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3- EX PERIM ENTOS REALIZADOS

3.1- PREPARACÓESEFEID\DAS

A preparação das S-nitro-2-furfuriJideno benzidrazidas X3'X4'XS-

substituídas utilizadas no presente trabalho, foi feita em três diferentes etapas,

a saber: obtenção do benzoato de metila substiuído, a partirdo correspondente

ácido benzóico; preparação da benzidrazida substituída a partir do correspon-

dente benzoato de metila, e preparação da bue de Schiff a partir da reação
entre a benzidrazida substituída e S-nitro-2-furfuraldeído diacetato.

Os ácidos benzóicos substituídos utilizados como material de par-

tida foram adquiridos no comércio com grau de pureza P.A. O ácido 4-bromo-

benzóico foi preparado em nosso laboratório 8 partir da oxidação do

4-bromotolueno, segundo método descrito na Iiteratura117.

A preparação dos ésteres metílicos, benzidrazidas e bases de
Schiff foi feita com base em métodos descritos na Iiteratural2.29.11? Cuidados

especiais foram tomados na manipulação da hidrazina em razão do seu alto

poder carcinogênico e explosivo117.

Os pontos de fusão dos ésteres metílicos e das benzidrazidas

foram pesquisados nos catálogosAldrich ou Merck e confirmados no BeiLstein's

Handbook der Organischen Chemie, enquanto que os pontos de fusão das bases

de Schiff foram pesquisados em artigos originais29.

3.1.1- PREPARAÇÃO DA S-NI1RO-2-FURFURILlDENO BENZlDRAZlDA

3.1.1.1- PREPARAÇÃODO BENZOATODE METILA.H-li: Procedendo-

se de acordo com o método descrito no item 2.1.1, partiu-se de 5,OOg(0,04

moles) de ácido benzóico, H-I, de 60,00 mL (1,48 moles) de metanol e de 1,00

mL (0,02 moles) de ácido sulfúrico concentrado. Manteve-se a mistura sob

refluxo por 4 horas, obtendo-se sólido de coloração branca e aspecto amono.

'1 ;;: 60% P.E.ezp ;;: 198-200CC P.E.lit ;;: 198-199CC
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3.1.1.2-PREPARAÇÀO DA BENZIDRAZJDA. H-I]]: Procedendo-se de

acordo com o método dc&crito no itcm 2.1.2. partiu-Jc dc 2,50g (0,02 moJcs)

dc H-li e de 50,00 mL (0,55 moles) de bidrazina bidratada 35%(v/v), que foram

aquecidos até completa dissolu~ão. Com o resfriamento da solu~ão fOrDlaram-

se cristais de colora~ão branca e aspecto acicular.

7'J == 36% P.F.exp == 135 -137°C P.F.lít == 116 -118°C

3.1.1.3- PREPARAÇÀODA 5-NITRO-2-FURFURJLlDENOBENZIDRAZI-

DA, H-IV: Procedcndo-&e de acordo com o método descrito no item 2.1.3,

partiu-se de 1,00g (0,01 moles) de H-III e de 1,77g (0,01 moles) de 5-nitro-2-

furfurilideno diacetato, que foram dissolvidos em mistura de água destilada.

ácido sulfúrico concentrado, ácido acético e etanol na proporção de 8:7:8:20,

respectivamente. Formou-se sólido de coloração amarelada e aspecto amorfo,

que foi lavado com porções de água destilada e recristalizado de DMF!água.

Os cristais assim obtidos foram novamente lavados com várias porções de água
destilada e secos em dessecador.

7J == 80% P.F.exp == 214-216°C p.F.1it29 == 2200C

3.1.2-PREPARAÇÃO DA 5-NITRO-2-FURFURILIDENO 4-HIDROXI-BENZIDRAZI-

DA

3.1.2.1-PREPARAÇÃO DO 4-HIDROXI-BENZOATO DE METlLA. HO-II:

Procedendo-se de acordo com o método descrito no item 2.1.1, partiu-se de

5,00g(0,03moles) de ácido 4-hidroxi-benzóico, HO-I,de 60,00mL (1,48 moles)

de metanol e de 1,00 mL (0,02 moles) de ácido sulfúrico concentrado. Mante-

ve-se a mistura sob refluxo por 4 horas, obtendo-se sólido de coloração branca

e aspecto amorfo.

TJ == 80% P. F.exp == 124-126°C P.F.lit == 126-128°C

3.1.2.2- PREPARAÇÃO DA 4-HIDROXI-BENZIDRAZIDA. HO-lIl: Proce-

dendo-se de acordo com o método descrito no item 2.1.2, partiu-se de 3,OOg

(0,20 moles) de HO-IIe 50,00 mL (0,55moles) de bidrazina bidratada 35%(v!v),

que foram aquecidos até completa dissolu~o. Com o resfriamento da s,olução
formaram-se cristais de coloração branca e aspecto laminar.

TJ == 70% P.F.exp = 259-261OC P.F.lit = 264-266OC
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3.1.2.3-PREPARAÇAo DA 5-NITRO-2-PURPURJLlDENO ~-HIDROXI-

BENZIDRAZIDA, HO-IV: Procedendo-se de acordo com o método descrito no

item 2.1.3, partiu-se de 1,50g (0,01 moles) de HO-III e de 2,39g (0,01 moles) de

5-nitro-2-furfurilideno diacetato, em mistura de água, ácido sulfúrico concen-

trado, ácido acético e etanol na proporção de 8:7:8:20, respectivamente.

Formou-se s6lido de coloração amarelada e aspecto amorfo, que foi lavado

com água destilada e recristalizado de DMF lágua. Os cristais obtidos foram

lavados com várias porções de água destilada e mantidos em dessecador.

7'J= 83% P.F.cxp = 277-279OC P.F.1it29= 265-270OC

3.1.3- PREPARAÇAoDA 5-NITRO-2-FURFURlLIDBNO4-BROMO-

BENZIDRAZIDA

3.1.3.1- PREPARAÇÃODO ÁCIDO 4-BROMO-BENZÓICO,Br-I: Proce-

dendo-se de acordo com método descrito na Iitcratura117, preparou-se o ácido

4-bromo-benz6ico pela oxidação do 4-bromo-tolueno com permanganato de

potássio.

7'J= 30% P.F.cxp= 249-250OC P.F.lit117 = 252-254OC

3.1.3.2- PREPARAÇÃODO 4-BROMO-BENZOATODE METILA, Br-II:

Procedendo-se de acordo com o método descrito no item 2.1.1, partiu-se de

3,60g (0,02 moles) de Br-I, de 60,00 mL (1,48 moles) de metanol e de 1,00 mL

(0,02 moles) de ácido sulfúrico concentrado. Manteve-se a mistura sob refluxo

por 4 horas, obtendo-se sólido de coloração branca e aspecto amorfo.

11= 78% P.F.exp= 76 -77°C P.F.1it = 78 -79OC

3.1.3.3- PREPARAÇÃODA 4-BROMO-BENZIDRAZIDA,Br-III: Proce-

dendo-se de acordo com o método descrito no item 2.1.2, partiu-se de 3,00g

(0,01 moles) de Br-II e de 50,00 mL (0,55 moles) de hidrazina hidratada

35%(v/v), que foram aquecidos até completa dissolução. Com o resfriamento

formaram-se cristais de coloração branca e aspecto acicular.

1J= 85% P.F.cxp= 163-165°C P.F.1it= 165-167°C

3.1.3.4- PRBPARAçAODAS-NITRO-2-FURFURlLIDBNO4-BROMO-BBN-

ZIDRAZIDA,Br-IV: Procedendo-se de acordo com o item 2.1.3, partiu-se de

2,5°8 (0,01 moles) de Br-III e de 2,828 (0,01 moles) de 5-nitro-2-furfurilideno
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diacetato, que foram diuolvido5 em mistura de água, ácido sulfúrico concen-

trado, ácido acético e etanol na proporção de 8:7:8:20, respectivamente.

Formou-se sólido amorfo de coloração alaranjada que foi lavado com água

tlestilada e recristalizado de DMF/água. Os cristais, apresentando coloração

amarela e aspecto acicular, foram lavados com várias porções de água destilada

e mantidos em dessecador.

11= 80% P.F.exp = 240-242°C P.F.1it29= 239-240°C

3.1.4- PREPARAÇAo DAS-NITRO-2-FURFURILlDENO4-CLORO-

BENZIDRAZIDA

3.1.4.1- PREPARAÇÃODO4-CLORO-BENZOATODEMETILA.0-11: Pro-

cedendo-se de acordo com o item 2.1.1, partiu-se de 6,26g (0,04 moles) de

ácido 4-cloro-benz6ico, CI-I, de 60,00 mL (1,48 moles) de metanol e de 1,00mL

(0,02 moles) de ácido sulfúrico concentrado. Manteve-se a mistura sob refluxo

por 4 horas, obtendo-se sólido branco de aspecto amorfo.

11= 82% P.F.exp= 44-45°C P.F.1it = 42-44OC

3.1.4.2- PREPARAÇÃODA4-CLORO-BENZIDRAZIDA.CI-III:Proceden-

do-se de acordo com o método descrito no item 2.1.2, partiu-se 5,60g (0,04

moles) de Cl-II e de 50,00 mL (0,55 moles) de hidrazina hidratada 35%(v/v),

que foram aquecidos até completa dissolução. Com o resfriamento formaram-

se cristais de coloração branca e aspecto acicular.

TI == 65% P.F.exp = 164-165OC P.F.1it = 163-165OC

3.1.4.3- PREPARAÇÁODA S-NITRO-2-FURFURILlDENO4-CLORO-BEN-

ZlDRAZlDA,a-Iv: Procedendo-se de acordo com o método descrito no item

2.1.3, partiu-se de 2,oog (0,01 moles) de Cl-III e de 2,84g (0,01 moles) de

5-nitro-2-furfurilideno diacetato, que foram dissolvidos em mistura de água

destilada, ácido sulfúrico concentrado, ácido acético e etanol na proporção de

8:7:8:20, respectivamente. Formou-se sólido de coloração amarelada e aspecto

amorfo, que foi lavado com porções de água destilada e recristalizado de

DMF /água. Os cristais assim obtidos foram lavados com várias porçóes de água

destilada e mantidos em dessecador.

TI == 90% P.F.exp. == 225-227OC P.F.1it= -
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3.1.5- PREPARAÇÃO DA 5-NITRO-2-PURFURILlDENO 4-AMINO-

BENZIDRAZIDA

3.1.5.1- PREPARAÇÃO DO 4-AMINO-BENZOATO DE METlLA, H2N-II:

Procedendo-se de acordo com o item 2.1.1, partiu-se de 5,48g (0,04 moles) de

ácido 4-am ino-benz6ico, H2N-I,de 60,00 mL (1,48 moles) de metanol e de 3,00

mL (0,05 moles) de ácido sulfúrico concentrado. Manteve-se a mistura sob

refluxo por 4 horas. Formaram-se cristais brancos de 4-amino-benzoato de

metila. AJcaJinizou-se o mdo com solução aquosa de hidróxido de sódio a

10%(m/v). Filtrou-se a base livre que foi lavada subseqüentemente com água

destilada gelada. Recristalizou-se o éster obtido de mistura etanol/água 1:1.

Obtiveram-se cristais brancos de aspecto acicular.

'1 ::: 53% P.F.exp:::111-114°C P.F.lit::: 110-111OC

3.1.5.2- PREPARAÇÀODA 4-AMINO-BENZIDRAZIDA,H2N-III:Proce.

dendo-se de acordo com o método descrito no item 2.1.2, partiu-se de 3,20g

(0,02 moles) de H2N-1Ie de 50,00 mL (0,55 moles) de hidrazina hidratada

35%(v/v), que foram aquecidos até completa dissolução. Com o resfriamento

da solução formaram-se cristais brancos de aspecto laminar.

'1 = 81% P.F.exp= 219-223°C P.F.lit = 225-228OC

3.1.5.3. PREPARAÇÃODA S-NITRO-2-PURFURILIDENO4-AMINO-BEN-

ZIDRAZIDA,H~-IV: Procedendo-se de acordo com o método descrito no item

2.1.3, partiu-se de 1,00g (0,07 moles) de H2N-III e de 1,60g (0,07 moles) de

5-nitro-2-furfurilideno diacetato, que foram dissolvidos em mistura de água

destilada, ácido sulfúrico concentrado, ácido acético e etanol na proporção de

8:1: 8:20, respectivamente. Formou-se s6lido de coloração ocre e aspecto amor-

fo, que foi lavado com porções de água destilada e recristalizado de DMFlágua.

Os cristais assim obtidos se apresentaram com coloração vermelho-intensa e

com aspecto acicular. Estes cristais foram lavados com várias porções de água
destilada e mantidos em dessecador.

'1 ::: 83% P.F.exp:::280-283°C P.F.lit29 ::: 2830C
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3.1.6- PREPARAÇÃO DA S-NITRO-2-PURPURJLJDENO 4-METIL-

BENZIDRAZIDA

I'"
!I

3.1.6.1- PREPARAÇÃO DO 4-METlL-BENZOATO DE METILA, "3GII:

Procedendo-se de acordo com o método descrito no item 2.1.1, partiu-se de

S,4Sg (0,04 moles) de ácido 4-metil-benzóico, H~-J, 60,00 mL (1,48 moles) de

metanol e de 1,00 mL (0,02 moles) de ácido sulfúrico concentrado. Manteve-se

a mistura sob refluxo por 4 horas, obtendo-se sólido branco de aspecto amorfo.
111

'1 = 83% P.F.exp = 34-38°C P.F.lit = 3S-31OC

3.1.6.2- PREPARAÇAoDA 4-METIL-BENZIDRAZIDA,HsC-lIl: Proce-

dendo-se de acordo com o método descrito no item 2.1.2, partiu-se 4,SOg(0,03

moles) de H~-II e de 50,00 mL (0,55 moles) de hidrazina hidratada 35%(vJv),

que foram aquecidos até completa dissoluçáo. Com o resfriamento da solução

formaram-se cristais brancos de aspecto acicular.

1/ = 56% P.F.exp = 113-115OC P.F.lit = 116-118OC

3.1.6.3- PREPARAÇÃODA 5-NITRO-2-FURFURILlDENO4-METIL-BEN-

ZIDRAZIDA,H~-IV: Procedendo-se de acordo com o método descrito no item

2.1.3, partiu-se de 2,00g (0,01 moles) de H3C-JlIe de 3,24g (0,01 moles) de

S-nitro-2-furfurilideno diacetato, que foram dissolvidos em mistura de água,

ácido sulfúrico concentrado, ácido acético e etanol na proporção de 8:1:8:20,

respectivamente. Formou-se sólido de coloração amarela e aspecto amorfo,

que foi lavado com porções de água destilada e recristalizado de DMFlágua.

Os cristais obtidos foram lavados com várias porções de água destilada e
mantidos em dessecador.

TI= 95% P.F.up = 233-235OC P.F.lit=-

3.1.7- PREPARAÇÃO DA 5-NITRO-2-FURFURJLlDENO 4-METOXI-

BENZIDRAZIDA

3.1.7.1- PREPARAÇÃODO 4-MBTOXI-BBNZOATODBMB'l1LA,H,CO-II:

Procedendo-se de acordo com o método descrito DOitem 2.1.1, partiu-se de

6,08g (0,04 moles) de ácido 4-metoxi-benzóico, H~O-I, de 60,00 mL (1,48

moles) de metanol e de 1,00 mL (0,02 moles) de ácido sulfúrico concentrado.
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Manteve-se a mistura sob refluxo por 4 horas, obtendo-se s6lido branco de

aspecto amorfo.

"I :: 81% P.F.exp = 41-50°C P.F.lit = 49-51OC

I!

3.1.1.2- PREPARAÇÃODA4-METOXI-BENZIDRAZIDA.H~O-III: Proce-

dendo-se de acordo com o método descrito no item 2.1.2, partiu-se de 5,30g

(0,03 moles) de H~O-II e de 50,00 mL (0,55 moles) de hidrazina hidratada

35%(v/v), que foram aquecidos até completa dissolução. Com o resfriamento

da solução formaram-se cristais translúcidos de aspecto laminar.

"I == 23% P.F.exp==81-93°C P.F.lit :: 93-95OC

3.1.1.3- PREPARAÇÃODA 5-NITRO-2-FURFURlLlDENO4-METOXI-

BBNZIDRAZIDA,H~O-IV: Procedendo-se de acordo com o método descrito no

item 2.1.3, partiu-se de 1,20g (0,01 moles) de H3CO-11Ie de 1,75g (0,01 moles)

de 5-nitro-2-furfurilideno diacetato, que foram dissolvidos em mistura de

água destilada, ácido sulfúrico concentrado, ácido acético e etanol na pro-

porção de 8:1:8:20, respectivamente. Formou-se sólido amarelo de aspecto

amorfo, que foi lavado com porções de água destilada e recristalizado de

DMF lágua. Os cristais obtidos foram lavados com várias porções de água
destilada e mantidos em dessecador.

FJ= 63% P.F.exp = 231-239OC P.F.lit = -

3.1.8- PRBPARAÇAO DA S-NITRO-2-FURFURlLlDBNO 4-NITRO-BBNZlDRAZlDA

3.1.8.1- PRBPARAÇÃODO 4-NITRO-BBNZOATODB MBTILA, N02-Jl:

Procedendo-se de acordo com o item 2.1.1, partiu-se de 4,oog (0,02 moles) de

ácido 4-nitro-benzóico, N02-1,de 60,00 mL (1,48 moles) de metanol e de 2,00

mL (0,04 moles) de ácido sulfúrico concentrado. Manteve-se a mistura sob

refluxo por 4 horas, obtendo-se sólido amarelo de aspecto amorfo.

'1= 100% P.F.exp = 94-96°C P.F.lit :: 92-9SOC

3.1.8.2- PREPARAÇÃODA 4-NITRO-BEN2'JDRAZIDA,NOTIII: Proce-

dendo-se de acordo com o método descrito no item 2.1.2, partiu-se de 4,oog

(0,02 moles) de N02"1I e de 50,00 mL (0,55 moles) de hidrazina hidratada
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(0.02 moles) de NOz-II e de 50.00 mL (0.55 moles) de hidrazina hidratada

35%(v/v), que foram aquecidos brandamcntc. Com o rClfriamcnto da mistura

form ou-sc sólido amarelo dc aspecto amorfo.

TI=64% P.F.exp = 217-219OC P.F.Jit = 2180C

3.1.8.3- PREPARAÇÃO DA $-NITRO-2-FURPURILIDENO 4-NITRO-BEN-

ZIDRAZIDA, NOz-IV:Procedcndo-se de acordo com o método descrito no itcm

2.1.3, partiu-se de 2,00g (0,01 moles) de N02-1I1 e de 2,68g (0,01 moles) de

5-nitro-2-furfurilideno diacctato, que foram dissolvidos cm mistura dc água

destilada, ácido sulfúrico concentrado, ácido acético e etanol na proporçio de

8:7:8:20, respectivamente. Formou-se sólido de coloração amarelo-intensa e

aspecto amorfo, que foi lavado com porções de água destilada e recristalizado

de DMF lágua. Os cristais obtidos foram lavados com várias porções de água
destilada e mantidos em dessecador.

TI= 97% P.F.exp = 237-239°C P.F.lit29 = 2380C

3.1.9- PREPARAÇÃODA 5-NITRO-2-FURFURILlDENO4-ETOXI-BENZlDRAZlDA

3.1.9.1- PREPARAçAODO 4-ETOXI-BBNZOATODE METILA,H,c;20-II:

Procedendo-se de acordo com o método descrito no item 2.1.1, partiu-se de

4,65g (0,04 moles) de ácido 4-etoxi-benzóico, Hs~O-I, de 60,00 mL (1,48

moles) de metanol e de 1,00 mL (0,02 moles) de ácido sulfúrico concentrado.

Manteve-se a mistura sob refluxo por 4 horas, obtendo-se sólido de coloraçio

branca e aspecto amorfo.

1J=56% P.F.ezp= 33-35°C P.F.lit=-

3.1.9.2- PREPARAÇÃODA4-BTOXI-BENZIDRAZlDA,H~~-I)J: Proce-

dendo-se de acordo com o método descrito no item 2.1.2, partiu-se de 4,00g de

HsC20-11e de 50,00 mL (0,55 moles) de hidrazina hidratada 35%(v/v), que

foram aquecidos até completa dissolução. Inicialmente formou-se uma fase

oleosa que, com o resfriamento, cristalizou em forma de sólido branco de

aspecto amorfo.

1J= 93% P. F.czp = 90-94°C P.F.1it = 9O-96OC

3.1.9.3- PREPARAÇÃODA S-NITRO-2-FURFURILlDBNO4-ETOXI-BEN-

ZlDRAZlDA, H~20-1V: Procedendo-se de acordo com o método descrito DO
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3.1.9.3-PREPARAÇÃODA 5-NITRO-2-FURfURlLlDENO 4.ETOXI-BEN-

ZIDRAZIDA, H~C20-JV: Procedendo-se de acordo com o método descrito no

item 2.1.3, partiu-se de 2,50g (0,01 moles) de HsC20-JlI e de 3,37g (0,01 moles)

de 5-nitro-2-furfuritideno diacetato, que foram dissolvidos em mistura de água

destilada, ácido sulfúdco concentrado, ácido acético e etanol na proporção de

8:7:8:20, respectivamente. Formaram-se cristais amarelos que foram lavados

com porções de água destilada e recristalizados de DMF/água. Os cristais assim

obtidos foram novamente lavados com várias porções de água destilada e

mantidos em dessecador.

11 = 37% P.F.exp = 229-230OC P.F.lit=-

3.1.10- PREPARAÇAo DAS-NITRO-2-FURFURILlDENO4-ACETIL-

BENZIDRAZIDA

3.1.10.1- PREPARAÇÃODO 4-ACBTIL-BENZOATODBMBTILA,H3COC-

11:Procedendo-se de acordo com o método descrito no item 2.1.1, partiu-se de

5,00g (0,03 moles) de ácido 4-acetil-benzóico, H3COC-I,de 60,00 mL (1,48

moles) de metanol e de 1,00 mL (0,02 moles) de ácido sulfúrico concentrado.

Manteve-se a mistura sob refluxo por 4 horas, obtendo-se sólido branco de

aspecto amorfo.

11= 99% P.F.exp = 85-87°C P.F.1it = 89-91OC

3.1.10.2- PREPARAÇÃODA4-ACBTIL-BBNZIDRAZIDA,HsCOC-III:Pro-

cedendo-se de acordo com o método descrito no item 2.1.2, partiu-se de S,3Sg

(0,03 moles) de HsCOC-IIe de 50,00 mL (0,55 moles) de hidrazina hidratada

3S%(v/v), que foram aquecidos até completa dissolução. Com o restriamento

formou-se sólido de coloração bege e aspecto amorto.

11= 71% P.F.C%p = 118-179OC P.F.lit=-

3.1.10.3- PREPARAÇÃODA S-NITRO-2-FURFURlLlDENO4-ACETIL-

BBNZIDRAZIDA.H,COC-IV:Procedendo-se de acordo com o método descrito

DOitem 2.1.3, partiu-se de 3,OOg(0,02 moles) de H~OC-III e de 4,088 (0,02

moles) de 5-nitro-2-furfurilideno diacetato, que foram dissolvidos em água

destilada, ácido sulfúrico con~entrado, ácido acético e etanol na proporção de
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8:7:8:20, respectivamente. Formaram-se cristais muito finos de coloração ver-

melho-tijolo, que foram Iavad05 com porçõe5 de água destilada e

recristalizados de DMF/água. Os cristais assim obtidos foram novamente lava-

dos com várias porções de água destilada e mantidos em dessecador.

TI == 71% P.F.exp.== 22S-231OC P.F.lit.== -

3.1.11- PREPARAÇÃO DA 5-NITRO-2-FURFURlLlDENO 4-TRIFLUOROMETIL-

BENZIDRAZIDA

3.1.11.1- PREPARAÇÃO DO 4-TRIFLUOROMETIL-BENZOATO DE METI-

LA,CF~II: Procedendo-se de acordo com o item 2.1.1, partiu-se de 4,94g (0,03

moles) de ácido trifluorometil-benz6ico, CF3-1,de 60,00 mL (1,48 moles) de

metan01 e de 1,00 mL (0,02 moles) de ácido sulfúrico concentrado. Manteve-se

a mistura sob refluxo por 4 horas. Destilou-se o excesso de metanol obtendo-se

líquido oleoso e incolor.

TI == 80% P.F.exp == - P.F.lit == 13-14OC

3.1.11.2- PREPARAÇÃODA 4-TRIFLUOROMBTIL-BBNZIDRAZIDA,CF3-

111:Procedendo-se de acordo com o método descrito no item 2.1.2, partiu-se

de 3,3 mL (0,02 moles) de CF3""1Ie de 50,00 mL (0,55 moles) de hidrazina

hidratada 35%(v/v), que foram aquecidos até 60°C. Com o resfriamento da

solução formou-se sólido branco de aspecto amorfo.

TI ::; 55% P.F.exp ::; 97-99°C P.F.lit::; -

3.1.11.3- PREPARAÇÃODA S-NITRO-2-FURFURILlDENO4-TRIFLUO-

ROMETIL-BENZlDRAZIDA,CF3'"IV:Procedendo-se de acordo com o método

descrito no item 2.1.3, partiu-se de 2,20g (0,01 moles) de CF3-1I1e de 1,63g(0,01

moles) de 5-nitro-2-furfurilideno diacetato, que foram dissolvidos em mistura

de água destilada, ácido sulfúrico concentrado, ácido acético e etanol na

proporção de 8:7:8:20, respectivamente. Formou-se sólido de coloração ama-

rela e aspecto amorfo, que foi lavado com porções de água destilada e

recristalizado de DMF/água. Os cristais obtidos foram lavados com várias

porções de água destilada e mantidos em dessecador.

11 ::; 85% P.F.exp= 199-201°C P.F.lit= -
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3.1.12-PREPARAÇÃO DA 5-NITRO-2-FURfURILlDENO 4-(N,N-DIMETILAMI-

NO)-BENZIDRAZIDA

3.1.12.1- PREPARAÇÃO DO 4-(N,N-DIMETILAMINO)-BENZOATO DE

METILA, (H3ChN-II: Procedendo-se de acordo com o método descrito no item

2.1.1, partiu-se de 4,95g (Q,OYmoles) de ácido 4-(N,N-dimetilamino)-benz6i-

co, (H~hN-I, de 60,00 mL (1,48 moles) de metanol e de 3,00 mL (0,05 moles)

de ácido sulfúrico concentrado. Manteve-se a mistura sob refluxo por 4 horas.

Destilou-se o excesso de metanol obtendo-se líquido verde escuro de consis-

tência oleosa. Precipitou-se a base livre pela alcalinização do meio com

solução aquosa de NaOH 10%, obtendo-se sólido cinza de aspecto amorfo.

11= 96% P.F.exp = 97-98°C P.F.lit = 1020C

3.1.12.2- PREPARAÇÃODA 4-(N,N-DIMETILAMINO)-BENZIDRAZIDA,

(H,chN-III: Procedendo-se de acordo com o método descrito no item 2.1.2,

partiu-se de 4,00g (0,02 moles) de (H~hN-1I e 50,00 mL (0,55 moles) de

hidrazina hidratada 35%(v/v), que foram aquecidos até completa dissolução.

Com o resfriamento da solução formaram-se cristais de coloração rosea e

aspecto acicular.

11= 36% P.F.exp = 167-168OC P.F.lit = 170-171OC

3.1.12.3-PREPARAÇAoDA 5-NITRO-2-PURPURILlDENO4-(N,N-DIME-

TlLAMINO)-BENZIDRAZIDA,(H3q~-IV: Procedendo-se de acordo com o item

2.1.3, partiu-se de 0,77g (0,01 moles) de (H3C)~-1I1 e de 1,23g (0,01 moles) de

5-nitro-2-furfurilideno diacetato, que foram dissolvidos em mistura de água

destilada, ácido sulfúrico concentrado, ácido acético e etanol na proporção de

8:7:8:20, respectivamente. Precipitou-se a base livre pela alcalinização do

meio com solução aquosa de NaOH 10% , obtendo-se sólido vermelho-alaran-

jado com aspecto amorfo que foi lavado com porções de água destilada e

recristalizado de DMF/água. Os cristais obtidos foram lavados com várias

porções de água destilada e mantidos em dessecador.

11= 97% P.F.exp = 2S7-259OC P.F.lit=-
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3.1.13-PREPARAÇÃO DA S-NITRO-2-PURPURILlDENO ~-SULPAMOIL-

BENZIDRAZIDA

3.1.13.1- PREPARAÇÃO DO 4-SULPAMOIL-BENZOATO DE METILA,

SO]NH:rIl: Procedendo-se de acordo com o item 2.1.1, partiu-se de 4,00g (0,02

moles) de itcido 4-suJfamoiJ-benz6ico, S02NH2"I,de 60,00 mL (1,48 moles) de

metanol e de 3,00 mL (0,05 moles) de ácido sulfúrico concentrado. Manteve-se

a mistura sob refluxo por 4 horas, obtendo-se sólido branco de aspecto amorfo.

'TJ= 860/0 P. F.exp = 165-168°C P.F.1it=-

3.1.13.2- PREPARAÇÃODA4-SULFAMOIL-BENZIDRAZIDA,S02NH:rIlI:

Procedendo-s,e de acordo com o item 2.1.2, partiu-se de 3,80g (0,02 moles) de

S02NH2-IIe 50,00 mL (0,55 moles) de hidrazina hidratada 350/0(v{v),que foram

aquecidos até completa dissoluçáo. Com o resfriamento da solução formaram-

se cristais brancos de aspecto acicular.

TI=58% P.F.exp = 226-228OC P.F.lit=-

3.1.13.3- PREPARAÇÃODA 5-NITRO-2-FURFURILIDENO4-SULFA-

MOIL-BENZIDRAZIDA,S02NH:rIV: Procedendo-se de acordo com o método

descrito no item 2.1.3, partiu-se de 2,00g (0,01 moles) de S02NHz-1I1e de 2,26g

(0,01 moles) de S-nitro-2-furfurilideno diacetato, que foram dissolvidos em

mistura de água destilada, ácido sulfúrico concentrado, ácido acético e etanol

na proporçáo de 8:7:8:20, respectivamente. Formou-se s6Jido amarelo de as-

pecto amorfo, que foi lavado com porções de água destilada e recristalizado

de DMFfágua. Os cristais obtidos foram novamente lavados com várias porções (

de água destilada e mantidos em dessecador.

'1 =83% P.F.exp = 27~272OC P.F.lit=-

3.1.14-PREPARAÇÃO DA S-NITRO-2-FURFURILlDENO 3.4.5-TRlMETOXI-

BBNZIDRAZIDA

3.1.14.1- PREPARAÇÃODO 3.4.5-TRlMBTOXI-BENZOATODE METILA,

(OCH3h-lI: Procedendo-se de acordo com o item 2.1.1, partiu-se de 3,18g (0,01

moles) de ácido 3,4,5-trimetoxi-benzóico, (Oai3h-l, de 60,00 mL (1,48 moles)

de metanol e de 1,00 mL (0,02 moles) de ácido sulfúrico concentrado. Mante-

ve-se a mistura sob refluxo por 4 horas. Obteve-se s6lido de aspecto amorfo e
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coloração castanho-clara que, ap6s lavagens com água destilada, tornou-se

branca-acinzentada.

'7 == 83% P.F.exp == 80-83°C P. F.lit == 820C

3.1.14.2- PREPARAÇAo DA 3,4,5-TRIMETOXI-BENZIDRAZIDA,

(OCH3h-llI: Procedendo-se de acordo com o método descrito no item 2.1.2,

partiu-se de 2,80g (0,01 moles) de (OCH3h-1Ie de 50,00 mL (0,55 moles) de

hidrazina hidratada 35%(v/v), que foram aquecidos até completa dissolução.

Com o rcsfriamento da solução formaram-se cristais brancos brilhantes de

aspecto acicular.

'7 =68% P.F.exp = 156-159°C P.F.1it = 158-159OC

3.1.14.3-PREPARAÇÃODA S-NITRO-2-FURFURILIDBNO3,4,S-TRIMB-

TOXI-BENZIDRAZIDA,(OCH3h-IV: Procedendo-se de acordo com o item 2.1.3,

partiu-se de 1,90g (0,01 moles) de (OCH3),-11Ie de 2,04g (0,01 moles) de

5-nitro-2-furfurilideno diacetato, que foram dissolvidos em mistura de água

destilada, ácido sulfúrico concentrado, ácido acético e etanol na proporção de

8:7:8:20, respectivamente. Formaram-se cristais amarelos de aspecto acicular

que foram lavados com porções de água destilada e recristalizados de

DMF lágua. Os cristais assim obtidos foram lavados com água destilada e
mantidos em dessecador.

'fJ == 84% P.F.exp==236-237°C P.F.1it=-

3.2,.DEIERMNAÇÃO00 comOENIE 00 PARIlç}DDOSc::oMPa;']U; 0IJI1J)a;

Determinou-se neste trabalho o coeficiente de partição de cinco

das quatorze 5-nitro-2-furfurilideno benzidrazidas X3,X4,Xs-substituídas, pre-

paradas para a execução do presente estudo, utilizando-se o método de shake-

flask22 e o sistema l-octanol/água como descrito no item 23.

Os coeficientes de eninção molar, s, e os comprimentos de onda,

ÂmaX' para cada composto, foram determinados na região do U.~ em espectro-

fotômetro de marca Zeiss, modelo M4Q-11I em cela termostatizada a 2SoC. At.

amostras foram diluídas em tampão fosfato pso, pH ==7,24.
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A escolha do comprimento de onda de cada composto foi feio

utilizando.se soluçáo na concentração de 1,OxlO-~, enquanto que a deter~i.

nação do coeficiente de extinção molar foi feita na faixa de concentração entre

1,Ox 10.s e 7,Ox 10-sM.

Em razão da baixa solubilidade em água dos compostos estudados

neste trabalho, foi necessário preparar, inicialmente, solução 1,Oxl0.~ em

DMSO para a seguir obter as concentrações planejadas.

Cada composto teve seu coeficiente de partição determinado em

três diferentes concentrações situadas na faixa entre 1,Oxl0-s e 7,Oxl0-sM,

faixa esta utilizada para determinação do coeficiente de extinção molar, E,

Garantindo.se, assim, a validade da aplicação da lei de Lambert-Bee~2,107.

Das q uatorze S-nitro-2-furfurilideno benzidrazidas X3'X4'XS-

substituídas preparadas para a execução do presente trabalho, escolheram-se

cinco entre elas para verificar a linearidade entre os coeficientes de partição

experimental e calculado. O critério de escolha foi baseado no valor da cons-

tante de hidrofobicidade,n, de Hansch41, dos substituintes em posiçãopara no

anel benzênico.

Os valores de 1Cde Hansch para os substituintes estudados neste

trabalho situam-se na faixa entre 1,19 e -1,86. Desta forma, selecionaram-se

cinco S-nitro-2-furfurilideno benzidrazidas 4-X-substituídas em que X = N°2>

H, OCH3> OH, NH2' OS valores de :Tede Hansch para estes substituintes se

situaram na faixa entre 0,24 e -1,30, tabela 8. Os compostos com substituintes

com valores de n de Hansch acima e abaixo destes limites, apresenoram

dificuldade de solubilização na faixa de concentração planejada para o ensaio,

em razão das características de alta tipofiticidade e alta hidrofilicidade respec-

tivamente.

3.3-DEIERMNAÇÃOSIS1EMÁ11CADAFREQÜÍNJA[E~ÇÃOOOGRIJPOCAR-

BONIlA

A determinação sistemática da freqüência de absorção do grupo

carbonila na região do infravermelho da série de S-nitro-2-furfurilideno ben-

zidrazidas X3,X.,Xs-substituídas estudadas neste trabalho, foi feita de acordo
com o método descrito no item 2.4.
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Para cada compo~to a ~er analisado, prepararam-se soluçõe~ em

DMSO nas concentrações 0,04 e 0,08 M, utilizando-se lolvente de grau espec-

troscópico seco sobre peneira molecular 4A ativada.

A determinação do fator de conversão, F, para leituras feitas em

cm, foi realizada considerando-se as bandas em 1601,4 e 1801,6 cm-l; 1028,0 e

906,7 cm-l e 1028,0 e 1154,3 cm-l do espectro de filme de poliestireno regis-

trado nas condições descritas na tabela 12. O fator de conversão obtido foi de

80,4016 cm-l/cm .

Não foi possível a determinação da freqüência de absorção do

grupo carbonila da 5-nitro-2-furfurilideno 4-acetil-benzidrazida, em função de
sua baixa solubilidade em DMSO.

3.4-IJEIrRMINAÇ}DDA <::oocENffit\ÇÁ MÍNIM\INIBrráuA Da; ~
0B11I:)a; :

Determinou-se neste trabalho a concentração mínima inibitória

de quinze compostos, sendo quatorze pertencentes à série das 5-nitro-2-furfu-

rilideno benzidrazidas X3,X4,XS-substituídas, e mais o cloranfenicol, utilizado

como padrão de referência para a atividade antimicrobiana dos compostos

estudados. Utilizou-se, para esta finalidade, o método de diluição sucessiva118

descrito no item 2.5.

A padronização do método foi feita considerando-se a nifuroxazi-

da, 5-nitro-2-furfurilideno 4-bidroxi-benzidrazida, como composto padrão da
série es tudada.

A padronização do teste foi feita a partir de três soluções de

nifuroxazida, em DMSO, nas concentrações de 0,5 ,0,05 e 0,005 pglmL, res-

pectivamente. Utilizaram-se também in6culos com concentrações de 1,Ox102,

1,Ox 103, 1,Ox10., 1,Oxl0S e 1,Oxl06 células/mL.

Fixando-se a concentração do antimicrobiano e variando-se a

concentração do in6culo e vice-versa, observou-se não haver precipitação da

substância nem turvação do meio de cultura com a utilização de soluções do

composto em DMSO a 0,5 /ll/mL e in6culo com concentração de 1,OX10'

células/mL. Observou-se também, que pequenas variações na concentração de
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ctlula~ do in6culo nio interferem. significativam~nte. na avaliaçáo da concen-

tra~ão mínima inibitória do composto analisado.

A influência do DMSO sobre o crescimento da cepa de S.aurew

ATCC 25923 foi verifica da. observando-se náo haver interferência deste 501-

vente sobre o crescimento microbiano em concentrações abaixo de 12.5% .
Desta forrn a, na fase] do teste, consideraram-se as leituras de inibição/cresci-

mento microbiano somente a partir do terc.eiro tubo. Este procedimento náo

interferiu em nenhuma da fases do teste. uma vez que todos os compostos

analisados apresentaram concentração mínima inibitória situada muito aquém

des te tim ite.

A maioria dos testes foi realizada em quadruplicata e os ensaios

que apresentaram contaminação foram repetidos. Cada ensaio contou com a

preparação de um novo inóculo com contagem do número de células viáveis.

Observou-se. a partir dos valores descritos na fase JIt descritos na

tabela 3St que a faixa onde se situa a concentração mínima inibitória dos

compostos menos ativos é mais ampla que as demais. Isto levou à execução de

uma terceira fase com o objetivo de diminuir este intervalot obtendo-set

conseqüeotementet homogeneidade nos dados quanto ao intervalo entre os

limites máximo e mínimo de concentração mínima inibitória.
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CAPíTULO V

RESULTADOS



1-COMPOSTOS OBTIDOS

1.1.- ~Nl1ID-2-FURFURJUDENO BENlIDRAZJDA

Faixa de fusão

P.F.exp = 214-216°C P.F.Jit29 = 220°C

Análise elementar:

%Cexp.: 55,31

% Ccalc.:55,60

%Hexp.: 3,34

%Hcalc.:3,49

%Nexp.: 16,73

%Ncalc.:16,21

Jnfravermelho (KBr):

V(cm.l): 3467 (NHstr.); 3067 e 3016 (= C-Hstr.Ar-H); 1659 (C= OstrJ;

1636 (c= Nstr.); 1561 (NHdcf., banda IJ de amida 2i);

1282 (N°2str.simJ; 813 (NHstr.oop,); 706 (C-NYibr.,C-N02)

RMN-1H (200MHz. DMSO-d6 99,9%):

6(ppm): 12,10 (s,lH,NH); 8,40 (s,lH.CH= N); 7,80 (d,1H,Ar-H, Ja'x= 4,3Hz);

7,25 (d,lH,Jax'= 4.3Hz); 8,00-7,40 (m,SH.Ar-Hbenz)

RMN)3C (200MHz. DMSO-d6 99,9%):

Ó(ppm):Cl: 132,79; C2: 127,77; C3: 128,55; C4: 135,48; Cs: 163,44;

Có: 132,16; C7: 151,75; Cs: 114,63; C9: 115,27; C1O:151,89
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1.2-- 5-NJ1RO-2--FURFURIUDENO 4-HIDRCOO-BENZIDRAZIDA

Faixa de fusão

P.F.exp = 277-279°C P.F.lit29 = 265-270°C

Análise eJementar:

%Cexp.: 52,30

% Ccalc.: 52,30

% H exp.: 3,36

%Hcalc.: 3,29

%Nexp.: 14,97

%Ncalc.: 15,26

Jnfravermelho (KBr):

V(cm-lr 3363 (NHitr.); 1668 (c= Oitr.); 1636 (c= Nstr.);

1570 (NHdef.banda II de amida 2a); 1361 (OHstr. fenol);

1265 (N026tr.sim,);805 (NHstr. oop.); 625 (C-Nvibr.,C-N02)

RMN-1H (200MHz,DMSO-d6 99,9%):

c\(ppm):12,07 (s,lH,NH); 10,25 (s,lH,OH); 8,40 (s,lH,CH= N);

7,80 (d,2H,Ar-H,Jax'= 4,3Hz);7,75 (d,2H,Ar-H,Jax'= 14,5Hz);

7,25 (d,lH,Ar-H, Ja'x= 4,3Hz); 6,80 (d,2H,Ar-H,)a'x= 14,5Hz)

RMN-13C (200MHz, DMSO-d6 99,9%):

~(ppm): Cl: 161,08; C2: 123,18; C3: 130,00; C4: 134,35; Cs: 163,15;

C6: 114,69; C1: 151,78; C3: 114,75; 4: 115,12; Cl0: 152,05
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1.3- f>.NJ1RO-~RFURJU[)B\D 4-BROMO-BENlJDRAZlDA

Faixa de fusão

P.F,exp = 240-242OC P,F,lit29 = 239-240°C

Análise elementar:

%Cexp.: 42,02

%Ccalc.: 42~62

%Hexp.: 2,39

% H cale.: 2~38

%Nexp.: 11,90

%Ncalc.: 12~43

Jnfravermelho (KBr):

V(cm-1):3391 (NHstr.); 3068 e 3013 (= C-Hstr.Ar-H); 1670 (C= Ostr.);

1639 (N= Cstr,); 1576 (NHdef.banda]] de amida 2a);

739 (C-Nvibr.,C-N02)

-\
(i')
n
~

{

1"'

RMN-1H (200MHz, DMSO-d6 99,9%):

c5(ppm): 12,31(s,lH,NH); 8,37 (s,lH.CH= N); 7,78 (d,lH.Ar-H.Jax'= 4,3Hz);

7,70 (d,2H,Ar-H,Ju'= 14,5Hz); 7,50 (d,2H, Ar-H,J a'x= 14,5Hz);

7,27 (d,lH.Ar-H,Ja'x= 4,3Hz)

RMN.13C (200MHz, DMSO-d699,9%):

c5(ppm): Cl: 132,06; C2: 131,85; C3: 130,07; C4:136,05; Cs: 162,73;

C6: 126,25; C7: 151,80; C8: 114,83; C9: 115,73; Cl0: 152,15

BIBLIOTECA
Faculdadede CiênciasFarmacêutica

UniversldacWde São Paulo
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1.4-f>-NIlRO-2,.f1JRFlJRJUDENJ~O-BENZJDRAZIDA

Faixa de fusão

P.F.exp = 225-227OC P.F.lit= -

Análise elementar:

%Cexp.: 46,27

%Ccalc.: 49,08

%Hexp.: 3,21

%Hcalc.: 2,75

%Nexp.: 13,81

%Ncalc.: 14,31

Jnfravermelho (KBr):

V(cm-l): 3400 (NHstr.); 3075 (=C-Hstr.Ar.); 1671 (C=Ostr.)

1566 (NHâef. banda n de amida 28); 1077 (N-Nstr.);

737 (C-N"ibr.,C-N02)

RMN-1H (200MHz, DMSO-â6 99,9%):

<S(ppm):12,24 (s,lH,NH); 8,39 (s,lH,CH= N); 7,90 (d,2H,Ar-H,Ja'z= 14,5Hz);

7,78 (d,lH,Ar-H,Ju'= 4,3Hz); 7,61 (d,2H,Ar-H,Ju'= 14,5Hz);

7,27 (d,lH,Ar-H,Js'x= 4,3Hz)

RMN-13C (200MHz, DMSO-â699,9%):

6(ppm): Cl: 131,47; C2: 129,71; C3: 128,52; C4: 135,55; Cs: 162,64;

C,: 136,89; C7: 151,86; Cs: 114,90; C9: 115,85; Cl0: 152,21
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1.5-5-NfffiO-2-FURFURJUDINJ 4-AMIr--D-BENl1DRAZJDA

Faixa de fusáo

P.F.exp = 280- 283°C P.F.lit29= 283°C

Análise elementar:

%Cexp.: 52,11

%Ccalc.: 52,56

% H exp.: 3,59

%Hcalc.: 3,67

%N exp.: 20,31

%N cale.: 20,34

Jnfravermelho (K-Br):

V(cm-l): 3475 (NHstr. amina li livre); 3333 (NHstr.amina 28);

3068 e 3037 (= C-Hstr.Ar-H); 1663 (C= Ostr.); 1634 (N= Cstr,);

1553 (NHdef., banda]] de amida 2'); 733 (C-Nvibr.,C-N02)

RMN-1H (200MHz, DMSO-d6 99,9%):

cS(ppm):11,88 (s,lH,NH 2&);8,88 (s,1H,CH= N); 7,77 (d,lH,Ar-H,Ja'x= 4,3Hz);

7,71 (d,2H,Ar-H,Jax'= 14,5Hz); 7,20 (d,lH,Ar-H,Jax'= 4,3Hz);

6,60 (d,2H,Ar-H,Ja'x= l4,SHz); 5,79 (m,2H,NH,NH2)

RMN.13C (200MHz, DMSO-d6 99,9%):

cS(ppm):Cl: 151,90; C2: 112,83; C3: 129,90; C4: 133,63; Cs :163,52;

C6: 118,84; C7: 152,55; Cs: 114,54; ~: 115,01; Cl0: 152,93
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1.6- 5-NlTRO-2-FURFURlUDENO4-ME11L-BENZ1 DRAZJDA

Faixa de fusáo

P.F.exp = 233-235°C P.F.lit= -

Análise elem entar:

%Cexp.: 53,75

%Ccalc.: 57,14

%Hexp.: 4,34

% H cale.: 4,05

%N exp.: 14,68

%Ncalc.: 15,37

Jnfr&vermelho (K.Br):

V(cm-l): 3398 (NHetr.); 1666 (c= Oetr.); 1633( c=cstr.);

1514 e 1389 (C= Cetr., aromático 1,4-dissubstituído);

1579 (NHdef. banda]] de amida 2a); 741 (~Nvibr.,C-N02)

RMN-1H (200MHz. DMSO-d6 99,9%):

<S(ppm):12,43 (s,lH.NH); 8,62 (s,lH,CH= N); 8,06 (d,2H.Ar-H.Jax'= 14,5Hz);

7,99 (d,lH,Ar-H,Jax'= 4,3Hz); 7,57 (d,2H,Ar-H,Ja'x= 14,5Hz);

7,47 (d,lH,Ar-H,Ja'x= 4,3Hz); 2,61(s,3H,CH3)

RMN-13C (200MHz, DMSO-d699,9%):

<S(ppm):Cl: 142,80; C2: 128,17; C3: 130,13; C4: 135,59; Cs: 163,77;

C6: 129,45; C7: 152,22; C.s:115,02; C9: 115,41; CiO: 152,22;

Cll: 21,39
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1.7-5-NIlRO-2.flJRFURJUDENO 4-~TOXI-BENlJDIV\2'1DA

Faixa de fusão

P.F.exp = 237-239°C P.F.lit=-

Análise elementar:

%Cexp.: 53s98

%Ccalc.: 54s73

%Hexp.: 3s83

%Hcalc.: 3,88

%Nexp.: 14,53

%N cale.: 14,73

Jnfravermelho (KBr):

V(cm-1): 3284 (NHstr.); 1662(c=ostr.); 1634 (N=c;tr.);

1544 (NHdef. ,banda n de amida 2a);

1515 (C= Catr., aromático 1A-dissubstituído );

1474(c-Hdef.,OCH3); 1284 (Ar-O-Rstr.); 1020 (N-NstrJ;

738 (C-Nvibr.,C-N02)

RMN)H (200MHz, DMSO-d6 99,9%):

Ó(ppm): 12,08 (s,lH,NH); 8,41 (s,lH,CH= N); 7,93 (d,2H,Ar-H,Jax'= 14,5Hz);

7,90 (d,lH,Ar-H,Jax'= 4,3Hz); 7,24 (d,lH,Ar-H,Ja'x= 4,3Hz);

7,08 (d,2H,Ar-H,la'x= 14,5Hz); 3,86 (s,3H,CH3)

RMN-13C (200MHz, DMSO-d6 99,9%):

cS(ppm):Cl: 162,36; C2: 119,76; C3: 129,86; C4: 134,77; Cs: 162,93;
C6: 124,14; C7: 151,42; Cs: 114,10; C9: 114,98; ClO :151,96;

Cu: 55,48
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1.8-5-NJlRO-2rFURFURlUDfNJ 4-NIlRO-BENlIOOAZJDA

Faixa de fusáo

P.F.exp = 237-239°C P.F.lit29 = 238°C

Análise elementar:

%Ccxp.: 44,11

%Ccale.: 47,38

%Hcxp.: 2,96

% H cale.: 2,65

%Ncxp.: 17,10

%Ncalc.: 18,42

Jnfravermelho (KBr):

V(cm-l): 3076 e 3018 (= C-Hitr.,Ar.); 1681 (c= °8tr.); 1641 (N= Cstr.);

1562 (NHdef. banda]] de amida 28); 738 (C-Nvibr.,C-N02)

RMN.1H (200MHz, DMSO-d6 99,9%):

b(ppm)= 12,50 (s,lH,NH); 8,39 (s,1H,a-J= N); 8,37 (d,2H,Ar-H,Jax'= 14,5Hz);

8,13 (d,2H,Ar-H,Ja'x= 14,5Hz); 7,78 (d,1H,Ar-H,Ja'x= 4,3Hz);

7,30 (d,1H,Ar-H,Jax'= 4,3Hz)

RMN.13C (200MHz, DMSO-d6 99,9%):

cJ(ppm):Cl: 149,68; C2: 125,54; C3: 136,82; C4: 138,58; Cs: 162,05;

C6: 123,93; C1: 151,58; C8: 114,75; C9: 116,12; C10:152,25
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]. 9- ~NITK( )-2rFl JRFURJUDENO 4-ETCW-BEN1.I[)RAZIDA

Faix3 de fusão

P.f.exp = 229-230°C P.F.lIl= -

Análise e1ementt:sr:

%Cexp.: 55,41

%Ccalc.: 55,44

% H exp.: 4,37

% H cale.: 4,32

%Nexp.: 14,31

%N cale.: 13,85

Jnfrt:svermelho (KBr):

V(cm'l): 3288 (NHi>tr.); 3077 (= C-Hi>tr.Ar.); 3015 (OC-Hi>tr., CH3,HsC20);

1661 (C=Ostr,): 1635 (N=Cstr.); 1580 e 1516 (C=Cstr.Ar.);

1574 (N-Hdef. banda]] de amida 2a); 1045 (N-NstrJ;

625 (C-Nvibr.,C-N02)

RMN-1H (200MHz, DMSO-d6 99,9%):

O(ppm): 12,12 (s,lH,NH); 8,38 (s,lH,CH= N): 7,90 (d,2H,Ar-H,Jax'= 14,5Hz):

7,79 (d,lH,Ar-H,Jax'= 4,3Hz); 7,25 (d,lH,Ar-H,Ja'x= 4,3Hz);

7,06 (d,2H,Ar-H,Ja'x= 14,5Hz); 4,11 (m,2H,CH2,H3cCH20-Ar);

1,35( t,3H,H3C,H3CCHp-Ar)

RMN-13C (200MHz, DMSO-d6 99,9%):

O(ppm): Cl: - ; C2: 114,93; C3: 130,08; C4: 134,97; C5: 161,86;

C6: 124,68; C7: 152,17; Cg: 114,23; C9: 115,22; Cl0: 152,15;

Cl1: 63,69; C12: 14,71
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1.10- :>-N1TRO-2rFURFURILI[)G\D 4-ACEIllrBENZJDRAZIDA

Faixa de fu~ão

P.F.exp. = 228-231"C P.F.lit.= -

Análise elem entar:

%Cexp.: 54,26

%Ccalc.: 55,82

%Hexp.: 3,93

%Hcalc.: 3,65

%Nexp.: 16,59

%Ncalc.: 13,95

Jnfravermelho (KBr):

V(cm-l): 3430 (NHstr.); 1763 (c=ostr. cetona); 1681 (c=ostr., amida 2Q);

1631 (N= 4tr,); 1545 (NHdef. banda]] de arnida 2a);

1074 (N-Nstr,); 762 (C-Nvibr.,C-N02)

RMN-1H (200MHz, DMSO-d6 99,9%):

Ó(ppm): 12,33 (s,lH,NH); 8,46 (s,lH,CH= N); 8,04 (d,2H,Ar-H,Jax'= H,5Hz);

7,84 (d,lH,Ar-H,Jax'= 4,3Hz); 7,82 (d,2H,Ar-H,Ja'x= 14,SHz);

7,30 (d,lH,Ar-H,Ja,x= 4,3Hz); 2,49 (s,3H,H3CCÚ-Ar)

RMN.13C (200MHz, DMSO-d6 99,9%):

Ó(ppm): Cl: 146,33; C2: 126,88; C3: 128,19; C4: 135,96; Cs: 164,45;

C6: 133,81; C7: 151,90; Cg: 114,85; C9: 115,64; C1O: 152,15;

Cll: 156,88; C12: 15,45
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1.11 ~ ~)-Nn1{()-2,-FURFURJLlDW.)4-TRlFUJOROM01L-BENlIDRAZJDA

Faixa de fusáo

P.F .exp' = 199-201°C P.F.lit= -

Análise elem entar:

%Cexp.: 44,56

%Ccalc.: 47,72
%Hexp.: 2,54

%Hcalc.: 2,46

%Nexp.:17,36

%Ncalc.: 12,84

Jnfr::svermelho (K.Br):

V(cm-l): 3396 (NHstr.); 3099 (= C-Hstr.Ar.); 1675 (c= Ostr.); 1640 (N=Csfr.);

1566 (NHdef. banda n de amida 2a); 1351 (C-F6tr.); 1064 (N-Nstr.);

739 (C-Nvibr.,C-N02)

RMN-1H (200MHz, DMSO-d6 99,9%):

Ó(ppm): 12,39 (s,lH.NH); 8,67 (s,lH.CH= N); 8,00 (d,lH.Ar-H.Jax'=4.3Hz);

7,78( d,lH.Ar-H.Ja'x= 4.3Hz); 7,75 (d,2H.Ar-H.Jax'= 14.5Hz);

7,41 (d,2H.Ar-H,Ja,x= 14,SHz)

RMN.13C (200MHz. DMSO-d6 99,9%):

Ó(ppm):Cl: 147,19; C2: 126,76; C3: 128,95; C4: 150,33; Cs: 162,57;

C6: 136A5; C7: 152,23; C3: 114,28; 4: 114,81; CiO: 152,00;

Cu: 120,05
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1.12- 5-NrIRO-UURFURI LlDIN) 4-{N,N-DINETllAMNCJ)-BENlIDRAZJDA

Faixa de fusão

P.F.exp. = 257-259°C P.F.lit= -

Análise eJementar:

%Cexp.: 52,15

% Ccalc.: 55,63

%Hexp.: 4,89

% H cale.: 4,67

%Nexp.: 18,19

%NcaJc.: 18,53

Jnfravermelho (KBr):

V(cm-l): 3420 (NHstr.); 1651 (c= Ostr.); 164t(N= Cstr.);

1510 (c= ~tr.,Ar. 1,4-dissubstituído);

1576 (NHdef., banda]] de amida 28); 1020 (N-Nstr.);

737 (C-Nvibr.,C-N02)

RMN.1H (200MHz, DMSO-d699,9%):

Ó(ppm): 12,39 (s,lH,NH); 8,81 (s,lH,CH= N);

8,25 (d,2H,Ar-H,Jax'= 14,5Hz);8,22 (d,lH,Ar-H,Jax'= 4,3Hz);

7,63 (d,lH,Ar-H,Ja'x= 4,3Hz); 7,18 (d,2H,Ar-H,Ja'x= 14,5Hz);

3,84 (s,6H,(H~bN-Ar)

RMN.13C (200MHz, DMSO-d699,9%):

Ó(ppm): Cl: 151,95; C2: - ; C3: 129,66; - C4: 133,88; Cs: 163,48;

C6: 118,76; C7: 152,57; Cg: 114,67; C9: 115,05; CiO: 152,96;

Cll e C12: 111,03
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1.1~ 5-NJ"ffiO-bfURFURlLlDFNO4-SlJLFAMJIL-BENZIDRAllDA

Faixa de fusão

P.F.exp. = 270-272r;,C P.F.lit= -

Análise elementar:

%Cexp.: 42,65

%Ccalc.: 42,49

%Hexp.: 3,06

%Hcalc.: 2,97

%Nexp.: 16,93

%N cale.: 16,52

]nfraverme]ho (KBr):

V(cm-l): 3307 (NHlitr.); 3096 (= C-Hstr., Ar-H.); 1672 (C= oGtr.);

1631 (N= C str,); 1572 (C= C8tr.~r. 1,4-dissubstituído );

1580 (NHdef. banda]] de amida 28); 1351 e 1168 (S= Osim e assim.);

1098 (N-Nstr,); 614 (C-Nvibr.,C-N02)

RMN-1H (200MHz, DMSO-d6 99,9%):

b(ppm): 12,32 (S,lH,NH); 8,31 (s,1H,CH= N); 8,00 (d,2H,Ar-H,Jax'= 14,SHz);

7,89 (d,2H,Ar-H,Ja'x= 14,5Hz); 7,70 (d,lH,Ar-H,Jax'= 4,3Hz);

7,48 (m,2H,NH2,H2NSOrAr); 7,21 (d,lH,Ar-H,JQ'x= 4,3Hz)

RMN}3C (200MHz, DMSO-d6 99,9%):

Ó(ppm):C1: 147,29; C2:128,80; C3: 126,13; C4: 136,47; CS: 162,76;

C6: 135,93; C7: 151,76; Cs: 114,85; C9: 115,97; C1O:152,26
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1.14- 5-NJTRO-2-FURFURILlDEN:>3,~5-'ffiHvETC»J-B8\rl1 DRAZIDA

Faixa de fusáo

P.F.exp. = 236-237°C P.F.lit= -

Análise eJem entar:

%c,:xp.: 50,96

%Ccalc.: 51,58

%Hexp.: 4,37

%Hcalc.: 4,36

%Nexp.: 11,13

%N cale.: 12,03

Infravermelho (KBr):

V(cm-l): 3411 (NHstr.); 3098 (= C-Hstr.,Ar-H.); 1673 (C= °str.); 1640 (N= Cstr.);

1573 (NHdef., banda JJ de amida 2a); 1253 (C-Ostr.,R-O-Ar.);

1028 (N-Nstr,); 739 (C-Nvibr.,C-N02)

RMN-1H (2QOMHz,DMSO-d6 99,9%):

Ó(ppm): 12,12 (s,lH,NH); 8,44 (s,lH,CH= N); 7,79 (d,lH,Ar-H,Jax'= 4,3Hz);

7,27 (s,lH,Ar-H, com sobreposição);

7,27 (s,2H,Ar-H, com sobreposição );

3,90 (s,6H,C-H,3,5-(H3CO)z-Ar); 3,76 (s,3H,C-H,4-H3CO-Ar)

RMN-13C (200MHz, DMSO-d6 99,9%):

Ó(ppm): Cl: 151,98; C2: 105,65; C3: 127,99; C4: 141,06; Cs: 163,11;

C6: 135,62; C7: 152,12; C8: 114,85; C9: 115,52; C1O: 152,95;

C11: 60,36; C12= Cn: 56,34
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2- COEFICIENTE DE PARTIÇÃO DOS COMPOSTOS OBTIDOS

Encontram-se na~ tat'le)as]4 a ]8, as condiçó~s ~xperimentais ~ os

resultados obtidos na determinação dos coeficientes de partição da série das

5-nitro-2-furfurilideno benzidrazidas X3,X4,Xysubstituídas, a partir de suas

r~&pectivas soluções aquosas pelo método de shake-flask22.

Na tabela 19 ~stão reunidos os valores de coeficiente de partição

das 5-nitro-2-furfuri)ideno benzidrazidas X3,X4,XS-substituídas determinados

pejo método deshake-flask72 utilizando-se o sistema 1-octanol/tampão f05fato,

bem como os valores de II de Hansch41 dos respectivos substituintes e valores

de coeficiente de partição calculados pelo CLogP Program56.
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'D\BELA 14

D.t.rmln~Ao do co.tici.nt. d. partiçAo da 5.nltro.~.turluriJid.no

4-nitro-benzidrazida obtido pelo método de shake-flask

utilizando o sistema '-octanol/tampão foafato

E23Bnm = S239 M pH = 7,24

Tempo de partição: 30 minutos

Tempo de centrifugação: 4.000 rpml30 minuto8
Temperatura: 25,0 z o,soe
Proporção dos solventcs:0,5: 6,0 mL

em que: -Ai ~ a absorbância da solução inicial;
-%DMSO ~ o percentual de DMSO na solução inicial;
- Ar ~ a absorbância final da soluçãO;
-~ ~ a absorbância da solução inicial ap6s o experimento;
-Papp é a partição aparente;

-LogPapp ~ o coeficiente de partição aparente

113

PARÂMETROS CONC I!NTRAÇÃO MOLAR

I!XPI!RIMI!NTAIS
3,8X10-8 ,SX10-8 8,2X10-8

A1 0,225 0,229 0,387

%OMSO 0,003 0,004 0,006

A. 0,049 0,046 0,077

A. - - 0,361

Esta bllldade 100% 100% 97,3%

P.pp 43,1020 47,7391 48,3117

Log P.pp 1,6345 1,6789 1,6840



'D\BELA llS

D~ermin~ç!o do coeficiente de partiç!o d~ 5.njtro-~.furfurilideno

"':benzidrazida obtido pelo método de shake-fIask utilizando

o sistema 1-octanol!tampão fosfato

E273nm = 12. 763 M pH = 7,24

Tempo de partição: 30 minutos
Tempo de centrifugação: 4.000 rpm/30 minutos
Tcmpcratura; 25,0 : O,S-C
Proporção dos 8olventc8: 0,5 :.,0 mL-

em que: -Ai' a ab80rbância da solução inicial;
-%DMSO 'o percentual de DMSO na 8olução inicial;
-Ar, a absorbê.ncia final da soluçãO;

- ~ , a absorbê.nçia da 8olução iniçial ap66 o e:xpcrimento;
-P8pp '8 partição aparente;
- LogPapp , o coeficiente de partição aparente

114

PAPÂM ErROS CONC I!NTRAÇÃO MOLAR

EXPI!RIM ENTAIS
2,8X10-5 3,X10-8 S,3X10-8

A1 0,332 0,497 0,678

%OMSO 0,003 0,004 0,006

Af 0,062 0,097 0,132

A. - - 0,668

Estabilidade 100% 100% 98,1%

P.PP 34,3387 32,9397 33,0909

LogP.pp 1,5420 1,5184 1,5197



'D\BELA 18

D.t.rmlnaçAo do ootfjcltn~ dt pAT1içAoda 6-nltro-2-furlurilídtno

4-metoxi-benzidrazida obtido pelo método de shBke-fIBsk

utilizando o sistem a 1-octanol/tam pão fosfato

t23Brm = 11.937 M pH = 7.24

Tempo de partição: 30 minutos
Tempo de centrifugação: 4.000 rpm/30 minutos
'Iempcratura; 25,0 :t::O,S-C
Proporção dos 8olventcs: 0,5: 6,3 mL

em que: -Ai ~ a absorbância da sol ução inicial;
-%DMSO 'o percentual de DMSO na solução inicial;
-Af é a absorbência final da soluçãOj
-Ae é a absorbência da solução inicial ap66 o expcrimcntOj
-P8pp ~ a partição aparente;
-LogPepp ~ o coeficiente de partição aparente

11!

PARÂM ETROS CONC!!NTRAÇÃO MOLAR

P!!RIM !!NTAIS
-

3,2x1 O-I 4,8X10-1 6,6X10-l

At 0,382 0,573 0,788

%OMSO 0,003 0,004 0,006

Af 0,075 0,113 0,151

A. - - 0,769

Estabilidade 100% 100% 97,6%

P.pp 51,5760 51,2920 53,1536

LogP.pp 1,7124 1,7100 1,7255



'.D\.BELA 17

D.t.rminaç60 do co.'icl.ntt d. partiç60 da 5-nltro-:2-furfurilid.no4-hidroxi-b.nzldrazida

obtido pelo método de shake-flask

utilizando o sistema , -octanoll tempão fosfato

t2Berm = H5.27'1M pH = 7,24

Tempo de partição: 30 minutos
Tempo de centrifugação: 4.000 rpm/30 minutos
Temperatura: 25,0 :t: O,S-C
Proporção dos solventes: 1,0: 4,OmL

em que: -Ai ~ a absorbância da solução inicial;

-%DMSO é o percentual de DMSO na solução inicial;
-Ar é a absorbáncia final da soluçãO)
- A.eé a absorbância da solução inicial ap66 o experimento)
-Papp é a partição aparente;
-LogPapp ~ o coeficiente de partição aparente

"6

PARÂMErROS CONC!NTRAÇÃO MOLAR

DCP!RIM!NTAIS
3,2X10-8 4,2X10-8 S,7X10-8M

At 0,438 0,642 0,863

%DMSO 0,003 0,004 0,006

Ar 0,085 0,123 0,168

A. - - 0,842

Estabilidade 100% 100% 96,8%

Pepp 16,6118 16,8780 16,5476

LogPepp 1,2204 1,2273 1,2187



'D\BELA 18

D.t.rminaç!o do co.ficl.nt8 d. partJçAo da 5.nitro.:2.furfurilideno

4-amino-benzjdrazida obtido pelo método de shB.ke-fIask

utilizando o sistema , -octanoll tam pão fosfato

t2B7rrn = 8.551 M pH = 7,24

Tempo de partição: 30 minutos
Tempo de centrifugação: 4.000 rpm!30 minutos
Tcmpcratura: 25,0 :!:O,SOC
Proporção dos 8olventcs: 4,7: 5,0 mL

em que: -Ai 6 a absorbância da solução inicial;
-%DMSO é o percentuat de DMSO na solução inicial;
-Ar é a absorbância final da 8oluçãOj
-Ae é a absorbância da solução inicial ap6s o CJtPcrimentOj
-Papp é a partição aparente;
-LogPapp 6 o coeficiente de partição aparente

"7

PARÂMErROS CONCI!:NTRAÇÃO MOLAR

EXPI!RIM!NTAIS
3,4X10.S 4,1 X10-SM 8,4X10.S

A1 0,289 0,351 0,547

%DMSO 0,003 0,004 0,006

Af 0,057 0,068 0,115

A. - - 0,540

Estabilidade 100% 100% 98,5%

P.pp 4,3298 4,4273 3,9962

LogP.pp 0,6364 0,6461 0,6016



'DU:IELA 19

Valor.s d. oo.ficl.nt. d. partiç!o d. 5.nltro-~.furlurilld.no b.nzidrezidas

X3'X"",~.substiturda&det.rminados p.lo mttodo d. shake-flask utilizando
o slst.ma 1-octanol/tampAofosfato. co.flcl.nt.a d. partiçAocalouladoa

p.lo CLogPProgram . reap.ctivoa valor.a O'll d. Hanaoh

X4

o

~-N=~N02

em '1ue: -lt 6 a constante n de Hansch;
-LogPapp 6 o coeficiente de partição experimentat, m6die obtida e partir de três
diferentes concentrações de amostra;
-LogPealc ê o coeficientede partiião calculado atravês do CLogPProgrampelo
Prof. H. Kubinyi, da BASF-Ludwigshafen, Alemanha;
-n 6 o n° de repetições do ensaio em diferentes concentrações;
- A = ILogPapp - CLogP I

118

Xa X. Xs LogPspp n LogPul A n

H NOa H l,66:!:O,03 3 1,6840 0,02 0,24

H H H 1.53z0.01 3 1.5090 0,02 0,00

H OCH, H 1,72:!:0,01 3 1,7040 0,01 -0,03

H OH H 1.22z0.01 3 1.1812 0.04 -0.61

H NHa H O,63:t:O,02 3 0,6276 0.01 -1,30
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3- FREQÜÊNCIA DE ABSORÇÃO DO GRUPO CARBONILA

Arre~C'nttJm-$e na$ ln"eJtJ$ 20 a 32 0S valores das freqüénci&~ de

a"son;ão do grupo c.arbonila em cm-l das 5-nitro-2-furfurilideno benzidrazidas

X3,X4,X5-substituídas obtidos em duas diferentes concentrações. Cada valor

apresentado é a média de três leituras das bandas obtidas em quatro espectros

registrados na região entre 1750 e 1550 em-l, tomando-se a banda em 1601,4

em -1 de filme de poliestireno com o referéncia.

o valor de VMC- o foi considerado como sendo o valor verdadeiro

da média e sua dispersão em relação à média foi expressa pelo desvio padrão.

Estão reunidos na tabela 33 os valores de vMC::o apresentados nas

tabelas 20 a 32.

119



'D\BELA 21

Freqüência de absorção do grupo carbonila da 5-nitro-2-furfurilideno

4-bromo-benzidrazida em DMSO na região do infravermelho

em que: - vc= Oé a freqüência de absor~ão do grupo carbonila
'. d 1 '7 -1

_na regleo o . y, em cm i
- X ê a mêdia aritmética das freqüências obtidas em

em-t.,
- s é o desvio padrão da média;
-V~- O é a média aritmética das freqüências em em-t

obtidas nas duas concentra~ões

'21

CONCENTRAÇÃO vc=o -
X 8

MOLAR (cm-1)

1679,7

0,04
1679,5

1679,7 0,2
1680,0

1619,8

1679,8

0,08
1679,4

1679,7 0,3
1679,1

1680,0

v..c:o 1679,7 0,3



'»\BELA 22

Freqüência de absorção do grupo carbonila da 5-nitro-2.furfurilideno

4-cloro-benzidrazida em DMSO na região do infravermelho

- I

CONCENTRAÇAOI

MOLAR
Vc=o

(cm-1)

1678,8

-
x 8

0,04
1679,8

1679,2 0,8
1678,4

1680,0

1679,9

0,08
1679,5

1679,8
1679,7 0,2

1679,5

v..c-o 1679,5 0,6

em que: - Vc= O é a freqüência de absorção do grupo earbonila'.
d I v: -1

na reg!ao o . . em em ;
-X é a média aritmética das freqüências obtidas em

-1
em ;

- 8 é o desvio padrão da média;
- V~= Oé a média aritmética das freqüências em em-1

obtidas nas duas concentrações

'22



TABELA 23

Freqüência de absorção do grupo carbonila da 5-nitro-2-furfurilideno

benzidrazida em DMSO

na região do infravermelho

em que: - vc= Oé a freqüência de absorljãodo grupo carbonila
-Ea rcgião do I.'Y.cm cm-l;

- X é 8 média aritmética das freqüências obtidas em
em-l.I

- s é o desvio padrão da média;

-VMC= O é a média aritmética das freqüências em cm-l
obtidas nas duas conccntraiões

'23

CONCENTRAÇÃO vc=o
-

(cm-1)
X 8

MOLAR

1678,3

0,04
1680,5

1678,4 1,4
1677,1

1677,9

1677,5

0,08
1677,4

1677,5 0,3
1677,1

1677,9

VMC-O 1678,0 1,1



'.ll\BELA 24

Freqüência de absorção do grupo carbonila da S-nitro-2-furfurilideno

4-metil-benzidrazida em DMSO na região do infravermelho

em que: - vc= O é a freqüência de absorião do gru?=, carbonila
'o d 1 '7 -1

na reglBo o .v. em cm ;

-X~ a mêdia aritmêtiea das freqüências obtidas em
em-1.,

- s ê o desvio padrão da mêdia;
-v~.. Oé a média aritmética das freqüências em cm-l

obtidas nas duas concentrações

'24

CONCENTRAÇÃO vc=o -
(cmo1)

X 8
MOLAR

1675,9

0,04
1675,8

1675,9 0,1
1675,9

1676,0

1677,S

0,08
1676,2

1676,5 0,6
1676,2

1676,3

v..c-o 1676,2 0,5



'n\BELA 2:s

Freqüência de absorção do grupo carbonila da 5-nitro-2-furfurilideno

4-metoxl-benzidrazida em DMSO na região do infravermelho

em gue: - Vc= O é a fregüência de absorção do grupo carbonila
"

d I ' 7 -1
na regliw o . v. em cm i

- Xê a mêdia aritmética das freqüências obtidas em-1
em ;

- s é o desvio padrão da média;
-V~= O é a média aritmética das fregüências em cm-1

obtidas nas duas concentrações

'25

CONCENTRAÇÃO Vel:o -
(em-')

X 8
MOLAR

1676,4

0,04
1676.8

1676,4 0.3

1676.6

1676,0

1675.6

0,08
1675.6

1675,6 0,4

1676.2

1675.2

Y..el:o I 1676.0 0.6



'D\BELA 26

Freqüência de absorção do grupo carbonila da 5-nitro-2.furfurilideno

4-hídroxí-benzidrazida em DMSO na região do infravermelho

em que: -vc= O é a freqüência de absor~ão do grupo carbonila na

r~ão do I.'V-em cm-l;
- X ê a média aritmética das freqüências obtidas em cm-l;
- s é o desvio padrão da média;
- vMC= Oé a média aritmética das freqüências em em-l
obtidas nas duas cODcentra~óes

'26

CONCENTRAÇÃO veco -
(em-')

X 8
MOLAR

1614,8

0,04
1675,9

1675,2 0,6
1675,6

1614,7

1675,0
I

0,08
1675,4

1675,0 0,3
1674,7

1675,0

v.,e.o 1675,1 0,4



'll\.BELA 27

Freqüência de ab50rção do grupo carbonila da 5-nitro-2-furfurilideno

4-amino-benzidrazida em DMSO na região do infravermelho

em que: - vc= O é a freqüência de absorção do grupo carbonila na.- d 1'0 -1
r~ec o .w. emcm ;
- X é a média aritmética das freqüências obtidas em cm-1;
- s é o desvio padrão da média;

-vMC= O é a média aritmética das freqüências em cm-l
obtidas nas duas concentrações

'27

CONCENTRAÇÃO vc.o -
X 8

M01J\R (cm-1)

-

-
0,04 - -

I

-
I

I
-

1669,1

0,08
166.8,8

1668,9 0,2

1668,9

166.8,7

vMC=O 1668,9 0,2



'D\BELA 28

Freqüência de absorção do grupo carbonila da 5-nitro-2-furfurilideno

4-etoxi-benzidrazida em DMSO na região do infravermelho

em que: - Vc= O é Bfreqüência dc absorção do grupo carbonila na.- d I V -i
r=s;ao o . . cm em ;
- X ê a médiaaritmêtica das freq1Jênciasobtidas em cm-l;
- 6é o desviopadrão da média;
-vMC= O é a média aritmética das freqOências em cm-l
obtidas nas duas conccntrações

'29

CONCENTRAÇÃO Vc=o
X

(em-1)
8

MOLAR

1676,6

0,04
1676,4

1676,6 0,1
1676,7

1676,7

1676,1

0,08
1675,8

1676,2 0,3
1676,3

1676,6

vale-o 1676,4 0,3



TABELA 29

Freqüência de absorção do grupo carbonila da 5-nitro-2..furfurilideno

4-trifluorometil-benzidrazida em DMSO na região do infravermelho

em que: - vc= O é a freqüência de absorião do grupo carbonila na.- d I ' 7 -1
r.=B:Bo o . v. em cm i
- X ê a médi& aritmétic& das freqüéncias obtidas em em-l;
- s é o desvio padrão da média;

-vMC= o é a média aritmética das freqüências em cm-l
obtidas nas duas concentraiões

129

CONCENTRAÇÃO Vc=o -
(cm-1)

X 8
MOLAR

1681,7

0,04
1681,8

1681,6 0,2
1681,8

1681,3

1681,9

0,08
1681,7

1681,6 0,3
1681)3

1681,5

v..c.o I 1681,6 0,2



'n\BELA 30

Freqüência de ab50rção do grupo carbonila da 5-nltro-2-furfurilideno

4-(N,N-dlmetiiamino)-benzldrazlda em DMSO

na região do infraverme!ho

em que: -vc= O é a freqüência de absorção do grupo carbonila na.- d I ' 7 -1
rc:.ã:ao o . v. em cm ;
- X é a média aritmética das freqüências obtidas em em-i;
- s é o desvio padrão da média;
-VMC=O é a média aritmética das freqüências em cm-l
obtidas nas duas concentrações

130

CONCENTRAÇÃO vc=o X
(cm-1)

8
MOLAR

1670,0

0,04
1669,2

1669,2 0,5
1668,9

I

1668,9

1667.6

0,08
1668,4

1667,9 0,4
1667,9

1667,7

v811/c=o 1668,6 0,8



TABELA 31

Freqüência de absorção do grupo carbonila da 5-nitro.2-furfurilideno

4-sulfamoil-benzidrazida em DMSO na região do infravermelho

em que: - vc= O é a freqüência de absorljão do grufX' carboniJa na, - d I '1.7 -1
regIao o . v. em em ;

-X é a média aritmética das freqüências obtidas em em-I;
- 6 é o desvio padrão da média;
-VMC=O é a média aritmética das freqüências em cm-I
obtida~ nas duas concentrações

131

CONCENTRAÇÃO vCII:O -
X 8

MOLAR (cm>')

1678,8

0,04
1678,2

1679,1 0,9
1679,1 I

1680,3

I 1678,7

I 1679,8
0,08 I 1679,2 0,5

I
1679,0

I
1679,2

VIIC=O 1679,1 0,7



'D\.BELA 32

Freqüência de abl>orção do grupo carbonila da 5-nitro-2-furfurilideno

3,4,5-trimetoxi-benzidrazida em DMSO na região do infravermelho

em que; -vc= Oé a freqüência de absorção do grupo carbonila na
r~ão de J.V em em-I;
- X ê a média aritmêtica das freqüências obtidas em cm-I;

- s é o desvio padrão da média;

- vMC= O é a média aritmética das freqüências em cm-1
obtidas nas duas concentrações

132

em que: n é o número de ensaios;
Â é o intervalo entre 06 limites máximo e mínimo de MIe.

CONCENTRAÇÃO vc.o -
X 8

MOLAR (em-')

1677,4

0,04
1677,0

1677,4 0,3
1677,3

1677,8

1675,6

0,08
1675,2

1675,0 0,5
1675,0

1674,4

v..e=o 1676,2 1.3



1J\BELA 33

Fr.qú.neiM de ab~orçào .m em" do ~rupo carbonila, .'c~ Ü' oe 5-nitro.2.furfunlideno

benzidrazidas X3,X4,X5-tub~tituíd& determinadas .m ~ofuçilo de DMSO

x~

o

(! /~
N-N=~O/~N02

em que: . 1'c= O ê a freqüência de absorção do grupo carbonila em cm'l;
. VMC=O = (Vc... o(O,04M)+ vc... oCO,OSM))/2;
- s é o desvio padrão da média.

'33

O,04M O,08M VMC=O
X3 X4 XfS I

I Vc=o i s Vc=o S VMC=O S

H N02 H 1685,1
I

0,5 1683,9 0,3 1684,5 0,7

H Br H 1679,7 I 0,2 I 1679,7 0,3 I 1679,7 0,3

I

I
I

I I

H a H 1679,2 0,8 1679,7 0,2 1679,5 0,6

H H
I

H I 1678,4 1,4 1677,5
I

0,3 1678,0 1,1

I

I

I H 1675,9 I 0,1 1676,5 0,6 1676,2 0,5H CH3

I

H OCH3 H 1676,4 I 0,3 1675,6 0,4 1676,0 0,6

H OH H 1675,2 0,6 1675,0 0,3 1675,1 0,4

H NH2 H - - 1668,9 0,2 1668,9 0,2

H OC2Hs H 1676,6 0,1 1676,2 0,3 1676,4 0,3

H CF3 H 1681,6 0,2 1681,6 0,3 1681,6 0,2

H N(CH3)2 H 1669,2 0,5 1667,9 0,4 1668,6 0,8,

H S02NH2 H 1679,1 0,9 1679,2 0,5 1679,1 0,7

OCH3 OCH3 OCH3 1677,4 0,3 1675,0 0,5 1676,2 1,3



4-CONCENTRAÇÃO MiNIMA INIBITÓRIADOS COMPOSTOS OBTIDOS

Nas tabe1as 34~ 35 e 36 estão relacionados os valores de concen-

tração mínima inibitória, MIC, das 5-nitro-2-furfurilidc:no benzidrazidas

X3,X4,XS-substituidas estudadas neste trabalho, fases I,)J e)J] respectivamen-

te, obtidos através da aplicação do método de diluição sucessiva em tuboS118.
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'n\BELA 34

Conotntreç!o mfnime Inlbltórie, MIC, dt 6-nltro-2-furfurilidtno btnzidrazidea

X3.X...,X5-aubatítuídea frtntt e o.pe dt S. aureus ATCC26923

dtttrmlnede ptlo método dt dllulçAo auctulve

-FASE 1-

em que: n é o número de ensaios;
f1ê o intervalo entre 06 limites máximo e m1nimode MIe.

,~

X X. Xs MIC gJmL) A n

H N02 H 1,0 - 0,5 0,5 4

H Br H 1,6 - 0,8 0,8 4

H CI H 2,0 - 1,0 1,0 6

H H H 2,0 - 1,0 1,0 4

H CH3 H 2,0 - 1,0 1,0 4

H OCH3 H 1,0 - 0,5 0,5 ..

H OH H 3,9 - 2,0 1,9 8

H NH2 H 2,0 - 1,0 1,0 4

H COCH3 H 1,0 - 0,5 0,5 4

H OC2H5 H 1,0 - 0,5 0,5 ..

H CF3 H 2,0 - 1,0 1,0 4

H N(CH3)2 H 0,8 - 0,4 0,4 4

H S02NH2 H 15,6 - 7,8 7,8 8

OCH3 OCH3 OCH3 2,0- 1,0 1,0 4

CLORANFENICOL 3,9 - 2,0 1,9 4



'1l\BELA ~

Concentração mínima inibltór, a. M C. ele 5-nitro-:2-furfuriliel.no benZidraziela!.

X3.X4,Xs-&ub&tituída&frent. a cepa de S. aureus ATCC :259:23

determinada pelo métoelo de eliluiç~o aucnaiva

I"
- FASE" -

em que: n é o número de ensaios
11ê o intervalo entre 06 limites máximo e mínimo de MIC

'36

X3 X. X8
I

MIC V4gimL) A
!

n

I
H N02 H

I
0,7-0,6 0,1 4

I
H Br H I

1,3-1,1 0,2 4I
I
I

H CI H I 1,2 - 1,0 0,2 8

H H H 1,8 - 1,6 0,2 4
I

CH3 H
I

1,1 - 1,0 ó,l <4H I

I

H OCH3 H I 0,8 - 0,7 0,1 4
I

H OH H
I

3,9 - 3,5 0,4 6I
I
I

H NH2 H t 2,0 - 1,8 0,2 4
I

H COCH3 H
I 0,6 - 0,5 0,1 8
I
I

H OC2H5 H I 0,9 - 0,8 0,1 4

I

H CF3 H I
1,2 - 1.0 0,1 <4

I

H N(CH3)2 H 0,8 - 0,6 0,2 <4

H S02NH2 H 9,4 -1,8 1,6 <4

OCH3 OCH3 OCli3 1.8 - 1,6 0.2 <4

CLORANFENICOL 3,1 - 2,7 0,4 <4



'D\BELA 36

Conc.ntraçAo mínima inibitória, MIC, d. 6-nltro-2.furlurilid.no b.nzidrazidas

X3,X4,X5.lSublStituída~frent. a c.pa d. S. aureus ATCC ~923

d.t.rminada ptlo método d. diluiç~o euc.~~iva
- FASEli' -

em que: n ê o número de ensaios;
/),é o intervalo entre 06 limites máximo e rninimo.

'37

X3 X Xs MIC (,ug/mL) li n

H CH3 H 1,1 - 1,0 0,1 4

H OH H 3,6 - 3,5 0,1 4

H S02NH2 H 8,1 - 7,8 0,3 4



CAPíTULO VI

DISCUSSÃO



-_u - --- ~- ~U_-----------

1- PREPARAÇÃO E IDENTIFICAÇÃODOS COM POSTOS.

A execução do presente tra balho ~nvolveu a preparação e a deter-

mina~ão da atividade antimicrobiana de quatorze compostos análogos à nifu-

roxazida (5-nitro-2-furfurilideno 4-hidroxi-benzidrazida), com o objetivo de se

obter uma série de compostos adequada para o estudo das rela~ões entre a

estrutura química e a atividade antimicrobiana destes compostos.

Cada um dos c.ompostos obtidos neste trabalho, a saber: 5-nitro-

2-furfuriJideno benzidrazidas X3,X4,XS-substituídas, em que X3 e Xs = H e

X4; N°2> Br, a, H, CH3>OCH3> OH, NH2>COCH3> O~5> CF3> N(CH3h S02NH2 e,

X3'X4,XS; OCH3 foi preparado a partir dos respectivos ácidos benzóicos

X3,X4,Xysubstituído em três diferentes etapas, como descrito no item 2.1 da

parte experimental deste trabalho. A escolha dos substituintes obedeceu ao

critério de intercorrelação de parâmetros sugerido por Crai~6.

Dentre as quatorze 5-nitro-2-furfurilideno benzidrazidas

X3,X4,Xysubstituídas, nove ainda não estão descritas na literatura. Estes

compostos são aqueles em que X3 e Xs = H e X4 = Cl. CH3I OCH3. COCH3I

0<;1-1:»CF3.N(CH3h SO~H2> e X3,X4'XS = OCH3'

A primeira etapa envolveu a esterifica~ão do correspondente áci-

do benz6ico X3,X4,XS-substituído com metanol. Os ésteres obtidos foram

identificados através da comparação entre seus intervalos de fusão ou de

ebuli~ão determinados experimentalmente com aqueles descritos na literatu-

ra, observando-se concordância entre os valores.

A segunda etapa envolveu a obtenção da benzidrazida X3,X4'XS-

substituída a partir do correspondente éster metílico obtido na primeira etapa.

Para tanto, reagiu-se o respectivo benzoato de metila X3,X4,Xs-substituído

com hidrazina hidratada 3S%(vjv) sob aquecimento, devido a baixa solubilida-

de dos benzoatos de metila em água à temperatura ambiente. Esta reação

necessitou de cuidados especiais no que se refere à segurança, uma vez que a

hidrazina é extremamente tóxica117.As benzidrazidas obtidas foram identifi-

cadas através da compara~ão de seus intervalos de fusão com os valores des-

critos na literatura, observando-se concordância entre eles.
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A terceira et&p& envolveu a obtenção de 5-nitro-2-furfurilideno

benzidrazidas X3,X4,X~-substituída& a partir da rea~ão entre a correspondente

benzidrazida X3,x4,XS-substituída, obtida na segunda etapa, e o diacetato de

5-nitro-2-furfurilideno. Esta reação ocorreu em meio fortemente ácido à tem-

peratura ambiente. As bases de Schiff obtidas foram purificadas através da

recristalizaçáo de DMF /águ&.

o grau de pureza de cada c.omposto obtido foi verificado através

das análises elementares de carbono, de nitrogênio e de hidrogênio, bem como

através da faixa de fusão. Estes valores estáo apresentados nos itens 1.1 a 1.14

do capítulo de resultados.

Os valores encontrados para as análises elementares de cada com-

posto obtido apresentaram concordância, dentro do erro experim-tntal, com os

valores calculados a partir da fórm ula molecular para a maioria dos com postos.

As 5-nitro-2-furfurilideno benzidrazidas X3,X4,XS-substituídas em que X3 e

Xs = H e X4 = O. CH3>N02 c CF3.entretanto, apresentaram para a percent-

agem de carbono valores experimentais abaixo dos valores calculados, sugerin-

do a presença de traços de DMF oriunda do processo de recristalização. Isto

pode ser confirmado observando-se os valores experimentais da percentagem

de nitrogênio que se manteve acima dos valores calculados. Sucessivas purifi-

cações não conseguiram melhorar os resultados das análises elementares des-

tes com postos.

A comparação dos intervalos de fusão experimental e de literatu-

ra29, para os compostos já conhecidos, demostrou haver concordância entre

estes valores, dentro do erro experimental, com exceção do composto não

substituído que apresentou um valor abaixo do esperado, (P.F.cxp= 214-216°C

e P.F'lit29= 220°C)

Para os compostos ainda não descritos na literatura, os intervalos

de fusão foram de no máximo 3°C.

Apresenta-se na tabela 10 os intervalos de fusão experimentais e

descritos na Iiteratura29, pesos e fórm ulas moleculares para cada 5-nitro-2-fur-

furilideno benzidrazida X3,X4,xS-substituída obtida neste trabalho.

A identificaçáo e/ou caracterizaçáo dos compostos obtidos foi

feita através da análise dos seus espectros na região do infravermelho e de
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ressonância magnética de lH ~ de 13c. Os valores e &tribuições para cada

c-Omposto cstáo aprcscntados nos itens 1.1 a 1.14 do capítulo dc rcsultados.

Os cspectros na regiáo do infravcrmelho, obtidos em pastilhas dc

KBr, foram analisados visando-se a identificação das b&ndas de absorção rela-

tivas às ligações características de 5-nitro-2-furfurilidcno bcnzidrazidas. As-

sim, as principais ligações pesquisadas foram as seguintes:

Estiramento N-H, de amida 2<1:Banda larga de intensidade média

ocorrendo entre 3400 e 3200 cm,l. Banda presente nos espectros de todos os

com postos, com exceção do 4-N02 derivado.

Estiramento C-H, de aromático: Bandas múltiplas, largas e de

baixa intensidade ocorrendo entre 3085 e 3030 cm,l. Bandas identificadas na

maioria dos espectros, com exceção dos 4-CH3' 4-0CH3' 4-0H, 4-N(CH3h e

4-COCH 3 derivados.

Estiramento C= O, de benzam idas: Banda fina e intensa ocorren-

do entre 1680 e 1650 cm-l. Banda presente nos espectros de todos os compos-
tos.

Estiramento C= N, de imina: Banda fina de intensidade média

ocorrendo entre 1640 e 1633 cm-l. Banda identificada nos espectros de todos

os com postos com exceção do 4-CI derivado.

Deformação N-H, de amida 28,banda U: Banda fina de intensida-

de média ocorrendo entre 1640 e 1555 cm,l. Banda identificada nos espectros

de todos os compostos.

Os espectros de ressonância magnética protônica, RMN-1H,

obtidos em DMSO-d6' foram registrados em espectrômetro AC 200 BRUKER.

As leituras dos espectros foram feitas considerando-se os sinais relativos aos

seguintes prótons:

Próton ligado ao nitrogênio benzamídico: Singleto com integra-

ção para um próton, ocorrendo próximo a 12,00 ppm. Sinal presente nos

espectros de todos os com postos.

Próton ligado ao carbono azometínico: Singleto com integração

para um próton, ocorrendo próximo a 8,50 ppm. Sina] presente nos espectros

de todos os compostos.

'4'



~--- -~---~ ----------

Próton de anel heteroddico aromático; Duplo dupldO eentrado

próximo a 7t60 ppm rom Jax= 4t3 Hz com intcgra~áo para dois prótons. Sinal

prcscnte nos cspcctros de todos os compostos.

Prótons de anel aromático para-substituído: Duplo dupleto com

integra~ão para dois prótonst com centro entre 7t30 e 7t60 ppmt apresentando

Jax= 14t5Hz. Sinal presente no espectro de todos os c.ompostost com exceção

dos compostos não substituído e do 3,4,5-trimetoxi substituído, como espera-

do.

Apresenta-se a seguir as atribuições dos prótons característicos

dos grupos substituintes estudados neste trabalho.

Próton hidroxílico relativo ao grupo OH do 4-hidro,o derivado:

Singleto com integração para um próton, ocorrendo em 10,25 ppm.

Prótons aromáticos do com posto não substituído: Multipleto com

integração para cinco prótons, centrado em 7,70 ppm.

Prótons metílic-Os relativo ao grupo CH3 do 4-metil derivado:

Singleto com integração para três prótons, ocorrendo em 2,60 ppm

Prótons metílicos relativos ao grupo OCH3 do 4-metoxi derivado:

singleto com integração para três prótons, ocorrendo em 3,80 ppm.

Prótons amínicos relativos ao grupo NH2 do 4-amino derivado:

Multipleto com integração para dois prótons centrado em 5,80 ppm.

Prótons metilênicos relativos ao grupo OC2Hs do 4-eto,o deriva-

do: Multipleto com integração para dois prótons centrado em 4,10 ppm.

Prótons metílicos relativo ao grupo OC2HS do 4-etoxi derivado:

Tripleto com integração para três prótons centrado em 1,35 ppm.

Prótons metílicos relativo ao grupo COCH3 do 4-acetil derivado:

Singleto com integração para três prótons em 2,49 ppm.

Prótons metílicos ralativos aos grupos metilas do N(CH3h do

4-N,N-dimetilamino derivado: Singleto com integração para seis prótons,

ocorrendo em 3,84 ppm.

Prótons amínicos relativos ao grupo S02NH2 do 4-sulfamoil deri-

vado: multipleto com integração para dois prótons centrado em 7,50 ppm.
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Prótons metílico~ rdativos aos grupo& OCH3 do 3,4,5-trim~toxi

de rivado: Singlcto com intcgra~ão para &cis prótons, ocorrendo em 3,90 ppm,

referente aos prótons das metoxi)as nas posições 3 c 5 do and aromático; e

sing)eto com integração para três prótons ocorrendo em 3,80 ppm, referente

aos prótons da metoxila na posição 4.

Os espectros de resson&nc.ia magnética de 13C, RMN-13C, foram

obtidos em espectrõmetro AC 200 BRUKER, com as mesm as am ostras utili-

zadas para obtenção dos espectros de RMN-1H.

Apresenta-se, a seguir, a numeração correspondente aos átomos

de carbono utilizada nas leituras dos espcctros dc RMN.13c.

Os sinais referentcs aos átomos dc carbono dc númcro 1 a 10

e.stiveram presentes nos espectros de RMN13C de todos os compostos, como

descrito nos itens 1.1 a 1.14 do capítulo de resultados. Exccção ocorrcu com

relação ao carbono 1 e carbono 2 da 5-nitro-2-furfurilideno 4-etoxibenzidrazi-

da e 5-nitro-2-furfurilideno 4-N,N-dimetiJaminobenzidrazida, respectivamen-

te.

Atribuições dos átomos de carbono presentes nos grupos substi-

tuintcs dos compostos cstudados ncstc trabalho também foram feitas como sc

aprescnta a seguir:

Carbono metílico relativo ao grupo metila do 4-CH3 derivado,

C11: Sinal ocorrendo cm 21,39 ppm.

Carbono mctoxílico relativo ao grupo mctoxila do 4-0CH3 deri-

vado, Cu: Sinal ocorrendo em 55,48 ppm

Carbono metilênico relativo ao grupo etoxila do 4-0C2HS deriva-

do, Cl1: Sinal ocorrcndo em 63,69 ppm.

Carbono metílico relativo ao grupo etoxila do 4-0C2Hs derivado,

C12: Sinal ocorrendo em 14,71 ppm.

Carbono carbonílico relativo ao grupo acetila do 4-COCH3 deri-

vado, Cn: Sinal ocorrendo cm 156,88 ppm.

Carbono metíJico relativo ao grupo acetila do 4-COCH3 derivado,

Cli Sinal ocorrendo em 15,45 ppm.
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Carbonos metílicos relativos ao grupo N.~-dimetiJ8mina do 4-

N(CH3h derivado. C11 e C12: Sinal de intensidade forte ocorrendo em 111.03

ppm. correspondente a dois átomos de carbono quimicamente equivalentes.

Carbonos metílicos relativos aos grupo~ metoxiJa do 3.4.5-

(OCH 3h derivado. Cll. C12 e C13: Sinal ocorrendo em 60,36 ppm correspon-

dente ao átomo de carbono da metoxiJa em posição 4, Cl1; sinal ocorrendo em

56.34 ppm. de intensidade forte, correspondente aos dois átomos de carbono

quimicamente equivalentes dos grupos metoxiJa nas posições 3 e 5 no anel

benzênico, respectivamente C12 e C13

,"



- - - - u- - - -- -- -- - - - - - - - -- - -- ---

2- DETERMINAÇÃO DE PARÂMETROS ESTRUTURAIS

Sabe-se34.~.(JI).13.113.11Oque variações na polaridade de grupos subs-

tituintes bem como na lipofilicidadc de compostos biologicamente ativos pode

afetar significativamente a sua interação com estruturas receptoras no organis-

mo vivo e, conseqüentemente, a atividade biológica desempenhada por estes

compostos. Assim, determinou-se neste trabalho, de modo sistemático, a posi-

ção da banda de absorção do grupo carbonila na região do infravermelho, como

medida da influência de grupos substituintes sobre a polaridade de 5-nitro-2-

furfurilideno benzidrazidas X3,X4,Xysubstituídas. Determinou-se tam bém o

coeficiente de partição destes compostos, pelo método de Shake-flask utilizan-

do-se o sistema l-octanol/água, visando estudar a influência de variações na

hidrofobicidade causada pelos substituintes sobre a atividade antimicrobiana

na série de 5-nitro-2-furfurilideno benzidrazidas X3,X4,Xysubstituídas estu-

dada neste trabalho.

21- EFEI10S DE SUBSTITUINrESSOBREA POSIÇÃODEABSORÇÃo 00 GRUPO

CARBONIlA DE5-NI1RO-2-FURFURlUDINOBENlIDRAZJDM;

X:Y<4X5-SUBS'ITIUÍDAS.

Sabe-se que a posição da banda de absorção do grupo carbonila

na região do ].~ pode refletir a sua polaridade e esta, por sua vez, é influen-

ciada pelo(s) efeito(s) eletrônico(s) de grupos substituintes em sua vizinhanç.a.

Em sistemas derivados de ácidos benzóicos substituídos a avaliação desta

influência torna-se significativa, uma vez que o(s) efeito(s) eletrônico(s) de

grupos substituintes se transmite(m) através do sistema 11:do anel benzênico.

No presente trabalho determinou-se sistematicamente a influên-

cia de grupos substituintes sobre a posição da banda de absorção do grupo

carbonila na região do infravermelho de 5-nitro-2-furfurilideno benzidrazidas

X3,X4,X5-substituídas como parâmetro estrutural representativo do efeito ele-

trônico de grupos substituintes. Estas determinações foram feitas em solução,

nas concentrações de 0,04 e 0,08M, em DMSO. Os resultados obtidos estão

apresentados nas tabelas 20 a 32.

Observou-se que a freqüência de absorção do grupo carbonila,

nesta série de compostos, não variou significativamente com a concentração,
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uma VC7que a~ pequenas variaç(\es ot.servadas se situaram dentro da faixfj do

erro sistcmático do aparelho, espeçtrofotômctro IR-470 Shimadzu. que scgun-

do sua espcçific3\ão é de :t1,5cm-].

Para cada concentração utilizada registrou-se, por quatro vezes, o

espectro na região entre 1750 e 1550 cm-]. A banda apresen tou traçado sim é-

tric.o e característico do grupo carbonil& sendo, portanto, possível diferendá-I&

da banda relativa ao grupo sulfóxido do DMSO, utilizado com o solvente, e da

banda relativa à ligação C= N do grupo azometínico, que ocorrem também

nesta região do espectro.

A média aritmética das leituras obtidas nas duas concentrações

analisadas, YMC==O,tabela 33, foi considerada como a estimativa do valor

verdadeiro da posição da banda de absorção do grupo carbonila dos (.om postos

analisados.

Estão reunidos na tabela 37 os valores das médias aritméticas das

freqüências de absorção do grupo carbonila, em cm"1, determinadas em duas

diferentes concentrações para cada composto analisado, bem como os corres-

pondentes valores de constante de grupo substituinte de Hammett9.
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Frtqü.ncia dt ab&orçAo do grupo carbonlla dt 6-nltro-:2-'urh.Jr,lldtno btnzidrazida&

X3,X04,X5-~ub~titíde.~determjnada~ em DMSO e va!ore~ de up de Harnmett

em que: vMC= O é a freqüência de absorção do grupo earbonila no-1
I.\Z em em ;
8 é o desvio padrão;
ADvc- o = VmX -YMH;
ap é a constante de grupo de Hammett;
. é a 8omat6ria dos valores de ap e am dos grupos 00-13 do
3.4.5-trimetoxi derivado nas respectivas posições.
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Xs
I

lwc- oX3 VMC=O & ap

H N02 H 1684,S 0,7 6,5 0,78

H Br H 1679,7 0,3 1,7 0,23

H CI H 1679,5 0,6 1,5
I

0,23

H H H 1678,0 1,1 0,0 0,00

H CH3 H 1676,2 0,5 -1,8 -0,17

H OCH3 H 1676,0 0,6 -2,0 -0,27

H OH H 1675,1 0,4 -2,9 -0,37

H NH2 H 1668,9 0,2 -9,1 -0,66

H COCH3 H - - - 0,50

H OC2H5 H 1676,4 0,3 -1,6 -0,24
------

H CFs H 1681,6 0,2 3,6 0,54

H N(CH3h H 1668,6 0,8 -9,4 -0,83

H S<>2NH2 H 1679,1 0,7 1,1 0,60

OCH3 OCH3 OCH3 1676,2 1,6 -1,8 -O03.,



Em si$temll~ dcriv&do$ de áddos benz6icos mrla c/ou para subs-

tituídos o(s) efeito(s) elctrônico(&) de grupo& sub&tituinte& no anel aromático

atua(m) diretamente sobre a polaridade do grupo carbonila. Como resultado

observa-se um deslocamento da posiçáo de absorção da carbonila em função

da natureza e intensidade do efeito eletrônico transmitido pelo substituín.

te 1,63,105.Torna-se possível, portanto, 8 utilização de valores de freqüénci& de

absorção do grupo carbonila como medida do efeito eletrônico de grupos
su bstitu in teso

Observando-se os valores de VMC=o apresentados na tabela 37,

verifica-se que os grupos substituintes aceptores de elétrons «(1 positivo),

desloc.am a posição da banda de absorção do grupo carboniJa para valores

maiores de freqüência, em relação ao composto não substituído. Deslocamento

oposto é observado para substituintes doadores de elétrons (O"negativo).

Com o objetivo de se analisar a natureza e intensidade does)

efeito(s) eletronico(s) transmitido(s) pelos substituintes sobre a a posição da

banda de absorção do grupo carbonila na série de compostos estudados, apli-

cou-se a equação de Hammett40, equação 2, aos valores de VMC""° em função

das diversas coleções de valores de 0", tabelas 6 e 7, verificando-se, a partir da

análise dos parâmetros estatísticos das correlações obtidas, que a melhor

c.orrelação ocorreu entre os valores de vMC=o e O"pde Hammett

Apresenta-se na equação 32 a correlação obtida entre a freqüên-

cia de absorção do grupo carboniJa, v~= o, de 5-nitro-2-furfurilideno benzi-

drazidas X3,X4,XS-substituídas e o efeito eletrônico de grupos substituintes,

expresso através da constante O"pde Hammett.

VMC:O : 8,97(:t 2,35)O"p + 1676,7(:t1,09) (32)

n = 13 r = 0,930 s = 1,8 F = 71 CL } 99,9%

Aplicou-se a equação de Hammett, equação 2, aos valores de

,.'~= o dos compostos analisados em função da constante de grupo substituinte

expressa por 0"+, tabela 7, resultando na equação 33.
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YMC=O= 5,49(::],76)(J~ + ]678,4(::],4]) (33)

n = ]3 r = 0,900 s = 2,1 F = 47 CL ) 99,9%

A semelhança observada entre os parâmetros estatísticos das

equa~ões 32 e 33 sugere que o efeito de conjuga<5ão extra introduzido por

grupos substituintes doadores de elétrons, descrito poro., não ocorre na série

de compostos analisados.

Aaplicação-se da equa<5ão de Hammett expandida, equação 5, aos

valores de "MC=o das 5-nitro-2-furfurilideno benzidrazidas X3,X4,Xysubsti-

tuídas em função dos valores de °1e °R' Gibela 6, resultou na equaç-ão 34.

J'MC=O = 10,39(:t6,80)01 + 8,85(:t4,10)oR + 1676,1(:t3,17) (34)

n = 13 r = 0,916 s = 2,0 F = 26 CL } 99,9%

Observa-se na equaç-ão 34 que o coeficiente relativo ao termo °1

é 1,17 vezes maior do que o coeficiente relativo ao termo °R Isto sugere que

a freqüência de absorção do grupo carbonila, na série de compostos analisados,

sofre uma pequena predominância do efeito indutivo em relação ao efeito de
ressonância.

Com o objetivo de se utilizar uma s~rie de consGintes de substi-

tuintes independentes do padrão de substituição no anel aromático, aplicou-se

a equação de Hammett expandida aos valores de vMC=Oem função das cons-

Gintes F e R de Swain e Lupton, tabela 7, resultando na equação 35.

VMC=O= 14,07(:t4,68)F + 6,68(:t2,19)R + 1674,6(:tl,92) (35)

n = 13 r = 0,939 s = 1,8 F = 37 CL ) 99,9%

Comparando-se os parâmetros estatísticos das equações 34 e 35,

observa-se que ambas descrevem de forma diferente a influência dos efeitos

eletrônicos transmitidos pelos substituintes sobre a freqüência de absorção do

grupo carbonila. Observa-se Gimb~m na equação 35 que o coeficiente relativo
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~() IC'rm0 F t 2,10 vezes maior d0 qu~ o codiciente reJ~tivo ao termo R. 1&to

c.onfirma uma menor influência do deito de ressonância em rda~ão aos outros

de i10$re prcsen tados por F, so~re a freqüência de absorção do grupo carbonila

na série das 5-nitro-2-furfurilideno benzidrazidas X3,X4,Xysubstituídas estu-

dados neste trabalho.

A análise dos parâmetros estatísticos das equações 32 e 33 mostra

uma pequena melhoria na correlação entre vMC- o e o efeito eletrônico de

grupo substituintc expresso através do °p de Hammett, equa<;ão 32, mas apenas

86% dos dados experimentais são explicados pela equ&ç8o. Estes result&dos

sugerem que a freqüência de absor~ão do grupo carbonila na série das 5-nitro-

2-furfuriJideno benzidrazidas X3,X4,XS-substituídas não reflete apenas o efei-

to eletrônico dos substituintes, mas também a circunvizinhan~a, o que o torna

um parâmetro estrutural mais adequado. Assim, grupos substituintes forte-

mente aceptores de elétrons intensificam a carga positiva no carbonocarboní-

lko, enquanto que grupos substituintes doadores de elétrons exercem efeito

contrário, diminuindo a contribuição para o híbrido da estrutura onde oc.orre

o entrosam ento do par de elétrons do nitrogênio am ídico com os elétrons n: da

carbonila, como se esquem atiza a seguir:

X.;

22--~1:11 u DE SUBSITIUINIES SOBREO COEFIOENIE DE PARIlÇÃODE5-NflRO-2,.

FURFlJRIIJ~ BENlJ~DAS X~-SUBSII1UÍDAS

Em publicação de 1991, LE064 sugere que os valores de coeficien-

te de partição calculados pelo CLogP Progrllm6S,l07podem ser empregados em

estudos de relações quantitativas estrutura-atividade, QSAR, uma vez que se

encontra, com freqüência, correspondência altamente significativa entre estes

valores e os valores obtidos experimentalmente.

Com o objetivo de analisar a influência de grupos substituintes

sobre o coeficiente de partição de S-nitro- 2-furfurilideno benzidrazidas
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X3,X4,Xysu~stituídas, determinou-se. experimentalmente o coeficiente de

parti~áo de cinco dos quatorze compostos obtidos neste trabalho, observandQ-

se urna correlação linear entre os valores de coeficiente de partição experimen-

tal, LogP ó':IpP'c:os valores calculados pelo CLogP Program, LogP calc' Os valores
calculados de: coeficiente de: parti~ão foram obtidos peJo ProL Dr. Hugo Kubi-

nyi da BASF-Ludwigshafen, Alemanha, e gentilmente cedidos para a execução

deste trabalho.

A escolha dos cinco compostos que: tive:ram seus coeficientes de

partição determinados experimentalmente foi feita considerando-se a faixa de

varia~ão de valores de LogP cale dos compostos, os valores de n da Iiteratural07

dos grupos substituintes e a solubilidade dos compostos na faixa de concentra-

ção planejada para o experimento. Assim, as cinco 5-nitro-2-furfuriJideno

benzidrazidas X3X4XS-substituídas selecionadas para esta determinação fo-

ram aquelas em que X3 e Xs = H e X4 = N°20 H, OCH3I OH c NH2'

Os valores de coeficiente de partição calculados pelo CLogP

Program, LogP calc' para estes compostos variou de 1,70 a 0,63, correspondendo

ao 4-0CH3 derivado e ao 4-NH2 derivado respectivamente. Os valores de n da

Iiteratural07 para os substituintes analisados situaram-se na faixa entre 0,00 e

-1,23 para os compostos não substituído e 4-amino derivado. Os com postos

com grupos substituintes apresentando valores de n acima e abaixo destes

limites apresentaram dificuldade de solubiliza~ão nas fases orgânica e aquosa

respectivamente, na faixa de concentração utilizada no experimento.

O número de compostos a serem analisados foi planejado em

função da obtenção de uma correlação estatisticamente significativa 74.76,sendo

cinco o número mínimo necessário para se atingir este objetivo9~. Por outro

lado, incluiu-se nesta série, compostos com substituintes capazes de formar

ligações de hidrogênio como o 4-0H derivado e o 4-NH2 derivado.

A determinação experimental do c-oeficiente de partição foi feita

através do emprego do método de Shake-Flask22 utilizando-se, para partição,

o sistema l-octanol/tampão fosfato pH = 7,24como descrito no item 2.3 da

Parte Experimental deste trabalho. A concentração foi determinada na fase

aquosa por método espectrofotométrico.
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Ae&Colh~ dos comprimentos de ond&,Àm~x, (~determinação dos

c.oeficicntcs de cxtin~ão molar, c, para cada composto, f0n:lm feitas na rcgião

do U.\'., utjljzando-se amostras diluídas cm tampão foshto pH = 7,24 a 25°C,

na faixa de concentraçáo entre 1,OxI0-5 a 7,Oxl0-5 M.

AI>concentrações utilizadas na determinaç~o experimental dos

coeficientes de p::trtição, tabelas 14 a 18, mantiveram-~e dentro da faixa de

concentração utilizada para determinação dos respectivos coeficientes de ex-

tin~ão molar mantendo-se, desta forma, a validade da lei de Lambert-Bcerl17.

Observou-se não h::tver variação significativa nos valores de coeficiente de

partição com a concentração.

Apresenta-se na tabela 38 os valores de com primento de onda,

Âmax' e de coeficiente de extinção molar, t, para cada composto analisado,be.m

como o coeficiente da correlação obtido entre a absorbância e a concentração

molar para cada composto.

'n\BELA 88

Valores de comprimento de onda e de coeficiente de extnção molar de

5-nitro-2-furfurilideno benzidrazidas X3'X4'X5-substituíd& determinados

em tampão fosfato pré-saturado com 1-octanol

pH = 7.24 T = 2SCC

em que: Àmu ê o comprimento de onda utilizado;
I;é o coeficiente de extinção molar;
n ~ o número de pontos;
r é o coeficiente de correlação.
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I
x Àmex (nm) E (M) n r

N0:2 278 6.293 7 0.997

H 213 12.763 7 0,999

OCH3 283 11.931 6 0.999

OH 294 15.271 7 0,999

NH2 291 8.551 6 0,992



C.()n~identnd()-~e que ('. (('.didente de partição é uma con~tnntf

medida nas condi~óes de equilibrio deve-se. preliminarmente. executar a pré-

saturação de ambas as fasCS22.60.107.Por outro lado, se a fase aquosa requer a

adição de um tampáo, este deve ser adicionado antes da fase de pre-saturação,

sendo o tam pão fodato considerado superior aos tampões acctato e citrato em

função de sua baixa capacidade extrativa22.107.

A escolha do tam pão fosfato com pH = 7,24 foi feita com a

intcnl5ão de se trabalhar em condi<;ões e pH próximos aos fisiológjços. Por

outro lado, a determinação do coeficiente de partição de compostos ionizáveis

como o NHrderivado e o OH-derivado foi facilitada em funl5ão da manuten~ão

destes com postos sob a form a de base livre em pH alcalino.

Considerando-se a baixa solubilidade dos compostos estudados

em água, a preparação das soluções nas concentrações utilizadas para partição,

a saber: 3,Oxl0-5; 4,5xl0-s e 6,OXI0-5 M em tampão fosfato pH = 7,24, foi

feita a partir de solução 1,Oxl0-2 M em DMSO de cada composto. A concen-

tração de DMSO nas soluções utilizadas para partição, no entanto, variou de

0,003 a 0,006%, não interferindo significativamente nos resultados obtidos.

A correlação entre o coeficiente de partição aparente, LogP app' e
o coeficiente de partição calculado pelo CLogP Program, LogPcalc' dos cinco

com postos analisados foi verifica da e expressa através da equação 36.

10gP app = O,99( :tO,09) 10gPcalc + O,02(:tO,13) (36)

n=5 r = 0,999 s = 0,03 F = 1.120 CL } 99,9%

A análise dos parâmetros estatísticos da correlação obtida entre

os valores de coeficiente de partição experimentais e calculados, equação 36,

confirma a validade de utilização dos valores de coeficiente de partição calcu-

lados, em particular, pelo CLogP Program, em estudos de relações quantitati-

vas estrutura-atividade, QSAR, sugerida por LE064.
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Verificou-se t.,mbém a correlação entre os valores de coeficiente

de partição obtido& experimentalmente, LogP étpp' e os valores da constante de

hidrofobicidade de substituinte expressa por li, da litcratura107, lllit.' tabela B,

pelo valor de :Trestimado, :Trefit.e pelo valor de :TrcaJc.'tabela 39, obtendo-se as

equações 37, 38 e 39.

10gPapp = 0,82(:t0,48).nlit + 1,71(:t0,1l) (37)

n = 5 r = 0,950 s = 0,16 F = 29 CL } 99,98%

10gPapp= 1,01(:t0,09)nest + 1,52(:t0,04) (38)

n = 5 r = 0~999 s = 0,02 F = 1.308 CL ) 99~99%

log Papp = 0,992( :t0,09)n:calc + 1~52(:t0~04) (39)

n = 5 r = 0,999 s = 0,03 F = 1.227 CL) 99,99%

A análise dos parâmetros estatísticos das equações 37, 38 e 39

indica que os valores .1rest'equação 38, obtidos pela diferença entre os valores

de LogP est do composto substituido e não substituido, representa mais adequa-

damente a hidrofobicidade dos compostos estudados. Esta correlação demons-

tra que 99~8% dos dados são explicados pela correlação mantendo-se~ assim~ o

princípio de aditividade.

Os parâmetros estatísticos da equação 37 indicam que esta corre-

lação, apesar de inferior a equação 36, tam bém tem valor estatisticamente

significativo na estimativa do coeficiente de partição aparente na série de

compostos estudados. Assim, esta correlação poderá vir a ser empregada na

estimativa de valores de coeficiente de partição na série de compostos estuda-

dos, quando não houver disponibilidade de uso dos valores de coeficiente de

partição experimental ou calculado pelo CLogP Programo
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A (orrelação entre LogPcalc e o II da literatura]07, llht. h,i verifi.

cada atraves da equação 40.

)ogPCé1k = 0,89(:t0,16).nlit+ 1,76(:tOJ1) (40)

n = 11 r = 0,972 s = 0,16 F = 152 CL) 99,9%

Apresentam-se na tabela 39 os valores de coeficiente de partição

de 5-nitro-2-furfurilideno benzidrazidas X3,X4,xysubstituídas obtidos pelo

método de Shake-flask, calculados pelo CLogP Program bem como os valores

de II calculado e de II e.stimado.
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TABELA 39

Valore~ d~ co~fici.nt~ de partição experimental, calculado e utimado e valore$ de H

calculado e estimado de 5-nitro-2-furfurilideno ber1zidrazidas X3>X".><S-sub5tituíd&

1: Valores determinados pelo método deshah-flask utilizando o sistema
l-octanol/tampão fosfato pH = 7,24;

2: Valores calculados pelo CLogP Program;
3: LogPapp. = 0.99CLogPcalc + 0.02
4: LogPapp = 0.8:Drp + 1.71
Hcalc:LogPcale" - LogPca1cH

Hei': LogP eatX - LogPeatH
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Log Papp
1

X3 X5 C Logp2 Log Pest
3

XCl!llc Hest

H N02 H 1.66 1.6840 0,17 1,6872 0.17

H Br H - 2,5736 1,07 2.5679 1,05

H CI H - 2,4236 O<r7 2,4194 0,91-,- -

H H H 1,52 1.5090 0.00 1.5139 0,00

H CH3 H - 2,0080 0,50 2,0079 0,49

H OCH3 H 1,71 1.7040 0.20 1,7070 0,19

H OH H 1,22 1.1812 -0,33 1.1894 -0,32

H NH2 H 0.62 0.6Tl6 -0.88 0,6413 -0,87

H COC H3 H - 1,4016 -0.11 1,4076 -0,11

H OC2H5 H - - ', 402164 0.51

H CF3 H - 2,7484 1,24 2,7409 1,23

H N(CH3h H - 1,8992 0,39 1,9002 0.39

H S0:2NH2 H - - -1, 0.21764 -1.30

OCH3 OCH3 OCH3 - - .,U 1,66084 0,15



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

3- PARÂM ETRO BIOLÓG ICO

Entre os vários pará metros de avaliação de iltividade antimicro-

biana utilizados em estudos de rcla~ões quantitativa~, e&trutura-atividade,

QSAR, a concentração mínima inibitória, MIC, tem sido um dos mais utiliza-

dos. Esta preferência resulta da precisão dos result3dos obtidos pelo em prego

do método, bem como peJa sua faciJidade de execução quando comparada a

outros métodos. Assim sendo optou-se, neste trabalho, pela determinação da

concentração mínima inibitória das 5-nitro-2-furfurilidcno benzidrazidas

X3,X4,Xysubstituídas visando estudar as relações quantitativas entre a estru-

tura química e a atividade antimicrobiana nesta série de compostos.

Dentre os diversos métodos de determinação da concentração

mínima inibitória descritos na literatura12.70.118, optou-se pela técnica de dilui-

ção sucessiva118 em função de sua flexibilidade em termos do grau de precisão

dos resultados, uma vez que em estudos de QSAR o significado estatístico das

correlações obtidas será tanto maior quanto mais precisas forem as medidas

da resposta biológica.

A potência de compostos biologicamente ativos é, em geral, ex-

pressa através do logaritmo do inverso da concentração necessária para produ-

zir uma determinada resposta, LogljC. Assim, quanto menor for a dose

necessária para produzir o efeito esperado maior será a potência do composto.

Considerando-se que a nifuroxazida é antimicrobiano de amplo

espectro empregado no tratamento de infecções intestinais e que grande parte

destas infecções são causadas por Staphylococcus aureus, optou-se por avaliar

a atividade antimicrobiana dos compostos estudados neste trabalho, frente a

cepa padronizada, ATCC 25923, deste microrganismo.

A padronização da técnica escolhida para a determinação da con-

centraçáo mínima inibitória foi feita com a nifuroxazida, fármaco padrão da

série, através do método descrito no item 3.4 da Parte Experimental deste
trabalho.

Em função da baixa solubilidade da nifuroxazida nos diversos

solventes utilizados neste tipo de ensaio microbiológico, optou.se por utilizar

o DMSO como solvente para a obtenção da soluç.ão de partida. A influência
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dc~tc co-solvente no desenvolvimento do teste foi verificad& observando-!'e

não haver interferência DOcrescimento microbiano em concentra~õe& abaixo

de 12.5%. Observou-se também que as concentraçõcf, mínimas inibitórias

observadas para todos os compostos analisados. situaram-se em região com

concentração de DMSO muito abaixo deste limite crítico.

Diferentemente da maioria dos ensaios microbiol6gicos que siSo

incubados a 37°C. neste trabalho inc.ubaram-se as baterias de teste a 33°C. )sto

é justificado por dados da literatura que sugerem esta temperatura com o sendo

a ideal para o crescimento de S. au.seusll~.

As leiturtts de inibição/crescimento microbiano foram executadas

com 18,24 e 48 horas. A leitura feita com 18 horas foi utilizada como base para

a definição da c.oncentração mínima inibitória. A leitura executada c.om 24

horas teve a finalidade de confirmar a leitura anterior, uma vez que com 18

horas a 33°C, a cepa utilizada se encontra em fase logarítmica de crescimen-

to118.A leitura feita com 48 horas foi executada com a intensáo de se verificar

a presença de microrganismos contaminantes com tempo de c.rescimento

maior, que eventualmente pudessem estar interferindo no crescimento do S.

aureus.

Os resultados obtidos na fase) do teste, tabela 34, apresentam

variações significativas entre os intervalos definidos pelos limites máximo e

mínimo das concentrações mínimas inibitórias dos compostos analisados. )sto

levou à necessidade de estreitamento desses intervalos e, conseqüentemente,

à necessidade de planejamento e execução de uma segunda fase.

A fase)] do teste consistiu na interpolação de quatro tubos de

ensaio com concentrações intermediarias situadas na faixa de concentração

mínima inibitória delimitada na fase 1. Este procedimento dividiu por quatro

a amplitude da faixa onde se situou a concentração mínima inibitória na fase
J.

Analisando-se os resultados obtidos na fase n, tabela 35, obser-

va-se uma drástica queda na amplitude da faixa limitada pelos máximo e

mínimo de concentraç.áo mínima inibitória definidos na fase)) em relação à

fase J. Observa-se também que os compostos que apresentam baixa atividade

antimicrobiana, como o OH-derivado (nifuroxazida) c o S02NHrderivado,
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ma nl ive ram uma am pli lude n& faixa dei im itada pelos v&lores máximo e mínim o

de concentração mmima inibitória ainda grande. em rcla\ão ao,. demai&.

Uma lerceira faf>e na determinação da concentração mínima ini.

bitÓria foi planejada visando-se diminuir o intervalo entre os limites máximo

e míoimo da concentra~ão mínima inibitória dos c-Ompostos menos ativos

obtendo-se~ desta forma~ intervalos compatíveis com aqueles definidos na Íísse

II para os compostos mais ativos~ tabela 36. Este planejamento envolveu a

interpola~.ão de três tubos de ensaio com concentrações intermediárias situa-

das na Íísixa de concentraçáo mínima inibitória definida pela fase n.

Embora o CH3-derivado não tenha se enquadrado na categoria

dos compostos menos ativos, ele tam b~m foi submetido à fase JII do teste~ uma

vez que sofreu uma purificação posterior à exec.ução da fase JJ.

Como padrão de referência secundário determinou-se também a

concentração mínima inibitória do cloranfenicol, D(- )treo-2,2-dic1oro-N-«p-

hidroxi-a-(hidroximetil)-p-nitrofenetil)acetamida, uma vez que este fármaco

é extensivamente utilizado c.omo agente antimicrobiano de amplo espectro, e

é freqüentemente indicado como fánnaco de primeira escolha no tratamento

de infecçóes de diversas etiologias.

Apresenta-se na tabela 40 a concentraçáo mínima inibitória, MJC,

de 5-nitro-2-furfurilideno benzidrazidas X3~X4,X5-substituídas frente a cepa

ATCC 25923 de S. aureus, bem c.omo a potência antimicrobiana expressa

através do logaritmo do inverso da dose, Logl/C, e do logaritmo do inverso da

concentração micromolar, Logl/,uMol, necessária para interromper o cresci-

mento microbiano.
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'.D\BELA 40

Fbtênofa antfm1orObf&nade 5-nftro-2-furfurilfdeno benzldrazfdM Xs.X4.X6-

subrtltufdas frente a oepa de S. aureus KJ.'(X ~923, determinada
~ .

oom base no método de dUuigao suoessiva

MIC é a concentraxão mínima inibit6ria
b é o intervalo entre os limites mãximo e m'1nimo.

8: WASHINGTON, J.A, eLa!. Manual o!cllnlcal mIcrobloJogy, 3ed,
Am. Soe. Microbio!., 19&0
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X3 X" I Xs MIC (t.tg/mL) 6 Log 1/MIC Log 1/p.Moi

H N02 H 0,7- 0,6 0,1 -0,1549 2,6381

H Br H 1,3- 1,1 0,2 -0,1139 2,4151

H a H 1,2 - 1,0 0.2 -0.0792 2,3887

H H H 1,8 - 1,6 0,2 -0,2553 2,1584

H CH3 H 1,1 - 1.0 0,1 -0,0414 2,3952

H OCH3 H 0,8 - 0,7 0.1 0.0969 2,5582

H OH H 3,6 - 3,5 0,1 -0,5563 1,8834

H NH2 H 2,0 - 1,8 0,2 -0,3010 2,1371

H COCH3 H 0,6 - 0,5 0.1 0.2218 2,7008

H OC2Hs H 0,9 - 0,& 0,1 0,0457 2,5276

H CF3 H 1,0 - 0,9 0,1 0,0000 2,5148

H N(CH3)2 H 0,8 - 0.6 0.2 0.0969 2.5773

H S02NH2 H 8,1 - 7,8 0,3 -0,9085 1,6207

OCH: OCH3 OCH3 1,8 - 1.6 0,2 -0,2553 2,2879

CLORANFENICOL 3.1 - 2,7 0.4 -0.4114 2.0002



A análi$c dos resultados obtidos na avaliação da atividade antimi-

crohi"n" de 5-nitro-2-furfurilideno benzidrazida& X3,X4,X5-substituídas, tabe-

)" 40, mostra que todos os compostos testados apresentaram atividade

antimicrobiana superior à nifuroxazida (5-nitro-2-furfuriIideno 4-hidroxiben-

zidrazida), com exceção do S02NH 2-derivado. Observa-se tam bém que o com-

posto que apresentou maior atividade &ntimicrobiana foi o COCH3-derivado,

sendo este com posto 6,0 vezes mais ativo do que a nifuroxazida e 5,2 vezes mais

ativo do que o doranfenicoJ.

A re)açáo entre a atividade antimicrobiana desempenhada entre

o composto mai& ativo, COCH3-derivado, e o composto menos ativo da série,

S02NHrderivado, é de 13,5 vezes. Em escala logarítimica a variaç.ão da po-

tência entre os compostos de maior e menor atividade variou 1,13 unidades

para os valores de Log l/MIC e 1,08 unidades para os valores de Log1/fLMol.

Assim, com relação a atividade biológica, a série de compostos estudada neste

trabalho se mostra adequada, em princípio, para o estabelecimento de relações

quantitativas entre a estrutura química e a atividade, QSAR.
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4- RELAÇOES QUANTITATIVAS ESTRUTURA-ATIVIDADE

Sabe-se que a introdução ou modificação de grupcIs subsÜtuintes

afetam &ignificativamente a atividade biológica de fármacos em (onseqüência,

principalmente, de alterações na hidrofobicidade, na distribuição eletrônica e
,.

d 34 15973 99 109112 C d d
'

na estereoqulmlca estes compostos' -. . . . . a a uma estas propne-

dades contribui aditiva e independentemente para a atividade biológica sendo

possível, portanto, desc.rever a atividade biológica em função de parâmetros

estruturais através do emprego de modelos matemáticos propostos para esta

fi na I id a de58.59,60,151.

A hidrofobicidade de compostos biologicamente ativos regula a

absor~ão e distribui~ão do composto no sistema biológico. Assim,,varia~ões na

estrutura química destes compostos pode influenciar, em maiorou menor grau,

o equilíbrio lipo-hidrofílico necessário para que o composto alcance seu sitio

de açáo. A hidrofobicidade pode também influenciar a interaçáo fármaco-re-

ceptor através do estabelecimento de interações hidrofóbicas.

A distribuição eletrônica de compostos biologicamente ativos

pode também influenciar, direta ou indiretamente, a sua absorção e distribui-

ção nos tec.idos orgânicosS8 e contribui, muitas vezes, de forma decisiva, na

interaçáo fármaco-receptor. Desta forma, modificações na distribuição eletrô-

nica de compostos biologicamente ativos pode resultar em alterações signifi-

cativas na atJvidade biológica destes compostos,

A introdução de grupos substituintes volumosos em compostos

biologicamente ativos pode afetar esta atividade em razão do surgimento de

interaçóes estéricas desfavoráveis entre o composto e o sistema biológico. Por

outro lado, a influência destas interações na atividade biológica depende tanto

do padrão de substituição como do volume dos grupos substituintes, uma vez

que, dentro de c.ertos limites, a estrutura receptora no sistema biológico tende

a se ajustar à estrutura tridimensional do composto no momento do acopla-

mento do fármaco no seu receptor.

Considerando-se que a nifuroxazida (5-nitro-2-furfurilideno 4-hi-

droxibenzidrazida) possui um substituinte em posição para no anel aromático,

optou-se por manter esta posição como padrão para a introdução de outros

gru pos substituintes.
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A e~(()Jh" dns grupos su~stituintcs c~tudad(.~, nc~te tf(.I~[lJh(). f('.i

feita com ~af;e em nitério sUfcrido pnr Craig)r,. que considera () grau de

interc()rrclaçfw entre parámctros hsico-qulmka~ de grupe,s sub~tituinto. N~)

presente trí1balho estudou-se a influência das propriedades hidrofó~ica. ele-

trônica e de poJuizabiJidade de grupos suhstituintes sobre a atividade antimi-

crobiana de 5-nitro-2-furfurlideno benzidrazidas X3.X4XS-substituídas.

Apresenta-se na figura 8 a matriz de intercorrelaçáo entre os

parâmetros estruturais discutidos neste trabalho e utilizados na obtençáo das

equaçóes de correlação entre a estrutura química e a atividade antimicrobiana

das 5-nitro-2-furfurilideno benzidrazidas X3.X4.Xysubstituídas.

L.oo~<=..]c ~CC:jc- -pp n 'v'e-,:, cr F R Ó] (R 1: 1'1::<

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

lCigPc.IC 1.000
LDgFapp

1.000 0.967 0.078 0.009 0.004
1.000 0.968 0.076 0.008 0.003

1.000 0.040 0.000 0.003
1.000 0.901 0.232

1.000 0.285
1.000

0.003 0.015 0.007 0.003
0.003 0.013 0.006 0.004
0.000 0.000 0.001 0.012
0.454 0.316 0.780 0.027
0.464 0.393 0.846 0.003
0.049 0.835 0.082 0.027
1.000 0.001 0.531 0.018

1.000 0.094 0.054
1.000 0.035

1.000

t

Yc-o

(f"

F
R

1'1

{R

r~F:
--------------------------------------------------------------------------------

FIGURA8: Matriz de interoorre!ação entre parâmetros estruturais

A análise da matriz de intercorrclação dos parâmetros estruturais

dos grupos substituintes estudados neste trabaJho, figura 8, demonstra náo

haver intercorrelação significativa entre os parâmetros escolhidos para repre-

sentar os efeitos hidrofóbico~ eJetrônico e de polarizabiJidade dos substituin-

teso Desta forma, evita-se a obtenção de falsas correlações entre a estrutura

química e a atividade bioJógica dos com postos estudados.

Por outro Jado, a amplitude de variaçáo dos valores de cada pari-

metro físico-químico considerado é, em princípio, suficientemente grande

para o fomec.imento de c.orrelações estatisticamente confiáveis.

Vários autores43.60,74.97.109.113sugerem que para o estudo das rela-

ções quantitativas entre a estrutura química e a atividade biológica, QSAR, o
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espectro de variaçát'l no parÍ:lmetn'l bil'lkigico dos compOSh'l$ analisados não

deve ser inferior a 1,0 unidade em escala logarítmica. Neste trabalho, a varia-

çâo da potência antimicrohiana das 5-nitro- 2-furfurilideno nenzidrazidas

X3,X4,Xysubstituídas, foi superior a 1,1 unidades logarítmica. Por outro lado.

a uniformidade tanto na execução dos ensaios biológicos como nos resultados

obtidos, favorecem a obtenç.áo de correlaç.ões fidedignas entre a estrutura

química e a atividade antimicrobiana dos compostos estudados.

A análise das relações quantitativas entre a estrutura química e a

atividade antimicrobiana das 5-nitro-2-furfurilideno benzidrazidas X3,X4,X5-

substituídas estudadas neste trabalho foi feita pelo método de stepwise utili-

zando-se os modelos linear58.60, parabólic058.59 e bilinearS9,61 descritos na

literatura para esta finaHdade.

Várias correlação foram obtidas entre os valores de potência

antimicrobiana expressa por 10glfflMol, tabela 40, em função dos parâmetros

estruturais relacionados com os efeitos hidrofóbico, eletrônico e de polariza-

bilidade dos grupos substituintes estudados. Verificou-se tam bém, entre os

modelos linear, parabólico e bilinear, aquele que melhor descreve a atividade

antimicrobiana das 5-nitro-2-furfurilideno benzidrazidas X3,x4,xS-substituÍ-

das em função das propriedades físico-quím icas estudadas.

o modelo linear foi aplicado aos valores de potência antimicro-

biana expressa por Logl/flMol, em funç.ão dos parâm etros de hidrofobicidade

apresentados nas tabelas 8 e 39, dos parâmetros eletrônicos apresentados nas

tabelas 6, 7 e 37, e dos parâmetros de polarizabilidade MR4' tabela 9, e LMR,

çorrespondendo respectivamente ao valor de MR do substituinte na posição 4

e à somatória dos valores de MR dos substituintes nas posições 3, 4 e 5 no anel

aromático. Estes parâmetros foram analisados individualmente e em combina-

ção dois a dois.

,A análise das equações lineares resultantes da combinação de dois

parâmetros, apesar de não descreverem satisfatoriamente o sistema, eviden-

ciou uma significativa contribuição da hidrofobicidade para a atividade anti-

microbiana d&s 5-nitro-2-furfurilideno benzidrazidas X3'X4,Xysubstituíd&s

estudadas.
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Pr0cediment0 anáJ0g0 foi empregad0 aos v&lores de potência

antimicrobiana em função dos parâmctros estruturais aprcscntados nas tabelas

6,7,8, 9,37 c 39, utilizando~sc o modc:J0 parabólico. Obscrvou-se também,

com este procedimento, que a hidroCobicidade desempenha uma importante

contribuição para a atividade antimicrobiana da série de compostos estudada.

Apresenta-se na tabela 41 as cquaç-õcs resultantes da aplicação do

modelo parabólico aos valores de potência antimicrobiana de 5-nitro~2-furfu.

rilideno benzidrazidas X3,X4,Xysubstituídas, em função dos parâmetros estru-

turais estudados.

A análise dos parâmetros estatísticos das equações apresentadas

na t<\be1a 41, demonstra que a hidrofobiddade é a propriedade físico-química

que mais influencia a atividade antimicrobiana das 5-nitro-2.furfurilideno

benzidrazidas X3,X4,XS-substituídas. Por outro lado, observa-se nas equações

41 e 42, que os parâmetros 1lest e 1lca)csão os parâmetros que melhorexpressam

a hidrofobicidade dos compostos estudados.

A aplicação do modelo parabólico aos valores de potência antimi-

crobiana de 5-nitro~2-furfurilideno benzidrazidas X3,X4,XS.substituídas, em

fun~o dos parâmetros estruturais estudados combinados dois a dois, resultou

nas equações apresentados na tabela 42.
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TABELA 41

Aplicação do método st6pwise ao~ valor.~ dt pottncia antlmicroblana de

5-nltro-2-furfurili deno benzidrazi daf> X3'X4,Xs-&ub&tituída&, em funçbo de

parámetrof> er.trvturai& utilizando-&e o modelo parab61ico

Log1/pMoI = AX2 + BX + C

166

equação
n°

X A B C n r 8 F

41 ;l[eel
-0,21 0,29 2,39

(:tO,21) (:t0,18) (+0,16)
14 0,782 0,21 8,63

42 Hcalc
-0,21 0,30 2,39

(:tO,22) I (:tO,18) (+0,16)
14 0,779 0,21 8,51

43 Hjj t
-0,18 0,12 2,46

(:tO,19) (:tO,22) (+0,16)
14 0,752 0,22 7,16

44 LMR
-0,25 0,74 1,90

( :tO,53) (:t 1,43) ( + 0,85)
14 0,333 0,31 0,68

45 MR4
-0,37 0,80 1,99

(:t1,06) (:t 1,83) (+0,11)
14 0,332 0,31 0,68

46 ap
0,15 0,03 2,31

(:tO,87) (:tO,41) ( + 0,27)
14 0,124 0,33 0,09

47 OJ
0,42 -0,10 2,32

( :t4,71) ( :t 3,(8) (+0,47)
14 0,115 0,33 0,07

48
0,56 0,41 2,35

aR
( :t1,93) (:t 1,38) (+ 0,25)

14 0,196 0,32 0,22

49 F
-0,27 0,21 2,32

( :t2,85) (:t 2,45) (+ 0,46)
14 0,062 0,33 0,02

50 R
0,03 0,07 2,36

( :tO,61) ( :t 0,87) (+0,24)
14 0,072 0,33 0,03

51 MC= O
0,004 -14,95 1251,7

( :tO,Ol) (:t 25,78) (:t 25,78)
14 0,403 0,30 1,07



TABELA 42

Aplicação do método stepwise aos valores de p01éncia antimicrobiana de

5-nitro-2-furfurilideno benzidrazidas X3,X4,X5-substituídas em função de

parâmetros estruturais combinados dois a dois, utilizando-se

o modelo parabólico

Log1/.uMol = AX2 + BX + CY + O
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equação X Y A e c o n r 8 F

52 MR4
-0,20 0,12 0,29 2,24

14 0,842 0,18 5,68nlit
( :t 0,17) ( :t 0,19) (:t0,29) ( :t 0,26)

53 MR4
-0,22 0,30 0,25 2,12

14 0,847 0,18 6,36

I lfest (:tO,19) (:t 0)6) (:t0,29) (:tO,26)

54
calc

MR4
-0,22 0,32 0,24 2,21

0,841 0,19 8,0214
(:t0,20) (:t0,11) (:tO,29) (:t0,27)

55 LMR
-0,17 0,12 0,10 2,35

14 0,772 0,22 4,90nlit
(:t0,12) ( :t 0,23) (:tO,25) (:t0,33)

56 L -0,20
0,30 0,08 2,24

5,75J'teet MR 14 0,796 0,21
I (:t 0,22) (:tO,19) (:t0,24) ( :i:0,32)

-0,20 0,30 0,08 2,30 I

57 nest LMR 14 0,791 0,21 5,18
(:t0,23) (:t0,19) (:t0,24) ( :t 0,32)

5&
-0,23 0,29 0,10 2,40

J'teet O'lit
(:t,24) I (:tO,19)

14 0,794 0,21 5,68
( :t0,29) ( :t 0,17)

59
-0,23 0,29 0,22 2,33

14 0,794 0,21 5,67;rz;'eai 0'1
( :t 0,23) (:tO,19) (:tO, 70) ( :t 0,25)

60
-0,22 O,29(:t° 0,08(:t0 2,42( :tO,

14 0)87 0,21 5,431tet O'R
(:t0,23) ,19) ,38) 22),

61 F
-0,21 0,29 0,01 2,39

J'teat 14 0,782 0,22 5,23
(:t0,23) (:tO,19) (:tO,57) (:tO,25)

62 nest I R
-0,24 0,29 0,11 2,45

14 0,801 0,20 5,99
( :t 0,23) (:tO,18) (:tO,26) (:t0,22)

63 :n::eetvMC=O -0,21 0,28 O,(}1 -7,30
0,786 0,2114 5,37

I
(:t0,23) (:t 0,20) (:tO,03) ( :t 13,1)



A análise do parámetros estatísticos das equações apresentadas

.na tabela 42 dem onstra que a melhor combina~ão ocorreu entre a hidrofobici-

dade expressa por Jtest C a rdratividade molar expressa por MR4' equação 52.

Observa-se também que a melhor combinação entre a hidrofobicidade e o

deito eletrônico de substituintes ocorreu quando estas propriedades são ex-

pressas respectivamente por 3lest e R de Swain e Lupton, equação 62.

As equações resultantes da combinação de dois parâmetros evi-

dencia uma contribuição predominante da hidrofobicidade em relação a refra-

tividade molar e ao efeito eletrônico de grupos substituintes na determinação

da atividade biológica analisada.

A aplicação do modelo parabólico aos valores de potência antimi-

crobiana em função da hidrofobicidade expressa pelo 3lest' da refratividade

molar expressa por MR4 e do efeito eletrônico expresso por R, resultou em

significativa melhora na correlação.

Apresenta-se na equação 64 a correlação obtida pela aplicação do

modelo parabólico aos valores de potência antimicrobiana em função da hidro-

fobicidade expressa pelo 3lest' da refratividade molar expressa por MR4 e do

efeito eletrônico de grupos substituintes expresso por R.

log~M.'i = -O,27(:tO,20~st + O,29(:tO,16).n:est+ O,28(:tO,28)MR 4 +

O,15(:t0,22)R + 2,25( :t0,22)

n6timo = 0,54 (64)

n = 11 r = 0,880 s = 0,17 F = 7,75 CL } 99,9%

Procedimento análogo foi empregado aos valores de atividade

antimicrobiana das 5-nitro-2-furfurilideno benzidrazidas X3,x4,xS-substituÍ-

das estudadas, em função da hidrofobicidade expressa pelo nest' da refrativi-

dade molar expressa por MR4 e do efeito eletrônico de grupos substituintes

expresso por R, utilizando-se o modelo bilinear.

Apresenta-se na equação 65 a correlação obtida pelo emprego do

modelo bilinear aos valores de potência antimicrobiana em função da hidrofo-
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bicidade expressa pelo nest~ da refratividade molar expressa por MR4 e do

efeito eletrônico dos grupos substituintes expresso por R.

10~M'/;: 0,69( :t0,39)nest - O,70( :t0,39)logjJnest + 1) + 0,20( :t0,2~R4 +

0,40{:t0,26)R + 3,25(:t1,82)

10gfJ = 4,70 nótimo = 0,31 (65)

n = 14 r = 0,924 s = 0,15 F = 9,30 CL ) 99,9%

Com parando-se os parâmetros estatísticos das equações que me-

lhorexpressam as relações quantitativas entre a estrutura química e a atividade

antimicrobiana, QSAR, das 5-nitro-2-furfurilideno benzidrazidas X3,X4,X5-

substituídas estudadas neste trabalho, equações 64 e 65, observa-se que os

modelos parabólico e bilinear expressam convenientemente a atividade anti-

microbiana dos com postos estudados em função de parâmetros estruturais.

Observa-se também, uma superioridade no ajuste do modelo bilinear aos

dados obtidos quando comparado ao modelo parabólico

Dados da literatura26.99 indicam que em uma correlação se o coe-

ficiente do termo referente a refratividade molar for negativo, MR está asso-

ciado ao volume. Se, por outro lado, apresentar um coeficiente positivo, MR

poderá ser considerado como um parâmetro associado com a polarizabilidade

e, portanto, modelar as interações dispersivas ou sem i-polares.

Observa-se neste trabalho, através da análise dos termos das

equações 64 e 65, que o termo relacionado com refratividade molar, MR, além

de melhorar a qualidade da correlação, sugere que o efeito de para-substituin-

tes sobre a atividade antimicrobiana das 5-nitro-2-furfurilideno benzidrazidas

X3,X4,XS-substituídas, está associado com a polarizabilidade dos grupos subs-

tituintes (valor positivo). Desta forma, é possível sugerir que, na série de

compostos estudada, a refratividade molar mede apenas a contribuição asso-

ciada à forças de natureza dispersiva entre a estrutura química e o sistema

biológico.

O conceito de aditividade60.74.99.107assume que para com postos

polissubstituidos o efeito total destes grupos substituintes sobre uma determi-
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nada propriedade~ pode ser descrito pela sorna da contribuiçáo individual de

cada grupo &ubstituinte. Assim, a validade do conceito de aditividade foi

confirmada através da aplicação da somatória dos valores dos parâmetros

estruturais relativos aos grupos metoxila do 3~4,5-trimetoxi derivado~ nas res-

pectivas posi~ões~ resuJtando em valores que se ajustaram às regressões obti-

das.

Segundo MARTIN7\ um estudo de relações quantitativas estrutu-

ra-atividade~ QSAR. é considerado concluído quando a correlação obtida

indica qual é o com posto de maior atividade da série~ podendo este estar ou

não incluído na série analisada. Assim. de acordo com a correla~ão obtida

entre os parâmetros estruturais e a atividade antimicrobiana das 5-nitro-2-fur-

furilideno benzidrazidas X3,X4,X5-substituídas estudadas neste trabalho,

equação 65, o análogo mais potente da série não se encontra entre os com pos-

tos analisados.

Est.a conclusão resulta da prevalência da contribui~o do efeito

hidrofóbic.o em relação ao efeito eletrônico e de polarizabilidade dos grupos

substituintes para a atividade antimicrobiana. Assim, através do valor ótimos

de :n, :n6timo' definido pela correlação bilinear entre a estrutura química e a

atividade antimicrobiana das 5-nitro-2-furfurilideno benzidrazidas X3,X4,XS-

substituídas estudadas neste trabalho, equação 65, é possível identificar o

(.~mposto de maior atividade da série.

o valor ótimo de n, nótimo, definido pela equa~ões 65 é de 0,31.

Assim, entre os diversos grupos substituintes utilizados em síntese de fárma-

cos, aqueles cujos valores de n se encontram mais próximo do valor ótimo n

são os grupos -CH;zOPre -CH= C02Me cuj os valores de nlit 107são de 0,30 e 0,32

respec.tivamente. Assim, o 4-CH20Pr derivado e o 4-CH =C02Me derivado

deverão ser os com postos mais ativos da série das 5-nitro-2-furfurilideno

benzidrazidas X3,X4,xS-substituídas estudadas neste trabalho.
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CAPíTULO VII

CONCLUSÕES



1- No presente trabalho prepararam-se, a partir de ácidos benzóicos

X3,X4,X5-sU bsti tuídos, q ua torze 5-n itro-2-furfuri liden o benzid razidas

X3,X4,XS-substituidas em que X3 e X5 = H e X4 = N02' Br, Cl, H, CH3>

OCH3.OH, NH2>COCH3.OC2H5>CF3.N(CH3hSO~H2 e X3,X4'XS = OCH3. A

caracterização e/ou identificação dos com postos foi feita através da leitura

dos seus espectros no I.V:, de RMN1H e de RMN13c. O grau de pureza dos

com postos foi avaliado através das análises elementares de Carbono, Hi-

drogênio e Nitrogênio e dos intervalos de fusão.

2- Nove entre os quatorze compostos obtidos ainda não estáo descritos na

literatura. Estes são 5-nitro-2-furfuriJideno benzidrazidas X3,X4,Xysubs-

tituídas em que X3 e Xs = H e X4 = CI, CH3> OCH3> COCH3> O~H5> CF3>

N(CH3h S02NH2 e X3,x4,XS = OCH3

3- Determinou-se, com precisão, a posição da banda de absorção do grupo

carbonila na região do LV. das 5-nitro-2-furfurilideno benzidrazidas

X3,X4,XS-substituídas obtidas neste trabalho, em DMSO, como medida da

polaridade do grupo carbonila. Observou-se que os substituintes aceptores

de elétrons deslocam a posição da banda de absorção do grupo carbonila

para regiões de maior freqüência. Efeito oposto foi observado para os

grupos substituintes doadores de elétrons.

4- Obtiveram-se boas correlações, simples e multiparamétricas, entre freqüên-

cia de absorção do grupo carbonila e os efeitos eletrônicos de grupos

substituintes expressos porO'p' 0'1'O'R,F e R, determinando-se os correspon-

dentes valores de rho,p.

5- Observou-se através da aplicação da equação de Hammett expandida aos

valores de freqüência de absorção do grupo carbonila, que a influência dos

efeitos eletrônicos dos grupos substituintes é de natureza indutiva e de

ressonância, havendo uma pequena predominância do efeito indutivo em

relacão ao efeito de ressonância."
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6- Os coeficientes da correlação obtida entre a freqüência de absorção do

grupo carbonila e os parâmctros F e R de Swain e Lupton, confirmam a

natureza do efeito eletrônico transmitido pelo substituinte.

7- Determinou-se o coeficiente de partição de cinco 5-nitro-2-furfurilideno

benzidrazidas X3,X4,XS-substituídas através do método de Shake-flask,

utilizando-se para partição o sistema l-octanol/tampão fosfato pH = 7,24.

Obtiveram-se excelentes correlações entre os valores experimentais e ob-

tidos por cálculo.

8- A partir da correlação obtida entre os coeficientes de partição experimentais

e calculados, estim aram -se os valores de coeficien te de partição e respec-

tivos valores de Jt, das quatorze 5-nitro-2-furfurilideno benzidrazidas estu-

dadas.

9- As correlações obtidas entre os valores de coeficiente de partição experi-

mental e lt calculado ou lt estimado foram superiores à correlação obtida

com os valores de Jt da literatura, sugerindo a necessidade de se determinar

experimentalmente ou calcular os valores de coeficiente de partição e/ou

lt.

10- Determinou-se a concentração mínima inibitória, MIC, das quatorze 5-ni-

tro-2-furfurilideno benzidrazidas X3,X4,XS-substituídas obtidas neste tra-

balho e do cloranfenicol, através do método de diluição sucessiva frente a

cepa ATCC 25923 de S. aureus. Este foi considerado como parâmetro

biológico e expresso em 10gllpMol. Observou-se que todos os compostos

apresentaram atividade antimicrobiana superior à nifuroxazida (5-nitrofur-

furilideno-4-hidroxi benzidrazida) considerada como fármaco padrão da

série, com exceção do 4-S02NH2 derivado.

11- Observou-se também que o composto de maior atividade foi o 4-COCH3

derivado (5-nitro-2-furfurilideno-4-acetil benzidrazida), sendo seis vezes

mais ativo do que a nifuroxazida e 5,2 vezes mais ativo do que o cloranfe-

nicol.
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12- A aplicação do método stepwíse aos valores de potência antimicrobiana das

5-ni tro-2-furfurilideno benzidrazidas X3,X4'XysU bstituídas. util izando-se

os modelos linear e parabólico, mostrou uma contribuição predominante

da hidrofobicidade em relação aos efeitos eletrônicos e de polariza bilidade

na determinação da atividade antim icrobiana das série de com postos estu-

dada.

13- Os valores dos parâmetros estruturais estudados referentes ao 3,4,5-trime-

toxi derivado (5-nitro-2-furfurilideno 3A,5-trimetoxi benzidrazida), foram

calculados por adição de valores tabelados confirmando-se, desta forma, o

conceito de aditividade.

14- Observou-se que o modelo que melhor descreve a atividade antimicrobiana

na série das 5-nitro-2-furfurilideno benzidrazidas X3X4,X5-substituídas é

o modelo bilinear, aplicado aos valores de potência antimicrobiana em

função da hidrofobiddade expressa por 3lest' da polarizabilidade do substi-

tuinte na posição 4 expressa por MR4 e do efeito de ressonância expresso

porR.

15- De acordo com a equação que melhor descreve as relações quantitativas

entre a estrutura química e a atividade antimicrobiana, QSAR, na série das

5-nitro-2-furfurilideno benzidrazidas X3,X4,X5-substituídas, os compostos

4-CH20Pr derivado (S-nitro-2-furfurilideno-4-propiloximetileno benzi.

drazida) e o 4-CH =CHC02CH3 derivado (5-nitro-2-furfurilideno-4-meti-

lacriloil benzidrazida) são, provavelmente, os compostos mais potentes da

série das 5-nitro-2-furfurilideno benzidrazidas X3,X4,XS-substituídas. Esta

hipótese deverá ainda ser testada.
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RESUMO

Com o obj etivo de estudar as relações quantitativas entre a estru-

tura química e a atividade antimicrobiana de análogos à nifuroxazida (5-nitro-

2-fu rfurilide no 4- hidroxi b enzidrazid a)~ prep araram -se q ua torze

5-nitro-2-furfurilideno benzidrazidas X3,X4~X5-substituídas em que X3 e X5 =
H e X4 = N°2> Br, a, H, CH3> OCH3> OH, NH2> COCH3> O~s> CF3' N(CH3h SO~H2

e X3~X4~X5= OCH3-Nove entre os quatorze compostos obtidos ainda náo

estão descritos na literatura. Os compostos obtidos foram identificados e/ou

caracterizados por seus espectros de I.~~ RMN1H e RMN13C, e seus graus de

pureza determinados pelas respectivas análises elementares de C, H e N e

pelos intervalos de fusão. Determinaram-se os valores de freqüência de absor-

ção do grupo carbonila na região do LV., em DMSO, como medida de sua

polaridade. Este parâmetro foi utilizado como medida do efeito eletrônico dos

grupos substituintes estudados. Determinou-se também o coeficiente de par-

tição de cinco compostos através do método de Shake-flask, utilizando-se, para

partição~ o sistema l-octanol/tampáo fosfato~ obtendo-se excelentes correla-

ções entre os valores experimentais e calculados. Determinou-se a concentra-

ção mínima inibitória~ MIC, dos compostos obtidos frente a cepa ATCC 25923

de S.aureus, utilizando-se o LogllMol como medida da potência antimicrobia-

na. O estudo das relações quantitativas entre a estrutura química e a atividade

antimicrobiana, QSAR, foi realizada através da aplicação do método stepwise

aos valores de Logl/Mol em função de parâmetros estruturais~ experimentais

e de literatura, relacionados com os efeitos hidrofóbico, eletrônico e de pola-

rizabilidade dos grupos substituintes.
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SUMMARV

Aiming the study of quantitative relationships between chemical

structure and antimicrobial activity of nifuroxazide (5-nitro-2-furfurylidene

4-hydroxybenzidrazide) analogues~ fourteen X3X4XS-substituted 5-nitro-2-

furfurylidene benzidrazides were prepared, where X3 and Xs = H and X4 = N

02>Br. CI. H. CHg.OCHg.OH. NH2>COCHg,OC:zH5>CFg,N(CHg)2'SO~H2 e X3X4XS

= OCH3-Nine of these com pounds have not been described in the literature

yet. The c-ompounds obtained were identified ou characterized through their

IR, lH NMR and 13CNMR spectra. Their purity was determined through C~H

and N elemental analysis, and melting interval. Values of carbonyl absorption

frequency in the IR region were determined in DMSO~ and taken as measure

of polarity. This parameter was used as measure of the electronic effect of the

studied substituent groups. The partition coefficient of five compounds was

determined using the Shake-flask method and the l-octanol/phosphate buffer

system. Excellent correlations between experimental and calculated values

were obtained. The minimal inhibitory concentration~ MI~ of the compounds

was determined against S. aureus, ATCC 25923 strain. Logl/Mol was used as

measure of antimicrobial potency. The study of the quantitative structure-ac-

tivity relationships, QSAR, was carried using the stepwise regression of

Logl/Mol values as function of experimental and theoretical parameters rela-

ted to the hydrophobic, electronic and polarizability effect of substituents
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