDRAZIDA

~ OBTENÇÃO DO 4-CLOROBENZOA TO DE METILA

Sob agitação magnética constante, adicionou-se 5,00 g (0,03mol) de ácido 4-clorobenzóico em 50,0

mL (1,23 moi) de metanol anidro e 1,0 mL (0,02 moi) de ácido sulfúrico concentrado. Manteve-se o

meio reacional sob refluxo por 4 horas. Reduziu-se cerca de metade do volume de metanol em

rotaevaporador, procedendo o resfriamento da massa reacional em banho de gelo. Obtiveram-se

cristais aciculares de coloração branca que foram filtrados, lavados com água destilada gelada e

secos.

~ OBTENÇÃO DA 4-CLOROBENZIDRAZIDA

Aqueceu-se, sob agitação constante, 60,0 mL (0,66 moi) de hidrato de hidrazina 64% (v/v) até 50 -
60 oCoAtingida a temperatura de interesse, adicionou-se, de maneira constante, 5,34g (0,03 moi) do

4-clorobenzoato de metila e manteve-se a mistura reacional em refluxo por dez minutos. Procedeu-se

o resfriamento da massa reacional sequencialmente em banho de água, banho de gelo e banho de

gelo seco e etanol. Observou-sea formaçãode cristaisacicularesde coloraçãobranca,que foram

filtradossobpressãoreduzida,lavadoscom água destiladageladae secos.

~ OBTENÇÃO DA 5-NITRO-2-TIOFILlDENO 4-CLOROBENZIDRAZIDA

Adicionou-se 1,84g (0,01 moi) de 5-nitro-2-tiofenocarboxaldeído sobre mistura contendo água

destilada, ácido sulfúrico concentrado, ácido acético glacial e metanol na proporção de 8:7:8:20,

respectivamente. Aqueceu-se o meio reacional até a temperatura de refluxo, adicionando-se

lentamente, sob agitação magnética constante, 2,00g (0,01 moi) de 4-clorobenzidrazida. Observou-se

a formação de sólido que foi filtrado sob pressão reduzida, lavado com água destilada gelada e
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recristalizado de DMF/água. Obteve-se sólido de aspecto amorfo e coloração alaranjada, que foi

novamente filtrado sob pressão reduzida, lavado com água destilada gelada e seco.

SíNTESE DA 5-NITRO-2- TIOFILlDENO 3,4-DICLOROBENZIDRAZIDA

~ OBTENÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DO 3,4-DICLOROBENZOA TO DE METILA

Sob agitação magnética constante, adicionou-se 5,00 g (0,03 moi) de ácido 3,4-diclorobenzóico em

50,0 mL (1,23 moi) de metanol anidro e 1,0 mL (0,02 moi) de ácido sulfúrico concentrado. Manteve-se

o meio reacional sob refluxo por 4 horas. Reduziu-se cerca de metade do volume de metanol em

rotaevaporador, procedendo o resfriamento da massa reacional em banho de gelo. Obtiveram-se

cristais aciculares de coloração branca que foram filtrados, lavados com água destilada gelada e

secos.

~ OBTENÇÃO DA 3,4-DICLOROBENZIDRAZIDA

Aqueceu-se, sob agitação constante, 60,0 mL (0,66 moi) de hidrato de hidrazina 64% (v/v) até 50 -
60 oCoAtingida a temperatura de interesse, adicionou-se de maneira constante, 5,08g (0,03 moi) do

3,4-diclorobenzoato de metila e manteve-se a mistura reacional refluxo por dez minutos. Procedeu-se

o resfriamento da massa reacional sequencialmente em banho de água, banho de gelo e banho de

gelo seco e etanol. Observou-se a formação de cristais aciculares de coloração branca, que foram

filtrados sob pressão reduzida, lavados com água destilada gelada e secos.

~ OBTENÇÃO DA 5-NITRO-2-TIOFILlDENO 3,4-DICLOROBENZIDRAZIDA

Adicionou-se 1,83g (0,01 moi) de 5-nitro-2-tiofenocarboxaldeído sobre mistura contendo água

destilada, ácido sulfúrico concentrado, ácido acético glacial e metanol na proporção de 8:7:8:20,

respectivamente. Aqueceu-se o meio reacional até a temperatura de refluxo, adicionando-se

lentamente, sob agitação magnética constante, 2,38 g (0,01 moi) de 3,4-diclorobenzidrazida.

Observou-se a formação de sólido que foi filtrado sob pressão reduzida, lavado com água destilada

gelada e recristalizado de DMF/água. Obteve-se sólido de aspecto amorfo e coloração alaranjada que

foi novamente filtrado sob pressão reduzida, lavado com água destilada gelada e seco.

SíNTESE DA 5-NITRO-2-TIOFILlDENO 4-IODOBENZIDRAZIDA

~ OBTENÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DO 4-IODOBENZOATO DE METILA

Sob agitação magnética constante, adicionou-se 5,00 g (0,02 moi) de ácido 4-iodobenzóico em 50,0

mL (1,23 moi) de metanol anidro e 1,0 mL (0,02 moi) de ácido sulfúrico concentrado. Manteve-se o
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meio reacional sob refluxo por 4 horas. Reduziu-se cerca de metade do volume de metanol em

rotaevaporador, procedendo o resfriamento da massa reacional em banho de gelo. Obtiveram-se

cristais aciculares de coloração branca que foram filtrados, lavados com água destilada gelada e

secos.

~ OBTENÇÃO DA 4-IODOBENZIDRAZIDA

Aqueceu-se, sob agitação constante, 60,0 mL (0,66 moi) de hidrato de hidrazina 64% (v/v) até 50 -
60 oCoAtingida a temperatura de interesse, adicionou-se de maneira constante, 5,07g (0,02 moi) do

4-iodobenzoato de metila e manteve-se a mistura reacional refluxo por dez minutos. Procedeu-se o

resfriamento da massa reacional sequencialmente em banho de água, banho de gelo e banho de gelo

seco e etanol. Observou-se a formação de cristais aciculares de coloração branca, que foram filtrados

sob pressão reduzida, lavados com água destilada gelada e secos.

~ OBTENÇÃO DA 5-NITRO-2-TIOFILlDENO 4-IODOBENZIDRAZIDA

Adicionou-se 1,50g (0,01 moi) de 5-nitro-2-tiofenocarboxaldeído sobre mistura contendo água

destilada, ácido sulfúrico concentrado, ácido acético glacial e metanol na proporção de 8:7:8:20,

respectivamente. Aqueceu-se o meio reacional até a temperatura de refluxo, adicionando-se

lentamente, sob agitação magnética constante, 2,50 g (0,01 moi) de 4-iodobenzidrazida. Observou-se

a formação de sólido que foi filtrado sob pressão reduzida, lavado com água destilada gelada e

recristalizado de DMF/água. Obteve-se sólido de aspecto amorfo e coloração amarela que foi

novamente filtrado sob pressão reduzida, lavado com água destilada gelada e seco.

SíNTESE DA 5-NITRO-2- TIOFILlDENO 4-PROPILBENZIDRAZIDA

~ OBTENÇÃO DO 4-PROPILBENZOATO DE METILA

Sob agitação magnética constante, adicionou-se 2,00 g (0,01 moi) de ácido 4-propilbenzóico em 30,0

mL (0,74 moi) de metanol anidro e 0,5 mL (0,01 moi) de ácido sulfúrico concentrado. Manteve-se o

meio reacional sob refluxo por 4 horas. Rotaevaporou-se o metanol, procedendo a lavagem do éster

resultante, dissolvido em 10 mL de clorofórmio, com duas porções de 10 mL de água destilada

gelada. Rotaevaporou-se o clorofórmio e obteve-se óleo de aspecto incolor.
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~ OBTENÇÃO DA 4-PROPILBENZIDRAZIDA

Aqueceu-se, sob agitação constante, 30,0 mL (0,33 moi) de hidrato de hidrazina 64% (v/v) até 50 -
60 oCoAtingida a temperatura de interesse, adicionou-se, de maneira constante, 2,80 g (0,01 moi) do

4-propilbenzoato de metila e manteve-se a mistura reacional sob refluxo por dez minutos. Procedeu-

se o resfriamento da massa reacional sequencialmente em banho de água, banho de gelo e banho de

gelo seco e etanol. Observou-se a formação de cristais aciculares de coloração branca, que foram

filtrados pressão reduzida, lavados com água destilada gelada e secos.

~ OBTENÇÃO DA 5-NITRO-2- TIOFILlDENO 4-PROPILBENZIDRAZIDA

Adicionou-se 1,76 g (0,01 moi) de 5-nitro-2-tiofenocarboxaldeído sobre mistura contendo água

destilada, ácido sulfúrico concentrado, ácido acético glacial e metanol na proporção de 8:7:8:20,

respectivamente. Aqueceu-se o meio reacional até a temperatura de refluxo, adicionando-se

lentamente, sob agitação magnética constante, 2,00 g (0,01 moi) de 4-propilbenzidrazida. Observou-

se a formação de sólido que foi filtrado sob pressão reduzida, lavado com água destilada gelada e

recristalizado de DMF/água. Obteve-se sólido de aspecto amorfo e coloração amarelo-intenso, que foi

novamente filtrado sob pressão reduzida, lavado com água destilada gelada e seco.

SíNTESE DA 5-NITRO-2- TIOFILlDENO 4-ISOPROPILBENZIDRAZIDA

~ OBTENÇÃO DO 4-ISOPROPILBENZOA TO DE METILA

Sob agitação magnética constante, adicionou-se 2,00 g (0,01 moi) de ácido 4-isopropilbenzóico em

30,0 mL (0,74 moI)de metanol anidro e 0,5 mL (0,01 moi) de ácido sulfúrico concentrado. Manteve-se

o meio reacional sob refluxo por 4 horas. Rotaevaporou-se o metanol, procedendo a lavagem do

éster resultante, dissolvido em 10 mL de clorofórmio, com duas porções de 10 mL de água destilada

gelada. Rotaevaporou-se o clorofórmioe obteve-se óleo de aspecto incolor.

~ OBTENÇÃO DA 4-ISOPROPILBENZIDRAZIDA

Aqueceu-se, sob agitação constante, 25,0 mL (0,28 moi) de hidrato de hidrazina 64% (v/v) até 50 -
60 oCoAtingida a temperatura de interesse, adicionou-se, de maneira constante, 2,00 g (0,01 moi) do

4-isopropilbenzoato de metila e manteve-se a mistura reacional sob refluxo por dez minutos.

Procedeu-se o resfriamento da massa reacional sequencialmente em banho de água, banho de gelo

e banho de gelo seco e etanol. Observou-se a formação de cristais aciculares de coloração branca,

que foram filtrados pressão reduzida, lavados com água destilada gelada e secos.
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~ OBTENÇÃO DA 5-NITRO-2- TIOFILlDENO 4-ISOPROPILBENZIDRAZIDA

Adicionou-se 1,00 g (0,006 moi) de 5-nitro-2-tiofenocarboxaldeído sobre mistura contendo água

destilada, ácido sulfúrico concentrado, ácido acético glacial e metanol na proporção de 8: 7: 8: 20,

respectivamente. Aqueceu-se o meio reacional até a temperatura de refluxo, adicionando-se

lentamente, sob agitação magnética constante, 0,88 g (0,006 moi) de 4-isopropilbenzidrazida.

Observou-se a formação de sólido que foi filtrado sob pressão reduzida, lavado com água destilada

gelada e recristalizado de DMF/água. Obteve-se sólido de aspecto amorfo e coloração amarelo-

intenso, que foi novamente filtrado sob pressão reduzida, lavado com água destilada gelada e seco.

SíNTESE DA 5-NITRO-2- TIOFILlDENO 4-PROPOXIBENZIDRAZIDA

~ OBTENÇÃO DO 4-PROPOXIBENZOA TO DE METILA

Sob agitação magnética constante, adicionou-se 5,00 g (0,03 moi) de ácido 4-propoxibenzóico em

50,0 mL (1,23 moi) de metanol anidro e 1,0 mL (0,02 moi) de ácido sulfúrico concentrado. Manteve-se

o meio reacional sob refluxo por 4 horas. Rotaevaporou-se o metanol, procedendo a lavagem do

éster resultante, dissolvido em 10 mL de clorofórmio, com duas porções de 10 mL de água destilada

gelada. Rotaevaporou-se o clorofórmioe obteve-se óleo de coloração amarelada.

~ OBTENÇÃO DA 4-PROPOXIBENZIDRAZIDA

Aqueceu-se, sob agitação constante, 50,0 mL (0,55 moi) de hidrato de hidrazina 64% (v/v) até 50 -
60 oCoAtingida a temperatura de interesse, adicionou-se, de maneira constante, 4,90 g (0,03 moi) do

4-propoxibenzoato de metila e manteve-se a mistura reacional sob refluxo por dez minutos.

Procedeu-se o resfriamento da massa reacional sequencialmente em banho de água, banho de gelo

e banho de gelo seco e etanol. Observou-se a formação de cristais aciculares de coloração branca,

que foram filtrados pressão reduzida, lavados com água destilada gelada e secos.

~ OBTENÇÃO DA 5-NITRO-2- TIOFILlDENO 4-PROPOXIBENZIDRAZIDA

Adicionou-se 1,50 g (0,009 moi) de 5-nitro-2-tiofenocarboxaldeído sobre mistura contendo água

destilada, ácido sulfúrico concentrado, ácido acético glacial e metanol na proporção de 8:7:8:20,

respectivamente. Aqueceu-se o meio reacional até a temperatura de refluxo, adicionando-se

lentamente, sob agitação magnética constante, 1,86 g (0,009 moI) de 4-propoxibenzidrazida.

Observou-se a formação de sólido que foi filtrado sob pressão reduzida, lavado com água destilada

gelada e recristalizado de DMF/água. Obteve-se sólido de aspecto amorfo e coloração amarelo-

intenso, que foi novamente filtradosob pressão reduzida, lavado com água destilada gelada e seco.
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SíNTESE DA 5-NITRO-2- TIOFILlDENO 4-BUTOXIBENZIDRAZIDA

~ OBTENÇÃO DO 4-BUTOXIBENZOATO DE METILA

Sob agitação magnética constante, adicionou-se 2,50 g (0,01 moi) de ácido 4-butoxibenzóico em 30,0

mL (0,74 moi) de metanol anidro e 0,5 mL (0,01 moi) de ácido sulfúrico concentrado. Manteve-se o

meio reacional sob refluxo por 4 horas. Rotaevaporou-se o metanol, procedendo a lavagem do éster

resultante, dissolvido em 10 mL de clorofórmio, com duas porções de 10 mL de água destilada

gelada. Rotaevaporou-se o clorofórmioe obteve-se óleo de aspecto incolor.

~ OBTENÇÃO DA 4-BUTOXIBENZIDRAZIDA

Aqueceu-se, sob agitação constante, 30,0 mL (0,33 moi) de hidrato de hidrazina 64% (v/v) até 50 -
60 oCoAtingida a temperatura de interesse, adicionou-se, de maneira constante, 2,22 g (0,01 moi) do

4-butoxibenzoato de metila e manteve-se a mistura reacional sob refluxo por dez minutos. Procedeu-

se o resfriamento da massa reacional sequencialmente em banho de água, banho de gelo e banho de

gelo seco e etanol. Observou-se a formação de cristais aciculares de coloração branca, que foram

filtrados pressão reduzida, lavados com água destilada gelada e secos.

~ OBTENÇÃO DA 5-NITRO-2- TIOFILlDENO 4-BUTOXIBENZIDRAZIDA

Adicionou-se 1,50 g (0,009 moi) de 5-nitro-2-tiofenocarboxaldeído sobre mistura contendo água

destilada, ácido sulfúrico concentrado, ácido acético glacial e metanol na proporção de 8:7:8:20,

respectivamente. Aqueceu-se o meio reacional até a temperatura de refluxo, adicionando-se

lentamente, sob agitação magnética constante, 1,97 g (0,009 moi) de 4-butoxibenzidrazida.

Observou-se a formação de sólido que foi filtrado sob pressão reduzida, lavado com água destilada

gelada e recristalizado de DMF/água. Obteve-se sólido de aspecto amorfo e coloração amarelo-

intenso, que foi novamente filtradosob pressão reduzida, lavado com água destilada gelada e seco.

SíNTESE DA 5-NITRO-2- TIOFILlDENO 4-BUTILAMINOBENZIDRAZIDA

~ OBTENÇÃO DO 4-BUTlLAMINOBENZOA TO DE METILA

Sob agitação magnética constante, adicionou-se 2,50 g (0,01 moi) de ácido 4-butilamonibenzóico em

30,0 mL (0,74 moi) de metanol anidro e 0,5 mL (0,01 moi) de ácido sulfúrico concentrado. Manteve-se

o meio reacional sob refluxo por 4 horas. Rotaevaporou-se o metanol, procedendo a lavagem do
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éster resultante com duas porções de 10 mL de água destilada gelada. Obteve-se sólido amorfo de

coloração amarela que foi seco em presença de pentóxido de fósforo.

~ OBTENÇÃO DA 4-BUTILAMINOBENZIDRAZIDA

Aqueceu-se, sob agitação constante, 30,0 mL (0,33 moi) de hidrato de hidrazina 64% (v/v) até 50 -
60 oCoAtingida a temperatura de interesse, adicionou-se, de maneira constante, 2,59 g (0,01 moi) do

4-butilaminobenzoato de metila e manteve-se a mistura reacional sob refluxo por dez minutos.

Procedeu-se o resfriamento da massa reacional sequencialmente em banho de água, banho de gelo

e banho de gelo seco e etanol. Observou-se a formação de cristais aciculares de coloração branca,

que foram filtrados pressão reduzida, lavados com água destilada gelada e secos.

~ OBTENÇÃO DA 5-NITRO-2- TIOFILlDENO 4-BUTILAMINOBENZIDRAZIDA

Adicionou-se 0,80 g (0,005 moi) de 5-nitro-2-tiofenocarboxaldeído sobre mistura contendo água

destilada, ácido sulfúrico concentrado, ácido acético glacial e metanol na proporção de 8:7:8:20,

respectivamente. Aqueceu-se o meio reacional até a temperatura de refluxo, adicionando-se

lentamente, sob agitação magnética constante, 1,00 g (0,005 moi) de 4-butilaminobenzidrazida.

Observou-se a formação de sólido que foi filtrado sob pressão reduzida, lavado com água destilada

gelada e recristalizado de DMF/água. Obteve-se sólido de aspecto amorfo e coloração vermelho-

intenso, que foi novamente filtrado sob pressão reduzida, lavado com água destilada gelada e seco.

SíNTESE DA 5-NITRO-2- TIOFILlDENO 4-VINILBENZIDRAZIDA

~ OBTENÇÃO DO 4-VINILBENZOATO DE METILA

Sob agitação magnética constante, adicionou-se 2,00 g (0,01 moi) de ácido 4-vínilbenzóico em 30,0

mL (0,74 moi) de metanol anidro e 0,5 mL (0,01 moi) de ácido sulfúrico concentrado. Manteve-se o

meio reacional sob refluxo por 4 horas. Rotaevaporou-se o metanol, procedendo a lavagem do éster

com duas porções de 10 mL de água destilada gelada. Obteve-se sólido amorfo de coloração branca

que foi seco em presença de pentóxido de fósforo.

~ OBTENÇÃO DA 4-VINILBENZIDRAZIDA

Aqueceu-se, sob agitação constante, 10,0 mL (0,11 moi) de hidrato de hidrazina 64% (v/v) até 50 -
60 oCoAtingida a temperatura de interesse, adicionou-se, de maneira constante, 0,65 g (0,004 moi) do

4-vinilbenzoato de metila e manteve-se a mistura reacional sob refluxo por dez minutos. Procedeu-se
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o resfriamento da massa reacional sequencialmente em banho de água, banho de gelo e banho de

gelo seco e etanol. Observou-se a formação de cristais aciculares de coloração branca, que foram

filtrados pressão reduzida, lavados com água destilada gelada e secos.

~ OBTENÇÃO DA 5-NITRO-2- TIOFILlDENO 4-VINILBENZIDRAZIDA

Adicionou-se 0,24 g (0,001 moi) de 5-nitro-2-tiofenocarboxaldeído sobre mistura contendo água

destilada, ácido sulfúrico concentrado, ácido acético glacial e metanol na proporção de 8:7:8:20,

respectivamente. Aqueceu-se o meio reacional até a temperatura de refluxo, adicionando-se

lentamente, sob agitação magnética constante, 0,25 g (0,001 moi) de 4-vinilbenzidrazida. Observou-

se a formação de sólido que foi filtrado sob pressão reduzida, lavado com água destilada gelada e

recristalizado de DMF/água. Obteve-se sólido de aspecto amorfo e coloração amarelo-intenso, que foi

novamente filtrado sob pressão reduzida, lavado com água destilada gelada e seco.

SíNTESE DA 5-NITRO-2- TIOFILlDENO4-BUTILBENZIDRAZIDA

~ OBTENÇÃO DO 4-BUTILBENZOA TO DE METILA

Sob agitação magnética constante, adicionou-se 5,00 g (0,02 moi) de ácido 4-butilbenzóico em 50,0

mL (1,23 moI) de metanol anidro e 1,0 mL (0,02 moi) de ácido sulfúrico concentrado. Manteve-se o

meio reacional sob refluxo por 4 horas. Rotaevaporou-se o metanol, procedendo a lavagem do éster

resultante, dissolvido em 10,0 mL de clorofórmio, com duas porções de 10 mL de água destilada

gelada. Rotaevaporou-se o clorofórmio e obteve-se óleo de aspecto incolor.

~ OBTENÇÃO DA 4-BUTILBENZIDRAZIDA

Aqueceu-se, sob agitação constante, 50,0 mL (0,55 moi) de hidrato de hidrazina 64% (v/v) até 50 -
60 oCoAtingida a temperatura de interesse, adicionou-se, de maneira constante, 4,87g (0,03 moi) do

4-butilbenzoato de metila e manteve-se a mistura reacional sob refluxo por dez minutos. Procedeu-se

o resfriamento da massa reacional sequencialmente em banho de água, banho de gelo e banho de

gelo seco e etanol. Observou-se a formação de cristais aciculares de coloração branca, que foram

filtrados pressão reduzida, lavados com água destilada gelada e secos.

~ OBTENÇÃO DA 5-NITRO-2-TIOFILlDENO 4-BUTILBENZIDRAZIDA

Adicionou-se 3,00 g (0,01 moi) de 5-nitro-2-tiofenocarboxaldeído sobre mistura contendo água

destilada, ácido sulfúrico concentrado, ácido acético glacial e metanol na proporção de 8:7:8:20,

respectivamente. Aqueceu-se o meio reacional até a temperatura de refluxo, adicionando-se

lentamente, sob agitação magnética constante, 2,03 g (0,01 moi) de 4-butilbenzidrazida. Observou-se
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a formação de sólido que foi filtrado sob pressão reduzida, lavado com água destilada gelada e

recristalizado de DMF/água. Obteve-se sólido de aspecto amorfo e coloração amarelo-intenso, que foi

novamente filtrado sob pressão reduzida, lavado com água destilada gelada e seco.

SíNTESE DA 5-NITRO-2- TIOFILlDENO 4-ETILBENZIDRAZIDA

~ OBTENÇÃO DO 4-ETILBENZOATO DE METILA

Sob agitação magnética constante, adicionou-se 5,00 g (0,03 moi) de ácido 4-etilbenzóico em 50,0

mL (1,23 moi) de metanol anidro e 1,0 mL (0,02 moi) de ácido sulfúrico concentrado. Manteve-se o

meio reacional sob refluxo por 4 horas. Rotaevaporou-se o metanol, procedendo a lavagem do éster

resultante, dissolvido em 10,0 mL de clorofórmio, com duas porções de 10 mL de água destilada

gelada. Rotaevaporou-se o clorofórmio e obteve-se óleo de aspecto incolor.

~ OBTENÇÃO DA 4-ETILBENZIDRAZIDA

Aqueceu-se, sob agitação constante, 50,0 mL (0,55 moi) de hidrato de hidrazina 64% (v/v) até 50 -
60 oCoAtingida a temperatura de interesse, adicionou-se, de maneira constante, 4,90 g (0,03 moi) do

4-etilbenzoato de metila e manteve-se a mistura reacional sob refluxo por dez minutos. Procedeu-se o

resfriamento da massa reacional sequencialmente em banho de água, banho de gelo e banho de gelo

seco e etanol. Observou-se a formação de cristais aciculares de coloração branca, que foram filtrados

pressão reduzida, lavados com água destilada gelada e secos.

~ OBTENÇÃO DA 5-NITRO-2-TIOFILlDENO 4-ETILBENZIDRAZIDA

Adicionou-se 1,50 g (0,01 moi) de 5-nitro-2-tiofenocarboxaldeído sobre mistura contendo água

destilada, ácido sulfúrico concentrado, ácido acético glacial e metanol na proporção de 8:7:8:20,

respectivamente. Aqueceu-se o meio reacional até a temperatura de refluxo, adicionando-se

lentamente, sob agitação magnética constante, 1,44 g (0,01 moi) de 4-etilbenzidrazida. Observou-se

a formação de sólido que foi filtrado sob pressão reduzida, lavado com água destilada gelada e

recristalizado em N,N-dimetilformamida/água. Obteve-se sólido de aspecto amorfo e coloração

amarelo-intenso, que foi novamente filtrado sob pressão reduzida, lavado com água destilada gelada

e seco.
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SíNTESE DA 5-NITRO-2- TIOFILlDENO 4-BROMOBENZIDRAZIDA

~ OBTENÇÃO DO 4-BROMOBENZOATO DE METILA

Sob agitação magnética constante, adicionou-se 2,50 g (0,01 moi) de ácido 4-bromobenzóico em

30,0 mL (0,74 moi) de metanol anidro e 0,5 mL (0,01 moi) de ácido sulfúrico concentrado. Manteve-se

o meio reacional sob refluxo por 4 horas. Rotaevaporou-se o metanol, procedendo a lavagem do

éster com duas porções de 10 mL de água destilada gelada. Obteve-se sólido amorfo de coloração

branca que foi seco em presença de pentóxido de fósforo.

~ OBTENÇÃO DA4-BROMOBENZIDRAZIDA

Aqueceu-se, sob agitação constante, 30,0 mL (0,33 moi) de hidrato de hidrazina 64% (v/v) até 50 -
60 oCoAtingida a temperatura de interesse, adicionou-se, de maneira constante, 2,61 g (0,01 moi) do

4-bromobenzoato de metila e manteve-se a mistura reacional sob refluxo por dez minutos. Procedeu-

se o resfriamento da massa reacional sequencialmente em banho de água, banho de gelo e banho de

gelo seco e etanol. Observou-se a formação de cristais aciculares de coloração branca, que foram

filtrados pressão reduzida, lavados com água destilada gelada e secos.

~ OBTENÇÃO DA 5-NITRO-2-TIOFILlDENO 4-BROMOBENZIDRAZIDA

Adicionou-se 1,46 g (0,009 moi) de 5-nitro-2-tiofenocarboxaldeído sobre mistura contendo água

destilada, ácido sulfúrico concentrado, ácido acético glacial e metanol na proporção de 8:7:8:20,

respectivamente. Aqueceu-se o meio reacional até a temperatura de refluxo, adicionando-se

lentamente, sob agitação magnética constante, 2,00 g (0,009 moi) de 4-bromobenzidrazida.

Observou-se a formação de sólido que foi filtrado sob pressão reduzida, lavado com água destilada

gelada e recristalizado de DMF/água. Obteve-se sólido de aspecto amorfo e coloração amarelo-

intenso, que foi novamente filtrado sob pressão reduzida, lavado com água destilada gelada e seco.

.SíNTESE DA 5-NITRO-2- TIOFILlDENO 4-ACETILBENZIDRAZIDA

~ OBTENÇÃO DO 4-ACETILBENZOATO DE METILA

Sob agitação magnética constante, adicionou-se 2,00 g (0,01 moi) de ácido 4-acetilbenzóico em 30,0

mL (0,74 moi) de metanol anidro e 0,5 mL (0,01 moi) de ácido sulfúrico concentrado. Manteve-se o

meio reacional sob refluxo por 4 horas. Rotaevaporou-se o metanol, procedendo a lavagem do éster
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com duas porções de 10 mL de água destilada gelada. Obteve-se sólido amorfo de coloração branca

que foi seco em presença de pentóxido de fósforo.

~ OBTENÇÃO DA 4-ACETILBENZIDRAZIDA

Aqueceu-se, sob agitação constante, 25,0 mL (0,28 moi) de hidrato de hidrazina 64% (v/v) até 50 -
60°C. Atingida a temperatura de interesse, adicionou-se, de maneira constante, 1,98 g (0,01 moi) do

4-bromobenzoato de metila e manteve-se a mistura reacional sob refluxo por dez minutos. Procedeu-

se o resfriamento da massa reacional sequencialmente em banho de água, banho de gelo e banho de

gelo seco e etanol. Observou-se a formação de cristais aciculares de coloração branca, que foram

filtrados pressão reduzida, lavados com água destilada gelada e secos.

~ OBTENÇÃO DA 5-NITRO-2- TIOFILlDENO 4-ACETILBENZIDRAZIDA

Adicionou-se 0,89 g (0,006 moi) de 5-nitro-2-tiofenocarboxaldeído sobre mistura contendo água

destilada, ácido sulfúrico concentrado, ácido acético glacial e metanol na proporção de 8:7:8:20,

respectivamente. Aqueceu-se o meio reacional até a temperatura de refluxo, adicionando-se

lentamente, sob agitação magnética constante, 1,00 g (0,006 moi) de 4-acetilbenzidrazida. Observou-

se a formação de sólido que foi filtrado sob pressão reduzida, lavado com água destilada gelada e

recristalizado de DMF/água. Obteve-se sólido de aspecto amorfo e coloração amarelo-intenso, que foi

novamente filtrado sob pressão reduzida, lavado com água destilada gelada e seco.
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Anexo 2.

Análise espectrométrica específica dos derivados 5-nitro-2-tiofilidênicos

Apresenta-se, a seguir, a análise espectrométrica na região do IV dos compostos

intermediários de reação e as análises espectrométricas na região do IV, de RMN-1H e RMN-13Cdos

compostos finais, com o objetivo de ressaltar características estruturais particulares de cada

composto. São apresentados também, os espectros de IV, de RMN-1H e de RMN-13Cdos compostos

finais.

formaclJo do benzoato de metiIa

Desaparecimento de banda larga em 2875 cm-1 referente ao estiramento O-H do ácido carboxílico e

aparecimento de banda fina e intensa em 2950 cm-1 atribuída a estiramento C-H Sp3 do grupo

metílico.

formaclJo da benzidrazida

Bandas largas em 3295 cm-1 e 3150 cm-1 referentes aos estiramentos N-H de amida secundária e

amina primária, respectivamente;

Banda em 1559 cm-1referente à deformação N-H fora do plano de amida secundária

formaclJo da base de Schiff 5-nitro-2-tiofilideno benzidrazida

Bandas em 1521 cm-1 e 1330 cm-1 referentes aos estiramentos assimétrico e simétrico do grupo

N02, respectivamente, e banda em 638 cm-1referente ao estiramento C-S;

Multipleto na região de 7,69 - 7,59 ppm referente aos cinco protons do anel benzênico e duplo

dupleto em 7,98 ppm relacionado aos dois protons do anel tiofênico.

formaclJo do 4-clorobenzoato de metila

Desaparecimento de banda larga em 2830 cm-1 referente ao estiramento O-H do ácido carboxílico e

aparecimento de banda fina e intensa em 2950 cm-1 atribuída a estiramento C-H Sp3 do grupo

metílico;

Banda em 1085 cm-1referente ao estiramento CI-Ar.

formaçlJo da 4-clorobenzidrazida

Bandas largas em 3305 cm-1 e 3190 cm-1 referentes aos estiramentos N-H de amida secundária e

amina primária. respectivamente;

Banda em 1553 cm-1referente à deformação N-H fora do plano de amida secundária.

Banda em 1110 cm-1referente ao estiramento CI-Ar.
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formacão da 5-nitro-2-tiofilideno 4-clorobenzidrazida

Bandas intensas em 1523 cm-1e 1331 cm-1 referentes aos estiramentos assimétrico e simétrico do

grupo N02, respectivamente, e banda em 632 cm-1 referente ao estiramento C-S;

Banda em 1110 cm-1referente ao estiramento CI-Ar.

Singleto em 8,68 ppm referente ao próton do carbono azometínico.

formacão do 3.4-diclorobenzoato de metila

Desaparecimento de banda larga em 2820 cm,1 referente ao estiramento O-H do ácido carboxílico e

surgimento de banda fina e intensa em 2955 cm,1atribuída a estiramento C-H Sp3do grupo metílico;

Bandaem 1108cm,1 referenteao estiramentoCI-Ar.

formacão da 3.4-diclorobenzidrazida

Banda larga em 3275 cm'1 referente ao estiramento N-H de amida secundária. Como o estiramento

N-H relativo à amina primária é muito próximo às bandas relativas ao estiramento C-H Sp2do anel

aromático e o acima citado (N-H amida), provavelmente houve sobreposição de bandas não

permitindo sua definição;

Banda em 1545 cm-1referente à banda 11de amída secundária;

Banda em 1027 cm-1referente ao estiramento CI-Ar.

formacão da 5-nitro-2-tiofilideno 3.4-diclorobenzidrazida

Bandas intensas em 1521 cm'1 e 1330 cm,1 referentes aos estiramentos assimétrico e simétrico do

grupo N02, respectivamente;

Banda em 638 referente ao estiramento C-S;

Banda em 1069 cm-1referente ao estiramento CI-Ar;

Multipleto em 7,91 - 7,83 ppm com integração para dois prótons do anel benzênico;

Síngleto em 7,61 ppm referente a um próton do anel benzênico em posição orlo.

formacão do 4-iodobenzoato de metila

Desaparecimento de banda larga em 2830 cm'1 referente ao estiramento O-H do ácido carboxílico e

aparecimento de banda fina e intensa em 2865 cm-1 atribuída a estiramento C-H Sp3do grupo

metílico;

Banda em 1004 cm-1referente ao estiramento l-Ar.

formação da 4-iodobenzidrazida

Bandas largas em 3290 cm-1e 3185 cm-1 referentes aos estiramentos N-H de amida secundária e

amina primária, respectivamente;

Banda em 1528 cm-1referente à deformação N-H fora do plano de amida secundária;

Banda em 1002 cm'1 referente ao estiramento l-Ar.
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formação da 5-nitro-2-tiofilideno 4-iodobenzidrazida

Bandas intensas em 1530 cm-1 e 1320 cm-1referentes aos estiramentos assimétrico e simétrico do

grupo N02, respectivamente, e banda em 680 cm-1referente ao estiramento C-S;

Dois dupletos em 7,80 ppm e 7,59 ppm referentes aos quatro prótons do anel benzênico.

Singleto em 8,59 ppm referente ao próton do carbono azometínico;

Banda em 1005 cm-1referente ao estiramento l-Ar.

formação do 4-bromobenzoato de metila

Desaparecimento de banda larga em 3085 cm-1 referente ao estiramento O-H do ácido carboxílico e

aparecimento de banda fina e intensa em 3035 cm-1 atribuída a estiramento C-H Sp3 do grupo

metílico;

Banda em 1048 cm-1referente ao estiramento Br-Ar.

formação da 4-bromobenzidrazida

Bandas largas em 3305 cm-1 e 3195 cm-1 referentes aos estiramentos N-H de amida secundária e

amina primária, respectivamente;

Banda em 1617 cm-1referente à deformação N-H fora do plano de amida secundária;

Bandaem 1040 cm-1referente ao estiramento Br-Ar.

formação da 5-nitro-2-tiofilideno 4-bromobenzidrazida

Bandas intensas em 1528 cm-1e 1333 cm-1 referentes aos estiramentos assimétrico e simétrico do

grupo N02, respectivamente, e banda em 630 cm-1referente ao estiramento C-S;

Singleto em 8,67 ppm referente ao próton do carbono azometínico;

Banda em 1037 cm-1referente ao estiramento Br-Ar.

formação do 4-orooilbenzoato de metila

Desaparecimento de banda larga em 3065 cm-1referente ao estiramento O-H do ácido carboxílico e

aparecimento de banda fina e intensa em 3025 cm-1 atribuída a estiramento C-H Sp3 do grupo

metílico;

Banda de intensidade média em 1460 cm-1referente à deformação dos grupos metilênicos;

Banda de intensidade média em 1380 cm-1referente à deformação do grupo metílico.

formaçãoda 4-oroDilbenzidrazida

Bandas largas em 3370 cm-1 referente aos estiramentos N-H, neste caso sobrepostos, de amida

secundária e amina primária.

Banda em 1559 cm-1referente à deformação N-H fora do plano de amida secundária;

Banda de intensidade média em 1459 cm-1referente à deformação dos grupos metilênicos;

Banda de intensidade média em 1377 cm-1referente à deformação do grupo metílico.
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formação da 5-nitro-2-tiofilideno 4-DroDilbenzidrazida

Bandas intensas em 1534 cm-1e 1341 cm-1 referentes aos estiramentos assimétrico e simétrico do

grupo N02, respectivamente, e banda em 690 cm-1referente ao estiramento C-S;

Banda de intensidade média em 1466 cm-1referente à deformação dos grupos metilênicos;

Banda de intensidade média em 1375 cm-1referente à deformação do grupo metílico;

Dois dupletos em 7,80 ppm e 7,32 ppm referentes aos quatro prótons do anel benzênico;

Tripleto em 2,59 ppm referente ao grupo metileno ligado ao anel benzênico;

Sexteto em 1,60 ppm referente ao grupo metileno ligado à metila;

Tripleto em 0,87 ppm referente ao grupo metílico.

formação do 4-isooroDilbenzoatode metila

Desaparecimento de banda larga em 3070 cm-1referente ao estiramento O-H do ácido carboxílico e

aparecimento de banda fina e intensa em 2955 cm-1 atribuída a estiramento C-H Sp3 do grupo

metílico;

Desdobramento da banda de média intensidade referente à deformação do grupo metila em dois

picos de igual intensidade em 1377 cm-1,caracterizando o grupo isopropil.

formação 4-isoDroDilbenzidrazida

Bandas largas em 3295 cm-1 e 3130 cm-1 referentes aos estiramentos N-H de amida secundária e

amina primária, respectivamente;

Banda em 1545 cm-1referente à deformação N-H fora do plano de amida secundária; Desdobramento

da banda de média intensidade referente à deformação do grupo metila em dois picos de igual

intensidade em 1378 cm-1,caracterizando o grupo isopropil.

formação 5-nitro-2-tiofilideno 4-isooroDilbenzidrazida

Bandas intensas em 1524 cm-1 e 1331 cm-1referentes aos estiramentos assimétrico e simétrico do

grupo N02, respectivamente, e banda em 670 cm-1referente ao estiramento C-S;

Desdobramento da banda de deformação do grupo metila em dois picos de igual intensidade em

1381 cm-\ caracterizando o grupo isopropil;

Dois dupletos em 7,50 pm e 7,32 ppm referentes aos quatro prótons do anel benzênico.

Quarteto em 2,88 ppm referente ao grupo CH ligado à duas metilas.

Dupleto em 1,14 ppm referente aos grupos metílicos.

formação do 4-oroooxibenzoato de metila

Desaparecimento de banda larga em 2840 cm-1 referente ao estiramento O-H do ácido carboxílico e

aparecimento de banda fina e larga em 2955 cm-1atribuída a estiramento C-H Sp3do grupo metílico;

Banda fina e intensa em 1254 cm-1referente ao estiramento C-O referente ao grupamento éter;

Banda de intensidade média em 1462 cm-1referente à deformação dos grupos metilênicos;
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Banda de intensidade média em 1388 cm-1referente à deformação do grupo metílico.
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formação da 4-oroooxibenzidrazida

Bandas largas em 3300 cm-1e 3150 cm-1referentes ao estiramento N-H de amida secundária;

em 1567 cm-1referente à deformação N-H fora do plano de amida secundária.

Banda intensa em 1253 cm-1referente ao estiramento C-O referente ao grupamento éter;

Banda de intensidade média em 1466 cm-1referente à deformação dos grupos metilênicos;

Banda de intensidade média em 1389 cm-1referente à deformação do grupo metílico.

Banda

formação da 5-nitro-2-tiofilideno 4-oroooxibenzidrazida

Bandas intensas em 1528 cm-1e 1337 cm-1 referentes aos estiramentos assimétrico e simétrico do

grupo N02, respectivamente, e banda em 680 cm-1referente ao estiramento C-S;

Banda intensa em 1256 cm-1referente ao estiramento C-O referente ao grupamento éter;

Banda de intensidade média ensidade em 1470 cm-1referente à deformação dos grupos metilênicos;

Banda de intensidade média em 1391 cm-1referente à deformação do grupo metílico;

Dois dupletos em 7,89 ppm e 7,10 ppm referentes aos quatro prõtons do anel benzênico;

Tripleto em 4,02 ppm referente ao grupo metileno ligado ao oxigênio;

Sexteto em 1,76 ppm referente ao grupo metileno ligado à metila;

Tripleto em 0,99 ppm referente ao grupo metílico.

formação do 4-butoxibenzoato de metila

Desaparecimento de banda larga em 3015 cm-1 referente ao estiramento O-H do ácido carboxílico e

aparecimento de banda fina e intensa em 2955 cm-1 atribuída a estiramento C-H Sp3 do grupo

metílico;

Banda intensa em 1276 cm-1referente ao estiramento C-O referente ao grupamento éter;

Banda de intensidade média em 1462 cm-1referente à deformação dos grupos metilênicos;

Banda de intensidade média em 1380 cm-1referente à deformação do grupo metílico;

formação da 4-butoxibenzidrazida

Bandas largas em 3295 cm-1referente ao estiramento N-H de amida secundária;

Banda em 1567 cm-1referente à deformação N-H fora do plano de amida secundária;

Banda intensa em 1251 cm-1referente ao estiramento C-O referente ao grupamento éter;

Banda de intensidade média em 1464 cm-1referente à deformação dos grupos metilênicos;

Banda de intensidade média em 1385 cm-1referente à deformação do grupo metílico.

formação da 5-nitro-2-tiofilideno 4-butoxibenzidrazida

Bandas intensas em 1529 cm-1 e 1339 cm-1 referentes aos estiramentos assimétrico e simétrico do

grupo N02, respectivamente, e banda em 679 cm-1referente ao estiramento C-S;
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Banda intensa em 1256 cm-1referente ao estiramento C-O referente ao grupamento éter;

Banda de intensidade média em 1466 cm-1referente à deformação dos grupos metilênicos;

Banda de intensidade média em 1384 cm-1referente à deformação do grupo metílico;

Dois dupletos em 7,87 ppm e 7,05 ppm referentes aos quatro prótons do anel benzênico;

Tripleto em 4,03 ppm referente ao grupo metileno ligado ao oxigênio;

Quinteto em 1,70 ppm referente ao grupo metileno ligado à outros dois grupos metilênicos;

Sexteto em 1,40 ppm referente ao grupo metileno ligado à metila;

Tripleto em 0,92 ppm referente ao grupo metílico.

227

formação do 4-butilaminobenzoato de metila

Desaparecimento de banda larga em 3045 cm-1 referente ao estiramento O-H do ácido carboxílico e

aparecimento de banda fina e intensa em 2930 cm-1atribuída a estiramento C-H Sp3do Banda em

1463 cm-1referente à deformação dos grupos metilênicos;

Banda de intensidade média em 1393 cm-1referente à deformação do grupo metílico.

formação da 4-butilaminobenzidrazida

Bandas largas em 3285 cm-1referente ao estiramento N-H de amida secundária;

Banda em 1610 cm-1referente à deformação N-H fora do plano de amida secundária;

Banda de intensidade média em 1458 cm-1referente à deformação dos grupos metilênicos;

Banda de intensidade média em 1380 cm-1referente à deformação do grupo metílico.

formação da 5-nitro-2-tiofilideno 4-butilaminobenzidrazida

Bandas intensas em 1542 cm-1e 1340 cm-1 referentes aos estiramentos assimétrico e simétrico do

grupo N02, respectivamente, e banda em 645 cm-1referente ao estiramento C-S;

Banda de de intensidade média em 1453 cm-1referente à deformação dos grupos metilênicos;

Banda de de intensidade média em 1373 cm-1referente à deformação do grupo metílico;

Dois dupletos em 7,51 ppm e 6,41 ppm referentes aos quatro prótons do anel benzênico;

Tripleto em 6,41 ppm referente ao grupo NH ligado ao anel benzênico;

Quarteto em 3,07 ppm referente ao grupo metileno ligado ao nitrogênio;

Quinteto em 1,54 ppm referente ao grupo metileno ligado a outros dois grupos metilenos;

Sexteto em 1,39 ppm referente ao grupo metileno ligado à metila;

Tripleto em 0,91 ppm referente ao grupo metílico.

formação do 4-acetilbenzoato de metila

Desaparecimento de banda larga em 3050 cm-1 referente ao estiramento O-H do ácido carboxílico e

aparecimento de banda fina e intensa em 2957 cm-1 atribuída a estiramento C-H Sp3 do grupo
metílico.
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formação da 4-acetilbenzidrazida

Bandas largas em 3320 cm-1referente ao estiramento N-H de amida secundária;

Banda em 1557 cm-1referente à deformação N-H fora do plano de amida secundária.

formação da 5-nitro-2-tiofilideno 4-acetilbenzidrazida

Bandasintensasem 1522 cm-1 e 1329 cm-1 referentes aos estiramentos assimétrico e simétrico do

grupo N02, respectivamente, e banda em 672 cm-1referente ao estiramento C-S;

Dois dupletos em 7,71 ppm e 7,01 ppm referentes aos quatro prótons do anel benzênico;

Tripleto em 6,41 ppm referente ao grupo NH ligado ao anel benzênico;

Singleto em 3,26 ppm referente à metila.

formação do 4-butilbenzoato de metila

Desaparecimento de banda larga em 2870 cm-1referente ao estiramento O-H do ácido carboxílico e

surgimento de banda fina e intensa em 2855 cm-1atribuída a estiramento C-H Sp3do grupo metílico;

Banda de intensidade média em 1452 cm-1referente à deformação dos grupos metilênicos;

Banda de intensidade média de em 1390 cm-1referente à deformação do grupo metílico.

formação da 4-butilbenzidrazida

Banda larga em 3300 cm-1 referente ao estiramento N-H de amida secundária. Como o estiramento

N-H relativo à amina primária é muito próximo às bandas relativas ao estiramento C-H Sp2do anel

aromático e o acima citado (N-H amida), provavelmente houve sobreposição de bandas não

permitindo sua definição;

Banda em 1612 cm-1referente à deformação N-H de amina primária;

Banda de intensidade média em 1457 cm-1referente à deformação dos grupos metilênicos;

Banda de intensidade média em 1391 cm-1referente à deformação do grupo metílico.

formação da 5-nitro-2-tiofilideno4-butilbenzidrazida

Bandas intensas em 1534 cm-1e 1339 cm-1 referentes aos estiramentos assimétrico e simétrico do

grupo N02, respectivamente;

Banda de intensidade média em 1465 cm-1referente à deformação dos grupos metilênicos;

Banda de intensidade média em 1393 cm-1referente à deformação do grupo metílico;

Banda em 656 cm-1referente ao estiramento C-S;

Singleto em 8,67 ppm referente ao próton do carbono azometínico.

formação do 4-vinilbenzoato de metila

Desaparecimento de banda larga em 3080 cm-1 referente ao estiramento O-H do ácido carboxílico e

aparecimento de banda fina e intensa em 2945 cm-1 atribuída a estiramento C-H Sp3 do grupo

metílico;
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Bandas em 1029 cm-1e 902 cm-1referentes à deformação =C-H fora do plano do grupo vinílico.

229

formação da 4-vinilbenzidrazida

Bandas largas em 3380 cm-1 referente aos estiramentos N-H, neste caso sobrepostos, de amida

secundária e amina primária.

Banda em 1558 cm-1referente à deformação N-H fora do plano de amida secundária;

Bandas em 1029 cm-1e 906 cm-1referentes à deformação =C-H fora do plano do grupo vinílico.

formação da 5-nitro-2-tiofilideno 4-vinilbenzidrazida

Bandas intensas em 1529 cm-1e 1328 cm-1 referentes aos estiramentos assimétrico e simétrico do

grupo N02. respectivamente, e banda em 690 cm-1referente ao estiramento C-S;

Bandas em 1030 cm-1e 903 cm-1referentes à deformação =C-H fora do plano do grupo vinílico;

Singleto em 12,18 ppm referente ao próton amídico.

formacão do 4-etilbenzoato de metila

Desaparecimento de banda larga em 2950 cm-1referente ao estiramento O-H do ácido carboxílico e

surgimento de banda fina e intensa em 2870 cm-1atribuída a estiramento C-H Sp3do grupo metílico;

Banda de intensidade média em 1465 cm-1referente à deformação dos grupos metilênicos;

Banda de intensidade média em 1385 cm-1referente à deformação do grupo metílico.

formação da 4-etilbenzidrazida

Banda larga em 3310 cm-1referente ao estiramento N-H de amida secundária. Como o estiramento

N-H relativo à amina primária é muito próximo às bandas relativas ao estiramento C-H Sp2do anel

aromático e o acima citado (N-H amida), provavelmente houve sobreposição de bandas não

permitindo sua definição;

Banda em 1611 cm-1referente à deformação N-H de amina primária;

Banda de intensidade média em 1465 cm-1referente à deformação dos grupos metilênicos;

Banda de intensidade média em 1396 cm-1referente à deformação do grupo metílico.

formação da 5-nitro-2-tiofilideno 4-etilbenzidrazida

Bandas em 1550 cm-1e 1342 cm-1referentes aos estiramentos assimétrico e simétrico do grupo N02,

respectivamente;

Banda de intensidade média em 1462 cm-1referente à deformação dos grupos metilênicos;

Banda de intensidade média em 1376 cm-1referente à deformação do grupo metílico;

Banda em 654 cm-1referente ao estiramento C-S;

Quarteto em 2,67 ppm referente aos prótons metilênicos que acoplam com os prótons metílicos.
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Anexo 3.

Estruturas químicas dos derivados 5-nitro-2-tiofilidênicos p-substituídos em

estudo

~~ ° ~ n
~~/'-.. s N02- N-N

H
fHJitro-2-tiofilideno benzidrazida (I)

CI

--P1
~ ° ~ n

- K~~
N-N S N02

CI H

5-nitro-2-tiofilideno 3,4-diclorobenzidrazida (111)

C3H~O ~N-N S N02
H

5-nitro-2-tiofilideno 4--propilbenzidrazida (V)

H,c,o~O ~N-N S N02
H

5-nitro-2-tiofilideno 4-propoxibenzidrazida (VII)
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5-nitro-2-tiofilideno 4-iodobenzidrazida (IV)
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5-nitro-2-tiofilideno 4--isopropilbenzidrazida (VI)
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5-nitro-2-tiofilideno 4-butoxibenzidrazida (VIII)
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5-nitro-2-,tiofiliden,o 4-butoxibenzidrazida
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5-nitro-2-tiofilideno benzidrazida
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