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RESUMO 
 

SÍNTESE E AVALIAÇÃO BIOLÓGICA DE 1,2,3-TRIAZÓIS-1,4-
DISSUBSTITUÍDOS DERIVADOS DE BENZOCALCOGENOANILINAS 

E 2-ARIL-4-(AZIDOMETIL)-1,3-CALCOGENAZÓIS 

 
 

AUTOR: Mariele Borkowski Rodrigues 
ORIENTADOR: Luciano Dornelles 

 
No presente trabalho foram sintetizadas duas novas séries de 1,2,3-triazóis-1,4-

dissubstituídos 20-33 obtidas através da reação de cicloadição 1,3-dipolar, tipo Click, 

entre os alcinos derivados de benzocalcogenoanilinas e as azidas provenientes de 

1,3-calcogenazóis-2-substituídos com o objetivo de unir três classes de compostos 

heterocíclicos interessantes e explorar as propriedades biológicas destas moléculas 

em questão. Os compostos 17-19 foram obtidos a partir de reação de substituição 

nucleofílica bimolecular (SN2) em rendimentos que variaram de 55-90% e os alcinos 

7, 8 e 26, 27 foram também sintetizados por reação de SN2 e demonstraram 

rendimentos que variaram de 30-55%. Para a síntese de 1,2,3-triazóis-1,4-

dissubstituídos 25-33, utilizou-se a reação de cicloadição 1,3-dipolar, que envolve 

azidas 17-19 e alcinos na presença de catalisador de cobre (CuI) adequado e uma 

mistura de solventes t-BuOH/H2O para obtenção dos triazóis 20-25, enquanto que 

para a síntese dos triazóis 28-33 utilizou-se água como solvente. Os rendimentos 

para os compostos obtidos variaram de 75-98% e 72-98%, respectivamente. De 

acordo com os testes de atividade antimicrobiana, um número considerável de 

compostos apresentaram-se ativos frente aos microrganismos testados. Os 

compostos foram avaliados quanto à atividade antibacteriana in vitro contra bactérias 

Gram-positivas e Gram-negativas, e também com relação à atividade antifúngica, 

merecendo destaque os compostos 25a-d os quais demonstraram resultados 

promissores tanto em termos de atividade antimicrobiana quanto antioxidante. 

 

Palavras-chave: 1,2,3-triazóis-1,4-substituídos. Cicloadição 1,3-dipolar. 

Benzocalcogenoanilinas. 1,3-calcogenazóis. Atividade antimicrobiana. Avaliação do 

potencial antioxidante.  
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ABSTRACT 
 

SYNTHESIS AND BIOLOGICAL EVALUATION OF 1,2,3-TRIAZOLES-
1,4-DISUBSTITUTED DERIVED FROM 

BENZOCHALCOGENOANILINES AND 2-ARYL-4- (AZIDOMETHYL) -
1,3-CHALCOGENAZOLES 

 
AUTHOR: Mariele Borkowski Rodrigues 

ADVISOR: Luciano Dornelles 
 

In the present work two new series of 1,2,3-triazoles-1,4-disubstituted 20-33 obtained 

by the reaction of 1,3-dipolar cycloaddition, Click-type, were synthesized between the 

alkaloids derived from benzocalcogenoanilines and the azides of 1,3-

chalcogenazoles-2-substituted with the objective of joining three classes of 

interesting heterocyclic compounds and to explore the biological properties of these 

molecules in question. Compounds 17-19 were obtained from the bimolecular 

nucleophilic substitution reaction (SN2) in yields ranging from 55-90% and the 

alkynes 7, 8 and 26, 27 were also synthesized by SN2 reaction and demonstrated 

yields ranging from 30-55%. For the synthesis of 1,2,3-triazoles-1,4-disubstituted 25-

33, the 1,3-dipolar cycloaddition reaction, which involves azides 17-19 and alkynes in 

the presence of copper catalyst (CuI) and a mixture of solvents t-BuOH/H2O to obtain 

the triazole 20-25, whereas for the synthesis of the triazoles 28-33 water was used as 

the solvent. Yields for the obtained compounds ranged from 75-98% and 72-98%, 

respectively. According to the tests of antimicrobial activity, a considerable number of 

compounds were active against the tested microorganisms. The compounds were 

evaluated for in vitro antimicrobial activity against Gram-positive and Gram-negative 

bacteria, as well as antifungal activity, with 25a-d compounds showing promising 

results both in terms of antimicrobial and antioxidant activity. 

 

Keywords: 1,2,3-triazoles-1,4-substituted. 1,3-dipolar cycloaddition. 

Benzocalcogenoanilines. 1,3-chalcogenazoles. Antimicrobian activity. Evaluation of 

antioxidant potential. 
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d     (Dupleto) 

EDC.HCl    (N-(3-Dimetilaminopropil)-N′-etilcarbodiimida hidroclorada) 

HOBt     (Hidrato de 1-hidroxibenzotriazol) 

HRMS    (Espectroscopia de massa de alta resolução) 

Hz     (Hertz) 

J     (Constante de acoplamento) 

m    (multipleto) 

NaAsc.    (Ascorbato de sódio) 

NBS     (N-bromosuccinimida) 

PEG-400    (Polietilenoglicol–400) 

ppm     (Partes por milhão) 

RMN     (Ressonância magnética nuclear) 

s     (Simpleto) 

SN2     (Substituição nucleofílica alifática de segunda ordem) 

TBHP    (terc-butil hidroperóxido) 

t-BuOH    (terc-butanol) 

TEA     (Trietilamina) 

t     (Tripleto) 

β-CD     (β-ciclodextrina) 

δ     (Deslocamento químico) 

CLM                                   (Concentração Letal Mínima) 

CIM    (Concentração Inibitória Mínima) 

FL    (Fluconazol) 

AM    (Amostra) 

 

 

https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/aldrich/522805?lang=en&region=US
https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/aldrich/522805?lang=en&region=US
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1. INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 
 

A busca por moléculas com vasta aplicabilidade em termos sintéticos, 

biológicos ou físico-químicos tem sido um grande desafio para muitos 

pesquisadores. Neste sentido, a síntese de compostos heterocíclicos orgânicos é 

extremamente interessante dada a diversidade de aplicações que esta classe de 

substratos apresenta.  

Entre as diversas classes de moléculas heterocíclicas, os azóis, heterociclos 

de cinco membros que contém nitrogênio em sua estrutura, se apresentam como 

uma das mais importantes (MIR et. al., 2014). Neste sentido, os benzocalcogenazóis 

merecem destaque, uma vez que, apresentam propriedades interessantes tanto em 

termos químicos como em termos de atividades biológicas (RADATZ et. al., 2013). 

Os benzocalcogenazóis possuem na sua estrutura, além de um átomo de nitrogênio, 

também um átomo de calcogênio podendo este ser oxigênio, enxofre, selênio ou 

telúrio.  

Na Figura 1 podem ser observados alguns fármacos e candidatos a fármacos 

que apresentam o núcleo benzotiazólico - porção em azul da molécula I que 

demonstra potencial antibacteriano (SINGH et. al., 2014). O núcleo benzoxazólico, 

em vermelho, é outro exemplo de heterociclo benzofundido presente em moléculas 

com apelo biológico já descrito, neste caso a porção benzoxazol é encontrada na 

molécula de Nataxazol II – a qual tem atividade antitumoral (CANO-PRIETO et. al., 

2015). É possível também verificar na molécula III, além do benzotiazol, em verde, a 

presença de uma amina terciária-N,N-dissubstituída com potencial biológico descrito 

(SINGH et. al., 2013). Pode ser verificado que o núcleo benzocalcogenazólico, ou 

calcogenazólico benzofundido, é encontrado em moléculas com potencial 

farmacológico e, demonstra assim, características importantes a serem exploradas, 

dado o interesse biológico relacionado à moléculas semelhantes. 
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Figura 1 - Moléculas contendo o núcleo de benzocalcogenazóis com interesse 
farmacológico. 

 

 
 

A porção benzotiazol e seus derivados apresentam uma variedade de 

propriedades farmacológicas e seus derivados oferecem um alto grau de diversidade 

estrutural que têm se mostrado útil para a busca de novos agentes terapêuticos. A 

pesquisa relacionada e os desenvolvimentos na química medicinal baseada em 

benzotiazóis tornaram-se um tema em rápido desenvolvimento e cada vez mais 

explorado. Particularmente, numerosos compostos baseados em benzotiazóis como 

fármacos clínicos têm sido amplamente aplicados para tratar vários tipos de doenças 

com alta potência terapêutica (KERI et. al., 2015). Podem ser exploradas, além das 

propriedades biológicas deste núcleo, também as características fotofísicas dos 

benzotiazóis (LUO et. al., 2017). 

Além dos benzocalcogenazóis, os derivados de calcogenazóis também 

apresentam um papel importante em termos sintéticos e biológicos. Os oxazóis, por 

exemplo, representam uma das mais importantes classes de compostos N-

heterocíclicos sendo encontrado em muitas moléculas biologicamente ativas como o 

Oxaprozin (anti-inflamatório) IV (WENLOCK et. al., 2012) e Bengazole A (antifúngico 

natural) V (CHANDRASEKHAR e SUDHAKAR, 2010) demonstradas na Figura 2. 
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Figura 2 - Moléculas biologicamente ativas contendo o núcleo oxazólico. 

 

 

 

Dentre os calcogenazóis também destacam-se os tiazóis e os selenazóis. Os 

tiazóis já foram descritos como importante classe de heterociclos em termos de 

síntese e atividade biológica (DE SOUZA, 2005) e além de outras propriedades, 

apresenta potencial antibacteriano (CUI et. al., 2016), sendo encontrado na molécula 

de sulfatiazol VI (BOYLE et. al., 2012), Figura 3. Dentre outras aplicações, os 

derivados de selenazóis são encontrados em moléculas com potencial antitumoral 

(ZHAO et. al., 2013). Este núcleo pode ser verificado, por exemplo, no composto 

selenazofurin VII, Figura 3, que apresenta atividade antitumoral.  

 

Figura 3 - Moléculas contendo os núcleos tiazólico VI e selenazólico VII que apresentam 
potencial biológico. 
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Além dos já citados, entre os sistemas heterocíclicos nitrogenados mais 

estudados, os 1,2,3-triazóis têm despertado muito interesse, uma vez que, esta 

unidade se encontra presente em muitos candidatos a medicamentos (PEDERSEN e 

ABELL, 2011), (HE et. al., 2014), (PINGAEW et. al., 2014), na área de materiais 

(HSIEH et. al., 2013), (YAN et. al., 2011), e também na biotecnologia (LALLANA et 

al., 2011) além de outras aplicações. 

Destaca-se dentre as diferentes metodologias para preparação de 

heterociclos de cinco membros, a cicloadição 1,3-dipolar de Huisgen (HUISGEN, 

1963) que ocorre entre dois reagentes insaturados, um dipolo e um dipolarófilo, 

através de um mecanismo concertado. A cicloadição de azidas (dipolo) e alquinos 

(dipolarófilo) leva à formação de 1,2,3-triazóis. Essa reação é conhecida como 

cicloadição [3 + 2] de Huisgen. Metodologias publicadas mais recentemente levaram 

a obtenção preferencial do regioisômero 1,4-dissubstituído em relação ao 1,5-

dissubstituído com o uso de catalisadores de cobre. A cicloadição 1,3-dipolar entre 

azidas e alquinos terminais catalisadas por sais de cobre é o exemplo de reação 

denominada como reação Click. 

Tendo em vista a possibilidade de unir as três classes de compostos 

heterocíclicos (triazóis, calcogenazóis e benzocalcogenazóis) de grande relevância 

biológica e com inúmeras propriedades já relatadas na literatura em uma molécula-

alvo e, desta forma, potencializar as suas características, destacam-se os objetivos 

do trabalho: 

 

 

OBJETIVOS PRINCIPAIS: 

 

1) Unir as três classes de compostos heterocíclicos: calcogenazol, 

benzocalcogenazol e triazol em uma estrutura molecular de modo a 

potencializar as propriedades da molécula-alvo. 

 

2) Explorar o uso de alcinos e dialcinos derivados de benzocalcogenoanilinas 

e de azidas derivadas de calcogenazóis para obtenção de 1,2,3-triazóis. 

(Esquema 1). 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

1) Utilizar a reação de cicloadição 1,3-dipolar tipo Click entre a porção alcino 

e dialcino derivados de benzocalcogenoanilinas e a porção azida derivada 

de calcogenometilazidas para obtenção de 1,2,3-triazóis-1,4-

dissubstituídos e assim promover a união dos heterociclos de interesse em 

uma estrutura molecular. 

 

2) Estudar a preparação dos compostos inéditos 1,2,3-triazóis-1,4-

dissubstituídos referidos no intuito de encontrar a melhor condição 

reacional para síntese eficiente das séries propostas. 

 

3) Buscar identificar as moléculas obtidas de modo que haja comprovação 

estrutural dos compostos sintetizados. 

 
 

4) Avaliar as moléculas sintetizadas em termos de aplicabilidade biológica, 

realizando testes de avaliação das atividades antifúngica, antibacteriana e 

do potencial antioxidante total. 
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Esquema 1 - Esquema geral para a síntese dos 1,2,3-triazóis-1,4-dissubstituídos derivados 
das 4-(benzo[d]calcogenazol-2-il)-N-(prop-2-in-1-il)anilinas (7 e 8) e dos bis-1,2,3-triazóis-
1,4-dissubstituídos derivados das 4-(benzo[d]calcogenazol-2-il)-N,N-di(prop-2-in-1-il)anilinas 
(26 e 27). 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

Em um primeiro momento será demonstrado, a partir de alguns artigos 

selecionados, o que é descrito na literatura relacionado aos compostos 

heterocíclicos fundidos: os benzoxazóis e benzotiazóis, bem como os calcogenazóis, 

destacando os oxazóis, os tiazóis e os selenazóis em estruturas orgânicas. A seguir, 

serão demonstrados alguns aspectos relacionados à síntese, relevância e 

aplicabilidade dos triazóis, em especial, os derivados de 1,2,3-triazóis-1,4-

dissubstituídos, objeto de síntese neste trabalho.  

 

2.1 BENZOCALCOGENAZÓIS- BENZOXAZÓIS E BENZOTIAZÓIS 
 

A classe dos heterociclos benzazólicos possuem em sua estrutura um anel 

azólico condensado a um anel benzênico. O anel azólico caracteriza-se por 

apresentar dois heteroátomos na posição 1 e 3 de um anel de 5 membros, sendo um 

destes o átomo de nitrogênio. A variação do hetoroátomo produz diferentes 

derivados os quais são chamados de benzoxazol VIII, benzotiazol IX e benzimidazol 

X, respectivamente demonstrados na Figura 4. 

 

Figura 4 - Compostos benzazólicos. 

 

 
 

 

A obtenção dos compostos benzoxazóis, benzotiazóis e benzimidazóis 

apresenta diferentes metodologias, descritas na literatura, variando solventes, 

temperaturas e demais condições. Uma das metodologias mais utilizadas é a ciclo 

condensação utilizando um ácido carboxílico 34 e uma amina aromática orto 

substituída pela porção OH, SH ou NH2 35. A síntese dos heterociclos 2-(4-

aminofenil)benzofundidos 36 descrita por Chua e colaboradores (CHUA et. al., 1999) 

utiliza ácido polifosfórico (APF), tanto como solvente como catalisador da reação, 

conforme representado no Esquema 2. O APF tem sido bastante empregado por ser 
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de baixo custo, fácil manipulação e por poder ser adquirido comercialmente ou 

sintetizado. 

 
Esquema 2 - Obtenção dos compostos benzazólicos a partir de ciclo condensação. 

 

 

O produto 2-(4-aminofenil)benzotiazol, sintetizado por Chua, foi utilizado no 

trabalho de Singh e colaboradores (SINGH et. al., 2014) para a síntese de 

benzotiazóis 38 e 39 contendo a porção amida. Esta reação é realizada a partir do 

acoplamento entre benzotiazolanilina 5 e diferentes ácidos carboxílicos aromáticos 

37, utilizando DCC (N,N′-Diciclohexilcarbodiimida) como agente de acoplamento e 

acetonitrila como solvente em temperatura de refluxo. 

 
Esquema 3 - Síntese de amidas derivadas de 2-(4-aminofenil)benzotiazol com o uso de 
DCC. 

 
 

Os compostos obtidos neste trabalho apresentaram rendimentos na faixa de 

90-96%, e foram submetidos à testes de atividade antibacteriana os quais utilizaram 

quatro cepas bacterianas gram-negativas e duas gram-positivas diferentes. As 

moléculas sintetizadas apresentaram resultados interessantes a serem investigados. 

Além dos derivados de benzotiazol, também é relatado na literatura que 

moléculas contendo o núcleo benzoxazólico apresentam atividade biológica. No 
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trabalho de Gadakh e colaboradores (GADAKH et. al., 2010) é demonstrada a 

síntese de uma série de moléculas fluoradas contendo pirazolibenzo[d]oxazóis e 4-

(substituído-2-hidroxibenzoil)pirazóis (Esquema 4) a qual teve a atividade 

antibacteriana frente Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas 

aeruginosa e Bacillus subtilis e a atividade antifúngica frente Candida albicans 

avaliadas. 

De acordo com o Esquema 4, a rota sintética escolhida para obtenção dos 

referidos produtos utiliza formil cromonas substituídas 40 e 3,4-difluorofenil hidrazina 

41 em etanol e quantidade catalítica de ácido acético a 40 °C, para sintetizar as 

hidrazonas 42. As hidrazonas foram tratadas com KOH a 50 °C levando aos 

derivados pirazolínicos 43 que, por sua vez, reagiram com cloridrato de 

hidroxilamina em etanol e acetato de sódio produzindo a oxima 44. E, por fim, 

através de um rearranjo de Beckmann a oxima 44 reagiu com POCl3 (cloreto de 

fosforila) formando os derivados de pirazolil benzo[d]oxazol 45 de interesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



44 

 

  

Esquema 4 - Rota sintética para obtenção dos derivados de pirazolil benzo[d]oxazol. 

 

 

 

  

Os compostos 45 apresentaram rendimentos na faixa de 60-70%, sendo 

que aqueles com substituintes metila, cloro e flúor, demonstraram resultados 

promissores em termos de inibição frente aos microrganismos S. aureus 

(Staphylococcus aureus) e P. aeruginosa (Pseudomonas aeruginosa). 

Singh e colaboradores em 2013 (SINGH et. al., 2013) sintetizaram novos 

análogos de benzotiazóis que apresentaram atividade antimicrobiana. No Esquema 

5, pode ser verificada a reação entre 2-aminobenzotiazol 46 e brometo de propargila 

47, em meio básico e sob temperatura de refluxo de acetona por 18 horas para a 

formação do intermediário sintético 48 o qual através da reação com azidas 

aromáticas 49, leva à obtenção dos 2-N,N-metiltriazolil-benzotiazóis dissubstituídos 

50. 
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Esquema 5 - Síntese dos 2-N,N-metiltriazolil-benzotiazóis dissubstituídos. 

 

 
 

 

Neste contexto, Mir e colaboradores (2014) utilizaram 2-mercaptobenzotiazol 

51 para a obtenção de produtos bem interessantes do ponto de vista biológico e 

sintético. Os autores utilizaram o 2-mercaptobenzotiazol 51 juntamente com ácido α-

bromoacético 52 para obter o intermediário 53, o qual reagiu com aminas primárias 

54, aminas secundárias cíclicas 55 e também com derivados de hidrazida, através 

de acoplamento utilizando EDC.HCl (N-(3-Dimetilaminopropil)-N′-etilcarbodiimida 

hidroclorada) e HOBt (hidrato de 1-hidroxibenzotriazol) em DMF (dimetilformamida) 

anidro e levando à formação dos produtos 56 e 57 em rendimentos de 74-98%, 

conforme Esquema 6.  
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Esquema 6 - Rota sintética para obtenção de 2-mercaptobenzotiazóis conjugados. 

 

 
 

Ainda neste mesmo trabalho o substrato 2-mercaptobenzotiazol 51 foi 

utilizado na reação com brometo de propargila 58, formando o alcino 59, o qual por 

sua vez, reagiu com diferentes azidas orgânicas 60 para obtenção de 1,2,3-triazóis 

correspondentes 61 em rendimentos que variam de 87-97%, de acordo com o 

Esquema 7.  
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Esquema 7 - Síntese de 1,2,3-triazóis derivados de 2-mercaptobenzotiazol. 

 

 
 

Os compostos sintetizados no trabalho de Mir e colaboradores foram 

submetidos a avaliação da atividade antitubercular, sendo que algumas das 

moléculas em questão apresentaram resultados promissores. 

 

2.2 CALCOGENAZÓIS – OXAZÓIS, TIAZÓIS E SELENAZÓIS 
 

O nosso grupo de pesquisa tem a muitos anos se dedicado ao estudo e 

aplicação de compostos organocalcogênios. Os azóis são a classe de moléculas que 

apresentam anel de cinco membros contendo um ou mais átomos de nitrogênio e os 

calcogenazóis fazem parte desta classe, sendo que outro heteroátomo o qual 

compõe o anel, além do nitrogênio, é um átomo de calcogênio (O, S, Se ou Te), 

conforme pode ser verificado na Figura 5. 
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Figura 5 - Série de calcogenazóis. 

 

 

 

Heterociclos pequenos como oxazóis e tiazóis estão presentes em produtos 

naturais sejam estes marinhos ou terrestres e em um sentido biossintético, tiazóis e 

oxazóis são miméticos de aminoácidos, ou seja, moléculas muito semelhantes a 

aminoácidos, segundo o que relata Fernández e colaboradores (FERNÁNDEZ et. al., 

2016) em seu trabalho onde foram sintetizados derivados de oxazóis a partir de 

ácidos biliares 62 e do ácido aspártico esterificado 64. 
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Esquema 8 - Síntese de derivados de oxazóis a partir de ácidos biliares e de ácido 
aspártico. 

 

 

 

A síntese utiliza ácidos biliares 62 que reagem com cloreto de oxalila levando 

à formação dos cloretos de ácido correspondentes 63 os quais são úteis para a 

reação com a porção amina do ácido aspártico esterificado 64, processo este que 

leva à obtenção das amidas 65. Estas últimas, por sua vez, foram convertidas às 

cetoamidas 66 através da reação de Dakin–West. Esta etapa foi importante por 

introduzir o grupo metila que é necessário na reação de ciclo desidratação de 

Robinson-Gabriel para obtenção dos oxazóis 67. As etapas posteriores envolvem 
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refluxo dos compostos 67 em solução metanólica de NaOH seguida de uma 

metilação padrão com CH2N2. A faixa de rendimento dos produtos é de 5-51%. 

Os compostos sintetizados foram testados quanto à atividade antifúngica 

frente ao microrganismo Candida albicans. Os autores citam que devem ser 

desenvolvidos mais estudos para explorar o efeito antifúngico dos compostos que 

demonstraram resultados interessantes, porém eles suportam a hipótese de que 

uma ligação covalente entre uma porção esteroidal e um fragmento de oxazol pode 

levar a uma molécula com atividade biológica mais potente do que se forem 

consideradas estas estruturas moleculares separadas. 

Tiazóis e selenazóis são relatados com grande importância em termos 

medicinais e biológicos, sendo que os tiazóis representam uma importante classe de 

compostos heterocíclicos que apresentam o átomo de enxofre em sua estrutura (DE 

SOUZA, 2005). E os selenazóis são relatados na literatura, por exemplo, em termos 

de intermediários sintéticos (ČASAR et. al., 2003) e por sua significância biológica 

(ZHAO et. al., 2013). 

Madhav e colaboradores (MADHAV et. al., 2012) descreveram uma síntese 

eficiente e limpa para obtenção de tiazóis e selenazóis sendo esta, segundo os 

autores, a primeira realizada unindo três componentes: fenilacetileno, N-bromo 

succinimida e tioureia/selenoureia em meio aquoso. Sem contar que as reações em 

água são muito bem vistas devido ao seu apelo em relação ao uso de solventes 

menos agressivos ao meio ambiente. Ainda é relatado no artigo que, anteriormente 

a este trabalho, não havia sido sintetizado tiazóis/selenazóis a partir de acetilenos. 

A reação  é descrita utilizando N-bromosuccinimida (NBS) e β-cyclodextrina 

(β-CD) como catalisadores, água como solvente a temperatura de 70 °C e variando-

se os acetilenos 69 e 72 bem como as tiouréias 70 (Esquema 9) e selenoureias 73 

(Esquema 10).  
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Esquema 9 - Síntese de derivados de tiazóis catalisada por β-CD em meio aquoso. 

 

 

 

Esquema 10 - Síntese de derivados de selenazóis catalisada por β-CD em meio aquoso. 

 

 

 

 

Estudos de compostos heterocíclicos contendo selênio têm atraído a 

atenção devido à sua aplicação em farmacologia em especial ao que se refere a 

estudos de prevenção e terapia no combate a tumores (HE et.al., 2012), (ZHAO et. 

al, 2012). Estes heterociclos derivados de 1,3-selenazol são relatados na literatura, 

por exemplo, como moléculas que apresentam atividade antiproliferativa (IGNAT et. 

al., 2013). 

No trabalho de Zhao e colaboradores (ZHAO et. al., 2013) é demonstrada a 

síntese e a avaliação anti-tumoral de derivados de 1,3-selenazol contendo o núcleo 

1,3,4-tiadiazol. No Esquema 11, pode ser verificada a rota para síntese dos 

compostos de interesse os quais, segundo os autores, foram obtidos com 

rendimentos que variaram de 38,2-72,1%. 
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Esquema 11 - Rota de síntese dos derivados dos selenazóis. 

 

 

 

 
A rota inicia com a reação de selênio elementar 76 e borohidreto de sódio em 

etanol para formação da espécie 77 a qual reage com benzonitrila 78 gerando a 

benzoselenamida 79. Esta selenoamida foi ciclizada utilizando 1,3-dicloroacetona 80 

e acetona como solvente, a temperatura ambiente por 4 horas para obtenção do 

produto 81, que posteriormente foi reagido com 2-amino-5-mercapto-1,3,4-tiadiazol 

82 e PEG-400 (polietilenoglicol–400) como catalisador, sob refluxo de 3 horas, 

levando ao produto 83. Por fim, ocorre a condensação do composto 83 com o 

aldeído aromático substituído 84 na presença de ortoformiato de trimetila e usando 

BTEAC (cloreto de benzil trietilamônio) 10 mol% como catalisador, sob condição de 

refluxo por 5 horas, de modo a obter-se o produto 85 de interesse. 

Os compostos sintetizados foram avaliados quanto à atividade antiproliferativa 

frente ao câncer de mama em humanos e a células de leucemia linfocitária de rato e 

demonstraram resultados promissores. 
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2.3 TRIAZÓIS 

  

Os triazóis são compostos heterocíclicos de grande importância. Além de sua 

grande aplicabilidade medicinal e na área de materiais, apresentam um grande 

apelo sintético e, geralmente, baixo custo de preparação, dentre outros fatores. Os 

dois isômeros são representados na forma de 1,2,3-triazóis XV ou 1,2,4 triazóis XVI, 

dependendo das posições a que estão dispostos os átomos de nitrogênio nesta 

molécula. Na Figura 6, estão representadas as formas tautoméricas a que se 

apresentam os triazóis.  

 

Figura 6 - Formas tautoméricas dos triazóis. 

 

 

 

O objeto de estudo deste trabalho foi a síntese de 1,2,3-triazóis, sendo assim, 

a revisão da literatura versará apenas em relação a estes referidos compostos. 

Os primeiros estudos sobre a síntese de 1,2,3-triazóis foram realizados por 

Huisgen nos anos 1960’s (HUISGEN, 1963). Devido a este fato a reação levou o 

nome do pesquisador, sendo referida hoje como cicloadição 1,3-dipolar de Huisgen.  

A cicloadição 1,3-dipolar de Huisgen é um método de ciclização térmica que 

une dois reagentes insaturados e leva à rápida obtenção de uma grande variedade 

de heterociclos de cinco membros. A formação de triazóis a partir da cicloadição 

entre alcinos e azidas é a reação deste tipo mais empregada (ROSTOVTSEV et. al., 
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2002), sendo a mais direta para obtenção destes produtos (HUISGEN, 1984). 

Entretanto esta ciclização necessita de temperaturas elevadas, além de levar à 

mistura dos regioisômeros, 1,4 (XVII) e 1,5-dissubstituídos (XVIII), conforme pode 

ser verificado no Esquema 12. 

 
Esquema 12 - Mistura de regioisômeros formados na reação de cicloadição utilizando 
aquecimento. 

 

 

 

 

De modo a controlar a regiosseletividade neste tipo de reação, metodologias 

foram desenvolvidas com o passar do tempo. De forma original e independente, 

Meldal e colaboradores (TORNØE, C. W.; CHRISTENSEN, C.; MELDAL, M., 2002) e 

Sharpless (ROSTOVTSEV et al., 2002) propuseram o uso de cobre nestas reações 

e verificaram assim, a formação do regioisômero 1,4-dissubstituído – Esquema 13. 

 
Esquema 13 - Uso de cobre para obtenção regiosseletiva de 1,2,3-triazóis-1,4-
dissubstituídos. 

 

 

Uso de cobre para obtenção regiosseletiva de 1,2,3-triazóis-1,4-dissubstituídos. 

 

A obtenção regiosseletiva do isômero 1,5-dissubstituído foi realizada alguns 

anos depois. Conforme citado no artigo de Zhang e colaboradores (ZHANG et. al., 

2005), a utilização de algumas espécies de rutênio como catalisador levou à união 

de azidas orgânicas com alcinos terminais e interno.  
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Nos Esquemas 14 e 15, estão representados, de forma resumida, os testes e 

resultados relatados pelos autores. 

 
Esquema 14 - Cicloadição de benzilazidas e fenilacetileno catalisada por rutênio. 

 
 

Solventes polares próticos não levaram a boas conversões para o produto 

1,5-dissubstituído 88. Assim, a reação foi realizada utilizando benzeno e, para 

alguns substratos, dioxano foi o solvente. A variação de diferentes substratos, tanto 

em relação à porção azida 90 como na porção do alcino 91, levou à obtenção de 

produtos 92 com rendimentos que variaram de 80-94% (Esquema 15). Teste 

realizado com alcino interno também levou à obtenção regiosseletiva do produto 1,5-

dissubstituído. 

 
Esquema 15 - Obtenção dos 1,2,3-triazóis-1,5-dissubstituídos utilizando catalisador de 
rutênio. 
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Kolb, Fin e Sharpless, em 2001, introduziram o conceito de química “click” se 

referindo a reações termodinamicamente favoráveis que poderiam ser capazes de 

unir porções moleculares de forma bem simples e com rendimentos altos. De acordo 

com os autores, a reação deve atender à alguns requisitos para ser considerada 

“click”: deve ser rápida, estereoespecífica, levar a subprodutos inofensivos que 

possam ser removidos, preferencialmente, sem o uso de métodos cromatográficos, 

ser realizada com solventes que sejam atóxicos usando materiais de partida estáveis 

e de simples obtenção, além de o processo como um todo ser insensível a oxigênio 

e água. Algumas reações clássicas em química orgânica são citadas pelo autor 

como sendo as que poderiam se encaixar nesta categoria, como por exemplo: a 

abertura nucleofílica de epóxidos e aziridinas, as reações de cicloadição, as adições 

a ligações múltiplas carbono-carbono, dentre outras (KOLB et al., 2001). O exemplo 

do presente trabalho é tratado como reação “click” sendo esta a cicloadição 1,3-

dipolar entre um alcino terminal e uma azida orgânica catalisada por cobre (Cu(I)), 

com formação regioespecífica de 1,2,3-triazóis-1,4-dissubstituídos e também 

conhecida como reação CuAAC. 

A reação de cicloadição 1,3-dipolar suporta uma variada gama de substratos. 

Como pode ser verificado no trabalho de Deobald e colaboradores (DEOBALD, 

2011) onde foi realizada a síntese de heterociclos substituídos contendo esteroides 

e saponinas. Os autores realizaram o estudo utilizando a porção azida conectada ao 

colesterol 93 para reagir com alcinos 94 contendo variados grupos funcionais, onde 

os produtos 95 foram obtidos com rendimentos entre 87-100% (Esquema 16).  

 
Esquema 16 - Reação de cicloadição entre alcino e porção azida contida em colesterol. 
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Em um segundo momento, foi reagido a porção alcino 96, contendo o 

colesterol, com algumas azidas orgânicas 97 que também possuem diferentes 

grupos funcionais conectados. As moléculas 98 obtidas, neste caso, apresentaram 

rendimentos que variaram entre 65-95% (Esquema 17).  

 
Esquema 17 - Reação de cicloadição entre a porção alcino que contém a molécula de 
colesterol e azidas orgânicas. 

 

 
 

 

O triazol pode ser formado partindo de moléculas que já contenham outros 

grupos funcionais além do alcino e da azida, onde propriamente ocorre a reação de 

cicloadição correspondente. Outro exemplo é o trabalho descrito por Maračić e 

colaboradores (MARAČIĆ et. al., 2015) onde os triazóis foram formados a partir de 

derivados anilínicos de anéis benzofundidos contendo nitrogênio e enxofre. 
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Esquema 18 - Síntese de 1,2,3-triazóis a partir anéis benzofundidos contendo nitrogênio e 
enxofre e derivados anilínicos. 

 

 
 

 

Neste trabalho, os autores utilizaram o derivado de 2-(4-

aminofenil)benzotiazol 99 para reagir, em condições de substituição nucleofílica 

bimolecular SN2, com brometo de propargila, carbonato de potássio e DMF, sob 

atmosfera inerte a 60 °C por 24 horas. O alcino 100 foi obtido com 23% de 

rendimento. Posteriormente a esta etapa, ocorre uma reação de cicloadição em 

condições do tipo click para obtenção dos triazóis 101 de interesse com 68-84% de 

rendimento.  

Os produtos sintetizados neste trabalho foram avaliados quanto ao seu 

potencial antimicrobiano e exibiram resultados bem promissores.  
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3. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

 
Nesta sessão serão apresentados e discutidos os resultados obtidos durante 

a realização do presente trabalho. Inicialmente será apresentada a síntese dos 

alcinos terminais e das azidas utilizadas para a obtenção dos 1,2,3-triazóis. Após, 

serão discutidos os resultados referentes à otimização das condições reacionais, à 

reatividade dos reagentes escolhidos e o mecanismo para a obtenção dos 1,2,3-

triazóis 1,4-dissubstituídos derivados dos alcinos terminais (as 4-

(benzo[d]calcogenazol-2-il)anilinas N-substituída, 7 e 8) ou dialcinos terminais (as 4-

(benzo[d]calcogenazol-2-il)anilinas N,N-dissubstituídas, 26 e 27) e das azidas (17, 

18 e 19) derivadas dos 1,3-calcogenazóis-2-substituídos. Para finalizar, serão 

também descritos os testes de atividade biológica realizados com os compostos. 

 

3.1  ANÁLISE RETROSSINTÉTICA 
 
 Para a síntese dos 1,2,3-triazóis foi utilizada a reação de cicloadição 1,3-

dipolar entre um alcino terminal e uma azida orgânica catalisada por cobre. Através 

da retrossíntese pode-se observar os equivalentes sintéticos precursores dos 

produtos finais desejados.  

No Esquema 19 são verificados os equivalentes sintéticos referentes aos 

1,2,3-triazóis 20-25 e 28-33 derivados dos 1,2-benzocalcogenazóis-2-aril-

substituídos 7, 8 e 26, 27 e das azidas 17-19 derivadas de 1,3-calcogenazol-2-

substituídos. 
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Esquema 19 - Equivalentes sintéticos precursores de 1,2,3-triazóis derivados de 1,3-
benzocalcogenazóis-2-aril-substituídos e de 1,3-calcogenazol-2-substituídos. 

 

 

 

Os 1,2,3-triazóis 20-25 sintetizados neste trabalho são produto da reação de 

cicloadição 1,3-dipolar entre os alcinos 7 e 8 (as 4-(benzo[d]calcogenazol-2-

il)anilinas N-substituída) e também dos alcinos  26 e 27 (as 4-(benzo[d]calcogenazol-

2-il)anilinas N,N-dissubstituídas) com azidas 17-19 (derivadas de 1,3-calcogenazóis-

2-substituídos). Para a preparação dos compostos 7 e 8 (e, ao mesmo tempo de 26 

e 27) é necessária a reação de substituição nucleofílica bimolecular (SN2) entre os 

substratos 4 ou 5 e 6. Por sua vez, 4 ou 5 são obtidos a partir da reação de 

ciclocondensação entre os substratos 1 ou 2 e 3, disponíveis comercialmente. Já o 

composto 6 pode ser obtido pela reação de proteção do álcool propargílico 6’ com 

cloreto de mesila (MsCl) 6’’. As azidas 17-19 podem ser preparadas através da 

reação de azida de sódio 16, disponível comercialmente, com o(s) substrato(s) 13-15 

o(os) qual(is), por sua vez, provêm da reação ciclocondensação entre a amida 11 e 

a 1,3-dicloroacetona 12, esta última, disponível comercialmente. As amidas 

utilizadas neste trabalho foram sintetizadas através de duas metodologias, seja pela 

reação dos cloretos de acila correspondentes 10, disponíveis comercialmente, com 

hidróxido de amônio a 30%, ou pela formação do cloreto de acila in situ através da 
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reação do ácido carboxílico 9 com cloreto de tionila e posterior reação com hidróxido 

de amônio a 30%. O ácido carboxílico foi preparado pela oxidação do respectivo 

aldeído com hidroperóxido de t-butila (TBHP) e t-butóxido de potássio em água.  

 

3.2  OBTENÇÃO DE 4-(BENZO[d]CALCOGENAZOL-2-IL)-N-(PROP-2-IN-

IL)ANILINAS (7 E 8) E 4-(BENZO[d]CALCOGENAZOL-2-IL)-N,N-DI(PROP-2-

IN-1-IL)ANILINAS (26 E 27)  

3.2.1 Síntese das 4-(benzo[d]calcogenazol-2-il)anilinas (4 e 5) 

 

Para a obtenção dos compostos 7, 8 e 26, 27 primeiramente promoveu-se a 

síntese das 4-(benzo[d]calcogenazol-2-il)anilinas 4 e 5, respectivamente, as quais 

foram obtidas por reação de ciclocondensação, seguida de desidratação, entre os 

reagentes ácido 4-aminobenzóico 3 e 2-aminofenol 1, disponíveis comercialmente, 

para a obtenção da benzocalcogenazolanilina 4, ou 2-aminotiofenol 2, para obtenção 

de 5. A reação foi realizada utilizando uma solução de ácido polifosfórico (PPA) 85% 

a temperatura de 220 °C durante 4 horas, segundo o procedimento adaptado de 

Chua e colaboradores (CHUA et. al., 1999). Os produtos de interesse 4 e 5 foram 

sintetizados em rendimentos de 80 e 90%, respectivamente, como demonstrado no 

Esquema 20. 

 
Esquema 20 - Síntese das 4-(benzo[d]calcogenazol-2-il)anilinas 4 e 5. 
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3.2.2 Obtenção do metanossulfonato de prop-2-in-1-ila (6) 

 

De modo a tornar a porção –OH do álcool propargílico 6’ um melhor grupo de 

saída foi realizada a proteção do álcool propargílico para obtenção do 

metanossulfonato 6 (GUIMARÃES et. al., 2016). Para isto, fez-se uso do álcool 

propargílico 6’ em THF e trietilamina sob atmosfera inerte de argônio, onde nesta 

mistura, a temperatura de 0 °C, foi adicionado lentamente o cloreto de mesila 6’’ 

dissolvido em THF. Posteriormente, a mistura reacional foi mantida a 0 °C por 30 

minutos e, após este período, o banho de gelo foi removido e a reação deixada sob 

agitação a temperatura ambiente por 24 horas adicionais. O rendimento desta 

reação de substituição nucleofílica bimolecular foi de 88%, conforme demonstrado 

no Esquema 21. 

 
Esquema 21 - Síntese do metanossulfonato de prop-2-in-1-ila. 

 

 

 

 

3.2.3 Síntese de 4-(benzo[d]calcogenazol-2-il)-N-(prop-2-in-1-il)anilinas (7, 8) e 

4-(benzo[d]calcogenazol-2-il)-N,N-di(prop-2-in-1-il)anilinas (26 e 27) 

 

Realizou-se a reação de substituição nucleofílica bimolecular entre os 

reagentes, a 4-(benzo[d]oxazol-2-il)anilina 4 ou 4-(benzo[d]tiazol-2-il)anilina 5 e o 

metanossulfonato de prop-2-in-1-ila 6 em acetona anidra, utilizando bicarbonato de 

sódio e iodeto de potássio segundo o procedimento descrito por Maračić e 

colaboradores (MARAČIĆ et. al., 2015). Os rendimentos dos produtos 7 e 8 foram de 

50 e 55%, respectivamente. E os rendimentos dos produtos 26 e 27 foram de 30 e 

31%, respectivamente, conforme descrito no Esquema 22.  
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Esquema 22 - Obtenção de 4-(benzo[d]calcogenazol-2-il)-N-(prop-2-in-1-il)anilinas 7, 8 e 4-
(benzo[d]calcogenazol-2-il)-N,N-di(prop-2-in-1-il)anilinas 26 e 27. 

 

 

Cabe salientar que procurou-se estudar condições de reação que pudessem 

levar ao aumento nos rendimentos, principalmente, para os produtos 26 e 27. Os 

estudos foram realizados no sentido de: aumentar o tempo reacional para 48 e 72 

horas de modo que a mudança neste parâmetro favorecesse o produto 

termodinâmico de interesse 26 ou 27. No entanto, não houve alteração significativa 

no rendimento, uma vez que, para o tempo de 48 horas o rendimento para 26 foi de 

23% e para o tempo de 72 horas, de 30%. O dialcino 27, em 48 horas, foi obtido 

com 28% de rendimento e em 72 horas, com 30%. 

De forma que houvesse maior formação dos dialcinos 26 e 27, também foi 

realizada a reação com os alcinos 7 e 8, respectivamente, usando metanossulfonato 

de propargila 6 nas mesmas condições de reação representadas no Esquema 22. 

Porém, praticamente não houve consumo do material de partida, mesmo após 72 

horas de reação. 

Outra modificação na condição reacional realizada foi a troca da base 

bicarbonato de potássio (K2CO3) para carbonato de Césio (CsCO3) utilizando as 

mesmas condições do Esquema 22. Entretanto o rendimento para ambos foi inferior 

comparado quando do uso de K2CO3, pois os produtos 26 e 27 foram obtidos com 

20% e 21% de rendimento, respectivamente. E mesmo após 72 horas de reação 

nesta condição o rendimento não teve aumento relevante. Assim, resolveu-se utilizar 

a condição representada no Esquema 22 para proceder com a síntese destes 

materiais de partida. 
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3.3 SÍNTESE DOS 2-ARIL-4-(AZIDOMETIL)-1,3-CALCOGENAZÓIS (17-19)  
 

3.3.1 Obtenção das calcogenoamidas 11-13(a-d) 
 

3.3.1.1 Obtenção das amidas 11a-d 
 

A preparação das amidas 11a-d foi realizada de acordo com duas 

metodologias diferentes, uma destas para a síntese das amidas 11a-c e outra para a 

obtenção da amida 11d. 

 

3.3.1.1.1 Síntese das benzamidas 11a-c 
 

Para sintetizar as amidas 11a-c, como demonstrado no Esquema 23, utilizou-

se o cloreto de benzoíla, o cloreto de 4-metilbenzoíla e o cloreto de 4-clorobenzoíla, 

respectivamente, obtidos comercialmente. O procedimento para a síntese foi 

adaptado de Malhotra e colaboradores (MALHOTRA et. al., 2012). Seguindo esta 

metodologia, foi adicionada a solução de hidróxido de amônio 30% ao cloreto de 

ácido correspondente mantendo a temperatura em 0 °C durante a adição, a qual 

ocorreu de forma lenta até a completa precipitação do produto no sistema. O 

precipitado formado foi filtrado em funil de Büchner e seco sob vácuo. 

 
Esquema 23 - Síntese das amidas 11a-c de interesse. 

 

 
 

 

3.3.1.1.2 Obtenção da 4-metoxibenzamida 11d 
 

Para a síntese da 4-metoxibenzamida 11d primeiramente procurou-se obter o 

cloreto de ácido 10d in situ a partir da reação do ácido 4-metoxibenzóico 9d com 

cloreto de tionila em temperatura de refluxo (ZHANG et. al., 2015). Após resfriar o 

sistema até a temperatura ambiente, a solução de hidróxido de amônio 30% foi 
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gotejada a 0 °C até a completa precipitação do composto no sistema conforme 

realizado para as amidas 11a-c. Por fim, o precipitado formado foi filtrado em funil de 

Büchner e seco sob vácuo (MALHOTRA et. al., 2012). O intermediário 9d foi 

sintetizado através de reação de oxidação do 4-metoxibenzaldeído utilizando t-

butóxido de potássio e uma solução aquosa 70% de TBHP (hidroperóxido de t-butila) 

como oxidante em água a 60 °C por 5 horas (SHAIKH e HONG, 2013) e assim pode-

se obter o ácido carboxílico 9d, como demonstrado no Esquema 24. 

 
Esquema 24 - Síntese da 4-metoxibenzamida 11d de interesse. 

 

 
 

 

3.3.1.2 Obtenção das benzotioamidas 11e-h 
 

As benzotioamidas 11e-h foram preparadas a partir da metodologia 

adaptada de Louvel e colaboradores (LOUVEL et. al., 2014) onde foram 

utilizadas benzonitrilas (10a-d) e sulfeto de amônio em DMF, a temperatura 

ambiente por um período de 4 horas, conforme pode ser verificado no Esquema 

25. 

 

Esquema 25 - Síntese das benzotioamidas 11e-h de interesse. 
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3.3.1.3 Obtenção das benzoselenoamidas 11i-l 
 

De modo a preparar as selenoamidas 11i-l de interesse se fez uso da 

metodologia adaptada de Zhao e colaboradores (ZHAO et. al., 2013). Foi necessária 

uma adaptação no procedimento relatado por estes autores, uma vez que, não se 

conseguiu obter os rendimentos relatados mesmo após muitas tentativas. A fim de 

otimizar o rendimento dos compostos, iniciou-se um estudo visando encontrar o 

método mais adequado para purificação do produto, devido à observação de 

possíveis perdas durante o processo de filtração para obtenção do precipitado e 

recristalização. Optou-se então, por realizar a extração com acetato de etila e água, 

seguido de recristalização com hexano e a selenoamida 11i foi obtida com 

rendimento de 82%. Então para as demais selenoamidas utilizou-se esta mesma 

adaptação. A reação de obtenção das selenoamidas 11i-l está representada no 

Esquema 26. 

 

Esquema 26 - Síntese das benzoselenoamidas 11i-l de interesse. 

 

 

 

3.3.2 Síntese dos 2-aril-4-(clorometil)-1,3-calcogenazóis 13-15(a-d) 
 

 
Para obtenção dos 2-aril-4-(clorometil)calcogenazóis 13-15(a-d) reagiram-se 

as respectivas amidas 11a-l com a 1,3-dicloroacetona 12 em temperatura de 

aproximadamente 130 °C, onde através de reação de ciclocondensação foi 

sintetizado o produto desejado, conforme descrito no Esquema 27 e de acordo com 

metodologia de Zhao e colaboradores. (ZHAO et. al., 2009). 
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Esquema 27 - Síntese de derivados de 4-(clorometil)-2-feniloxazol 13-15(a-d). 

 

 

 

3.3.3 Síntese dos 2-aril-4-(azidometil)-1,3-calcogenazóis 17-19(a-d) 
 

Os 2-aril-4-(azidometil)-1,3-calcogenazóis foram sintetizados segundo 

procedimento descrito por Baloglu e colaboradores (BALOGLU et. al., 2011). Em 

uma primeira etapa ocorre a substituição do íon cloreto pelo íon iodeto ao reagir-se 

os 2-aril-4-(clorometil)calcogenazóis 13-15(a-d) com iodeto de potássio (KI) em 

dimetilformamida (DMF) a temperatura ambiente por 30 minutos. Em uma segunda 

etapa, foram reagidos os 2-aril-4-(iodometil)calcogenazóis, formados in situ, com 

azida de sódio (NaN3) 16 em DMF e, através de uma reação de substituição 

nucleofílica bimolecular, foram obtidos os produtos desejados 17-19(a-d), como 

pode ser verificado no Esquema 28 (BALOGLU et. al., 2011). 
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Esquema 28 - Síntese de 2-aril-4-(azidometil)-1,3-calcogenazóis de interesse. 

 

 

 

3.4 SÍNTESE DOS 1,2,3-TRIAZÓIS-1,4-DISSUBSTITUÍDOS (20-25) 
 

3.4.1 Síntese dos derivados de 4-(benzo[d]calcogenazol-2-il)-N-((1-((2-
feniloxazol-4-il)metil)-1H-1,2,3-triazol-4-il)metil)anilina 
 

3.4.1.1 Otimização das condições reacionais 
 

Um dos métodos mais versáteis para conectar covalentemente duas 

moléculas com dois ou mais grupamentos funcionais em uma única molécula é 

através das reações do tipo Click. O conceito de química “click” foi introduzido em 

2001 por K. Barry Sharpless e seus colaboradores para descrever reações 

termodinamicamente favoráveis e de grande aplicabilidade (KOLB et al., 2001). A 

cicloadição 1,3-dipolar entre um alcino interno ou terminal e uma azida orgânica 

catalisada por Cu(I) (a espécie ativa na reação), com formação regioespecífica de 

1,2,3-triazóis-dissubstituídos, é um exemplo muito utilizado como reação “click”. 

A espécie de cobre ativa envolvida durante o processo de catálise é Cu(I). 

Sharpless e colaboradores fizeram uso de sais de Cu(II) na presença de um redutor 

para formar esta espécie catalítica in situ (ROSTOVTSEV et al., 2002).  Tornøe e 

colaboradores (TORNØE et al, 2002) utilizaram, de forma original, sais de Cu(I) na 

reação. O que se descreve é que há limitações em ambas, sendo mais coerente 
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proceder com a otimização das condições reacionais, uma vez que, o sucesso da 

reação pode depender, dentre outros fatores, dos substratos utilizados.  

Os materiais de partida escolhidos para a otimização foram o alcino 4-

(benzo[d]tiazol-2-il)-N-(prop-2-in-1-il)anilina 8 e a azida 4-(azidometil)-2-feniloxazol 

17a. A sequência de reações foi realizada de modo a verificar como a mudança dos 

componentes reacionais, como catalisador, solvente, temperatura e tempo poderiam 

levar a rendimentos satisfatórios para o produto desejado.  

Na Tabela 1 verifica-se a otimização dos catalisadores através do uso de 

espécies de cobre (II) e cobre (0) juntamente com ascorbato de sódio utilizado como 

redutor e também com iodeto de cobre (CuI), fonte de Cu(I). 

  

Tabela 1: Otimização das espécies de cobre utilizadas para a formação dos 1,2,3- triazóis 
de interesse. 

 

 

Entrada Catalisador Rendimento (%)b 

1 CuO nano 5mol% + Cu (0) 10 mol% 94 

2 CuO nano 5mol% + Cu (0) 5 mol% 94 

3 CuO nano 5 mol% 88 

4 Cu(OAc)2 5 mol% 95 

5 CuSO4.5H2O 5 mol% 94 

6 CuO nano 5mol% + NaAsc. 10 mol% 97 

7 CuSO4.5H2O 5mol% + NaAsc. 10 mol% 95 

8 Cu(OAc)2 5 mol% + NaAsc. 10 mol% 96 

9 CuI 5 mol% 98 

10 CuI 2,5 mol% 78 

11 CuI 10 mol% 92 

a 8: 0,5 mmol e 17a: 0,55 mmol. Quantidade de solvente utilizada foi de 2 mL na proporção de 1:1. 
b Produtos isolados por purificação em coluna cromatográfica de sílica gel. 

 

Como pode ser observado na Tabela 1, foram testadas diferentes espécies de 

cobre, utilizando a mistura clássica de solventes água/t-BuOH (ROSTOVTSEV et al., 

2002). Dentre estas, Cu(II) e Cu(0), também Cu(II) juntamente com ascorbato de 
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sódio como agente redutor e ainda Cu(I) diretamente (através do catalisador CuI). 

De um modo geral, a reação se processou muito bem com todas as espécies de 

cobre utilizadas, uma vez que, os rendimentos variaram na faixa de 78-98%.  

Ao ser utilizado CuO nano 5 mol% juntamente com Cu(0) 10 mol% e a 

mistura (1:1) de t-BuOH:H2O, segundo metodologia adaptada de Maračić e 

colaboradores (MARAČIĆ et. al., 2015), foi obtido um rendimento de 94 % (Entrada 

1). Quando reduzida a quantidade de Cu(0) para 5 mol% (Entrada 2) e com a 

mesma metodologia adaptada da Entrada 1, o rendimento se manteve o mesmo 

(94%). Resolveu-se testar a reação apenas usando CuO nano 5 mol% e o 

rendimento foi de 88% (Entrada 3). Outros catalisadores de Cu (II) como Cu(OAc)2 5 

mol% (Entrada 4) e CuSO4.5H2O 5 mol% (Entrada 5) foram testados e os 

rendimentos obtidos foram de 95% e 94%, respectivamente. Esses resultados 

puderam demonstrar que a reação se processa bem apenas com espécies de Cu (II) 

sem a necessidade de se utilizar Cu(0) diferentemente da metodologia descrita por 

Maračić e colaboradores (MARAČIĆ et. al., 2015). Foram testadas espécies de 

Cu(II) com o agente redutor ascorbato de sódio para possibilitar a formação da 

espécie de cobre ativa na reação, Cu(I). Desse modo, CuO nano 5 mol% e 

ascorbato de sódio 10 mol% levaram à obtenção do produto 23a com 97 % de 

rendimento. Já ao se utilizar os catalisadores Cu(OAc)2 5 mol% (Entrada 7) e 

CuSO4.5H2O 5 mol% (Entrada 8), ambos juntamente com o ascorbato de sódio 10 

mol%, os rendimentos foram de 95% e 96%, respectivamente. Assim, quando se fez 

uso dos catalisadores de Cu(II) e o ascorbato de sódio (Entradas 6-8), o produto foi 

obtido com rendimento levemente superior quando comparado às reações onde o 

ascorbato de sódio não fora utilizado (Entradas 3-5). Ainda sob as mesmas 

condições de solvente e temperatura foi testada a reação utilizando-se iodeto de 

cobre (CuI) 5 mol% como catalisador (Entrada 9) e o rendimento obtido foi 98%. 

Considerando esse um excelente resultado visto que, CuI é um reagente de baixo 

custo comparado aos demais utilizados e que levaram a um rendimento levemente 

inferior, foram realizadas variações na quantidade desse catalisador sendo utilizado 

2,5 mol% de CuI (Entrada 10) onde obteve-se um rendimento de 78% e 10 mol% de 

CuI (Entrada 11) em que o produto foi formado com 92%.  

De acordo com os resultados descritos, pode-se dizer que o melhor 

catalisador para a reação, considerando além de rendimento o baixo custo, é o CuI 5 

mol% (Entrada 9). É importante descrever que as reações foram realizadas 
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utilizando um pequeno excesso da azida orgânica, segundo procedimento de 

Maračić e colaboradores (MARAČIĆ et. al., 2015), sendo a quantidade utilizada na 

reação 1:1,1 (0,5 mmol do alcino e 0,55 mmol da azida). Ao se realizar a reação, 

com a melhor condição de catalisador estudada, na estequiometria 1:1, o 

rendimento foi de 70%. Assim diante deste resultado, escolheu-se como 

estequiometria adequada, 1:1,1 (alcino:azida). 

Além do catalisador foi realizada a otimização para o solvente ou a mistura de 

solventes que melhor se adequaria à reação de interesse. Os resultados desta 

otimização estão demonstrados na Tabela 2. 

 

Tabela 2: Otimização do solvente utilizado para a obtenção das moléculas de interesse. 

 

Entrada Solvente Rendimento (%)b 

1 t-BuOH/H2O (1:1) 98 

2 t-BuOH 83 

3 H2O 82 

4 acetona/H2O (1:1) 47 

5 acetona 20 

6 tolueno/H2O (1:1) 93 

7 tolueno 21 

8 THF/H2O (1:1) 82 

9 THF 86 

10 etanol/H2O (1:1) 92 

11 etanol 90 

a 8: 0,5 mmol e 17a: 0,55 mmol. Quantidade de solvente utilizada foi de 2 mL na proporção descrita na     
  tabela. 
b Isolados por purificação em coluna cromatográfica de sílica gel. 

 

Foram testados solventes polares próticos (t-butanol, etanol e água) polares 

apróticos (acetona e THF) e apolar (tolueno) e estes em mistura (1:1) com água. 

Como pode ser verificado na Tabela 2, os solventes que foram usados na reação 

misturados à água levaram ao produto desejado em melhor rendimento, com 



72 

 

  

exceção das entradas 8 e 9 que, quando comparadas entre si, o que se observa é 

que o rendimento utilizando solvente puro foi superior do que quando houve mistura 

deste com a água. Entretanto, essa diferença não é tão grande se comparado aos 

demais solventes e misturas de solventes (Entradas 4 e 6). Conforme demonstrado 

nas entradas 1, 4, 6 e 10 os solventes quando estão em misturas levam ao produto 

em rendimento superior ou bem superior ao solvente utilizado na forma pura. No 

caso da entrada 1, como pode ser verificado, a mistura levou a um rendimento 15% 

superior do que quando t-butanol foi utilizado na sua forma pura (Entrada 2).  

A diferença de rendimento entre a entrada 4 e 5, ou seja, quando a mistura 

acetona/H2O é o solvente da reação (47%) e quando a acetona é utilizada pura 

(20%) é bem considerável. Porém o destaque é dado para a entrada 6, onde a 

mistura de tolueno com água demonstrou um rendimento muito superior (93%) se 

comparado ao rendimento utilizando somente tolueno (21%). Fato este que pode 

estar relacionado à melhor solubilidade dos materiais de partida e do produto final se 

levar em consideração que a mistura de tolueno com a água faz com que solvente 

do meio reacional assuma uma característica mais polar e, mais compatível assim, 

com o produto final. 

Utilizando o melhor catalisador (CuI 5 mol%) e também o melhor solvente (t-

BuOH/H2O), já otimizados, a reação foi realizada à temperatura ambiente por 6 

horas e não houve formação de produto. Procedeu-se ainda com o teste, nas 

melhores condições já verificadas, apenas com o catalisador, sem uso de solvente e 

por um período de 6 horas, porém não foi observado o consumo dos materiais de 

partida. É importante ressaltar que o acompanhamento das reações foi realizado por 

Cromatografia em Camada Delgada (CCD). 

Tendo o melhor catalisador, solvente e temperatura para a reação, foi 

investigado o tempo reacional mais adequado para a síntese dos compostos de 

interesse. Os resultados destes testes encontram-se descritos na Tabela 3. 
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Tabela 3: Otimização do tempo reacional mais adequado para a síntese dos triazóis de 
interesse. 

 

Entrada Tempo (h) Rendimento (%)b 

1 3 72 

2 6 98 

3 9 88 

4 12 84 

a 8: 0,5 mmol e 17a: 0,55 mmol. Quantidade de solvente utilizada foi de 2 mL na proporção de 1:1. 
b Produtos isolados por purificação em coluna cromatográfica de sílica gel. 

 

Como pode ser observado na Tabela 3, foram testados diferentes tempos 

reacionais a partir de 3 horas de reação até 12 horas. Com 3 horas de reação o 

produto foi obtido em um bom rendimento, 72%. Deixando a reação por um tempo 

de 6 horas (Entrada 2) o rendimento foi de 98% e ao deixar reagir por um tempo de 

9 horas houve um pequeno decréscimo no rendimento, onde o produto 23a foi 

obtido com 88% de rendimento. Por fim, resolveu-se deixar a reação por 12 horas e 

o rendimento, nesse caso, foi de 84%. Desta forma, pode-se concluir que o tempo 

reacional mais adequado para a obtenção de 23a é o de 6 horas. Este pode ser 

considerado um ótimo resultado, uma vez que, o tempo reacional é curto, o 

rendimento é muito bom e o produto formado apresenta três (3) heterociclos 

diferentes em sua estrutura molecular os quais não são alterados com a mudança 

das condições reacionais. 

Cabe ressaltar que a metodologia de Tornøe e colaboradores (TORNØE et 

al., 2002), a qual utiliza CuI como catalisador, relata a necessidade de se utilizar 

aminas como ligantes/aditivos quando do uso de solventes orgânicos na reação, 

porém neste caso a reação obteve um rendimento excelente tendo como solvente a 

mistura de água com o solvente orgânico t-BuOH e apenas com CuI sem a 

necessidade de se utilizar ligantes ou aditivos.  
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3.4.1.2 Obtenção dos 1,2,3-triazóis-1,4-dissubstituídos 20-25 derivados de 

benzocalcogenoanilinas 7 e 8 e de 2-aril-4-(azidometil)-1,3-calcogenazóis 20-25 

 

Com base na vasta otimização das condições reacionais realizada, foram 

estabelecidas como condições reacionais para a obtenção dos produtos 20-25: 

catalisador de cobre, CuI 5 mol%, como solvente do meio reacional a mistura entre t-

BuOH:H2O (1:1), na temperatura de refluxo da mistura e tempo reacional de 6 horas. 

A próxima etapa realizada foi a variação dos substituintes na porção do 

calcogenazol. Fixando a porção do alcino derivado do benzotiazol 8, foram 

realizadas variações no heteroátomo X do calcogenazol, sendo X= O, S e Se e nos 

substituintes na posição 4 do anel aromático, sendo R= H, Me, Cl, OMe como 

demonstrado na Tabela 4. 

. 

Tabela 4: Síntese dos 1,2,3-triazóis-1,4-dissubstituídos. 

 

Reação Y X R Produto Rendimento (%)b 

1 O O H 

 

 

84 

2 O O Me 

 

 

86 

3 O O Cl 

 

 

75 

4 O O OMe 

 

 

92 
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5 O S H 

 

80 

6 O S Me 

 

84 

7 O S Cl 

 

96 

8 O S OMe 

 

79 

9 O Se H 

 

87 

10 O Se Me 

 

75 

11 O Se Cl 

 

82 

12 O Se OMe 

 

96 

13 S O H 

 

 

98 

14 S O Me 

 

 

87 

15 S O Cl 

 

 

89 

16 S O OMe 

 

 

97 
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17 S S H 

 

84 

18 S S Me 

 

81 

19 S S Cl 

 

79 

20 S S OMe 

 

98 

21 S Se H 

 

78 

22 S Se Me 

 

82 

23 S Se Cl 

 

80 

24 S Se OMe 

 

80 

a 8: 0,5 mmol e 17a: 0,55 mmol. Quantidade de solvente utilizada foi de 2 mL na proporção descrita na 
tabela. 
b Isolados por purificação em coluna cromatográfica de sílica gel. 

 

A partir da Tabela 4, pode-se verificar a variação na porção 

azidocalcogenazol ao ser reagido com os alcinos 7 e 8. As seis séries (onde são 

variados átomos de O e S das benzocalcogenoanilinas e em que os átomos O, S e 

Se são variados na porção do 1,3-calcogenazol) apresentam quatro diferentes 

substituintes na posição 4 do anel aromático ligado ao carbono dois dos 

calcogenazóis sendo estes H, Me, Cl e OMe. Ao comparar as séries pode-se 

descrever que na série 20a-d (tendo o alcino, neste caso, derivado do benzoxazol) o 

melhor rendimento foi obtido quando o substituinte é metoxila, fato que se sugere 
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ser explicado levando em consideração a Etapa II do mecanismo (página 123), que 

é a complexação do acetileto de cobre no nitrogênio mais nucleofílico da azida, uma 

vez que um grupo fortemente doador de elétrons na porção azida poderia favorecer 

a maior nucleofilicidade para este nitrogênio. Entretanto na série 23a-d (onde 

comparando com a série explicada anteriormente, difere apenas o átomo de enxofre 

do benzotiazol), tal efeito não é tão pronunciado, pois o melhor rendimento da série 

se dá para o exemplo 23a (98%) onde o substituinte R é H. Já na série 21a-d, o 

melhor rendimento se dá com R = Cl, um substituinte considerado retirador fraco. 

Para a série 25a-d, os rendimentos se mantiveram na faixa de 78-82%, o que 

permite supor que os substituintes R da posição 4 não exercem influência nos 

valores de rendimento nos grupamentos estudados. 

De um modo geral, é verificada uma tendência de os melhores rendimentos 

estarem relacionados quando da ocorrência de substituintes metoxila na posição 4 

do anel aromático das calcogenazidas, no entanto, para a série 21a-d, esta 

suposição não é tão válida e isto infere que não há uma linearidade nos rendimentos 

quanto à variação dos substituintes R estudados e isto dificulta a explicação dos 

efeitos que levam aos rendimentos observados. 

 

3.4.1.3 Caracterização espectroscópica 
 

A título de exemplo será discutida a atribuição de sinais nos espectros de 

Ressonância Magnética Nuclear (RMN) de 1H e 13C para o composto 24b de modo a 

ilustrar os demais compostos sintetizados. A numeração adotada é arbitrária e inicia 

no anel aromático fundido da porção benzotiazol, posteriormente seguindo a 

sequência de átomos da molécula. No espectro de RMN 1H (Figura 7) na região de 

8,08 ppm pode ser observado o sinal mais desblindado deste espectro, um simpleto 

relacionado ao hidrogênio 14 do anel triazólico. Em 8,01 é verificado um dupleto (J = 

8,0 Hz) do hidrogênio 4 referente ao anel benzotiazólico e em 7,91 ppm outro 

dupleto (J = 8,0 Hz) do hidrogênio 1 do anel benzofundido. O sinal de dupleto (J = 

8,6 Hz) dos hidrogênios 9 e 9’ mais desblindados da porção anilínica encontra-se em 

7,81 ppm e dos hidrogênios 20 e 20’ do anel substituído na posição 2 do anel 

tiazólico aparecem em 7,73 ppm na forma de um dupleto (J = 8,1 Hz). Em 7,62 ppm 

é verificado um simpleto do hidrogênio 17 referente ao anel tiazólico. Os hidrogênios 

2 e 3 do anel aromático benzofundido são observados como multipletos na faixa de 
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7,48-7,44 ppm e 7,37-7,33 ppm, respectivamente. Os hidrogênios 21 e 21’, mais 

blindados do anel substituinte na posição 2 do 1,3-tiazol podem ser visualizados 

como um dupleto (J = 7,9 Hz) em 7,24 ppm. Na faixa de 6,79-6,77 é verificado um 

multipleto com integral para três hidrogênios, o que nos leva a supor que sejam dos 

hidrogênios 10, 10’ e também do hidrogênio conectado ao nitrogênio na porção 

anilínica -NH- da molécula. Em 5,71 ppm é observado um simpleto referente aos 

hidrogênios metilênicos 15 (CH2), vizinhos ao anel da porção tiazólica e em 4,44 

ppm é observado um dupleto (J = 4,6 Hz) referente aos hidrogênios metilênicos 12, 

vizinhos ao grupamento NH da anilina. Em 2,27 ppm é observado um simpleto 

referente aos hidrogênios do grupamento substituinte metila (CH3) 23. 

 

Figura 7 - Espectro de RMN 1H do composto 24b em DMSO-d6 a 400 MHz. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A atribuição dos sinais de carbono da molécula 24b pode ser verificada na 

Figura 8 do espectro de RMN 13C. Observa-se em 168,3 ppm o carbono 7 referente 
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à posição 2 da porção benzotiazol. Em 168,2 ppm, uma região muito próxima do 

carbono 7 devido à similaridade de átomos conectados, encontra-se o carbono 18 

do anel tiazólico. Em 154,2 ppm é possível verificar o carbono 5 do anel 

benzotiazólico. O carbono 16 do anel tiazólico aparece em 151,3 ppm, uma região 

de desblindagem devido à vizinhança a que este carbono se encontra. Em 151,4 

ppm localiza-se o carbono 11 ligado ao NH da porção anilina, uma vez que, o átomo 

de nitrogênio por efeito eletrônico acaba desblindando o mesmo. O carbono 19, 

referente ao anel 4-metila substituído na posição 2 da porção tiazólica encontra-se 

em 140,5 ppm. Em 134,1 ppm pode ser observado o sinal referente ao carbono 6 do 

anel benzotiazólico. Já o carbono 22 do anel 4-metila substituído na porção tiazólica 

encontra-se em 130,4 ppm. O carbono 13 do anel triazólico é verificado em 130,0 

ppm e o sinal dos carbonos 21 e 21’ pode ser verificado em 129,9 ppm. Para os 

carbonos 9 e 9’ do anel anilínico o sinal é observado em 128,8 ppm e para o 

carbono 2 do anel benzofundido o deslocamento químico se dá em 126,4 ppm. Pode 

ser encontrado em 126,3 ppm o sinal relacionado aos carbonos 20 e 20’ do anel 

para metila substituído na porção conectada ao anel tiazólico e em 124,6 ppm o 

sinal do carbono 3 do anel benzotiazólico. Em 123,5 ppm aparece o sinal o qual 

descreve-se como do carbono 14 do anel triazólico. O carbono 4 do anel 

benzotiazólico encontra-se em região muito próxima, 122,1 ppm do carbono 1 do 

mesmo anel benzofundido, em 122,1 ppm, fato este que pode estar relacionado à 

similaridade de ambiente químico destes carbonos. Em 121,1 ppm aparece o sinal 

de deslocamento químico do carbono 8 do anel anilínico e em 118,3 ppm o carbono 

17 da porção tiazólica. Em uma região de blindagem, 112,6 ppm, característica 

destes carbonos é verificado os sinais de 10 e 10’ do anel anilínico. Na região de 

grupamentos alquílicos, 49,2 ppm e 38,4 ppm, são verificados os carbonos 

metilênicos 15 e 12, respectivamente. O carbono 23 da metila é observado em 21,0 

ppm. 
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Figura 8 - Espectro de RMN 13C do composto 24b em DMSO-d6 a 100 MHz. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

De modo a confirmar a atribuição dos sinais de hidrogênio da molécula 24b 

foi realizado experimento COSY em duas dimensões, o qual envolvem correlações 

de deslocamento 1H_1H, que identificam os hidrogênios que estão acoplados com os 

hidrogênios vizinhos da molécula (Figura 9).  

Neste experimento, pode-se verificar a correlação entre o hidrogênio 14 e os 

hidrogênios 12 e 15. É observado também as correlações do hidrogênio 4 com seu 

vizinho 3. Do mesmo modo é encontrado o hidrogênio 1 com o vizinho 2, o que 

comprova também a multiplicidade ser um dupleto para ambos. Conforme o 

espectro, é analisada também a correlação dos hidrogênios 9 e 9’ com os 

hidrogênios 10 e 10’, assim como os hidrogênios 20 e 20’ também podem 

correlacionar com os hidrogênios 21 e 21’ e até com os hidrogênios 23 do 

substituinte metila na posição para do anel aromático conectado ao tiazol. O 
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hidrogênio 17 do anel tiazólico se correlaciona com os hidrogênios 15 da porção 

metilênica.  

O hidrogênio 3 está correlacionado com os hidrogênios 2 e 4, assim como o 

hidrogênio 2 está correlacionado com os hidrogênios 1 e 3. Ocorre correlação entre 

os hidrogênios 21 e 21’ com os hidrogênios 20 e 20’ e com os da metila 23. Os 

hidrogênios 10 e 10’ acoplam entre si e com os hidrogênios 9 e 9’. O hidrogênio 15 

correlaciona com o hidrogênio 17. Já o hidrogênio 12 além de acoplar com o 

hidrogênio 14 também correlaciona com os hidrogênios 10 e 10’. E, por fim os 

hidrogênios da metila 23 estão correlacionados com os hidrogênios 20, 20’ e 21 e 

21’ do anel aromático 2-substituinte do tiazol. 

 
Figura 9 - Espectro de RMN bidimensional COSY com composto 24b. 
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Para melhor elucidação dos sinais e também para comprovar a atribuição dos 

hidrogênios e carbonos foi realizado experimento duas dimensões de RMN HSQC 

do composto 24b (Figura 10). Este experimento correlaciona hidrogênio e carbono 

diretamente conectados, ou seja, a uma ligação de distância. 

 

Figura 10 - Espectro de RMN bidimensional HSQC com composto 24b. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para fins de complementação da caracterização espectroscópica também foi 

realizada a análise de Dept 135 para o composto 24b, o qual demonstra os sinais 

referentes à ligação CH e CH3 como sinal positivo e os sinais relacionados à ligação 

CH2 como negativos (Figura 11). Os carbonos quaternários da molécula não 

aparecem através deste experimento e assim também pode ser considerada uma 

forma de atribuição aos sinais presentes na estrutura molecular do composto 

analisado. 
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Figura 11 - Espectro de Dept 135 do composto 24b. 

 

 

 

 

 

 

De modo a elucidar melhor a estrutura molecular dos compostos sintetizados, 

na Figura 12, é demonstrada a estrutura cristalográfica de raios-X do triazol 25a. A 

tabela com os dados referentes ao cristal e demais caracterizações se encontram 

em anexo. 

 

Figura 12 - Representação da molécula 25a obtida por difração de raios-X. 
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3.5 AVALIAÇÃO BIOLÓGICA DOS 1,2,3-TRIAZÓIS-1,4-DISSUBSTITUÍDOS 
(20-25) 
 

As análises biológicas (antimicrobiana e antioxidante) dos 24 compostos 

sintetizados foram realizadas juntamente como o com o Núcleo de Pesquisas de 

Produtos Naturais da Universidade Federal de Santa Maria sob responsabilidade da 

doutoranda Gabriele do Carmo. 

3.5.1 Atividade antimicrobiana 
 

Com o intuito de avaliar o potencial antimicrobiano dos compostos 

sintetizados foram realizados ensaios antifúngicos e antibacterianos. Para a 

realização desses ensaios utilizou-se o método de microdiluição em caldo. A 

efetividade antimicrobiana foi descrita em termos da concentração inibitória mínima 

(CIM 50) e da concentração letal mínima (CLM). 

3.5.1.1 Atividade antifúngica 
 

A investigação antifúngica dos compostos sintetizados foi realizada frente aos 

fungos Candida tropicalis; Cryptococcus gattii; Candida albicans; Cryptococcus 

neoformans; Candida dubliniensis; Candida glabrata, Candida krusei; Candida 

parapslosis e Saccharomyces cerevisiae. Pode-se observar, de acordo com os 

dados da Tabela 5, que as moléculas apresentaram maior potencial de inibição 

frente aos fungos C. krusei, C. glabrata, C. neofarmans e C. gattii quando 

comparado aos demais.  

 O estudo realizado com os triazóis sintetizados (20a, 20b, 20d, 21b, 21c, 

21d, 23a, 23b, 23c, 25c) frente à C. glabrata obteve resultados promissores 

apresentando valores de CIM (3,12–1,56 µg/mL). Desta forma, observa-se que, in 

vitro, o fungo em questão é mais sensível aos compostos sintetizados que ao 

Fluconazol quanto à ação fungistática, visto que os primeiros apresentaram CIM 

menor do que o padrão utilizado. Quanto à concentração letal os valores foram 

iguais ao padrão (200 µg/mL) o que evidencia uma potência in vitro semelhante ou 

próxima do padrão. É possível observar também que as moléculas foram mais ativas 

frente a C. krusei com concentrações inibitórias próximas, iguais ou menores (CIM 

6,25-<1,56 µg/mL) do que o padrão Fluconazol (50 µg/mL). Os compostos a que 
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este fungo se mostrou mais sensível (CIM<1,56 µg/mL) foram o 20d, 22c, 22d, 24a, 

24d e 25a.  

C. neofarmans e C. gattii também demonstraram-se sensíveis aos triazóis. 

Embora o padrão exiba maior potencial fungiostático, os compostos foram ativos 

frente a esses fungos.  

De um modo geral, todos os derivados apresentaram resultados satisfatórios 

e promissores, mesmo que a concentração necessária para alcançar a ação 

fungistática e/ou fungicida em alguns casos tenha sido superior às do Fluconazol, 

visto que, os compostos sintetizados mostraram-se ativos frente aos fungos 

testados. 

 

Tabela 5: Atividade antifúngica dos compostos sintetizados. 

 
MICRORGANISMOS 

Amostras 
CIM 50 e 

CLM 
(µg/mL) 

 
C.a. 

 
C.t. C.k. C.p. Cr.n. 

CIM CLM CIM CLM CIM CLM CIM CLM CIM CLM 

20a 
100 

 
>200 200 >200 6,25 200 100 >200 50 200 

20b 
100 

 
>200 100 >200 1,56 200 100 >200 50 100 

20c 
100 

 
>200 200 >200 1,56 200 100 >200 50 >200 

20d 
200 

 
200 200 >200 <1,56 200 100 >200 50 50 

21a 
200 

 
>200 200 >200 3,12 200 >200 >200 50 50 

21b 
100 

 
100 200 >200 6,25 200 100 >200 50 100 

21c 
200 

 
>200 200 >200 6,25 200 100 >200 50 50 

21d 
200 

 
>200 200 >200 1,56 200 100 >200 50 100 

22a 
100 

 
100 100 >200 1,56 200 100 100 50 50 

22b 
100 

 
>200 200 200 1,56 200 100 100 50 50 

22c 
100 

 
>200 200 >200 <1,56 200 100 100 100 >200 

22d 
100 

 
>200 200 200 <1,56 200 100 100 50 50 

23a 200 >200 200 >200 3,12 200 200 >200 50 200 

23b 
200 

 
>200 200 >200 3,12 100 >200 >200 50 50 

23c 
200 

 
>200 200 >200 6,25 200 100 100 50 50 

23d 
200 

 
>200 200 >200 12,5 200 100 200 50 100 

24a 
200 

 
>200 200 >200 <1,56 200 200 >200 200 200 

24b 
100 

 
>200 200 >200 1,56 200 100 100 50 100 

24c 
100 

 
>200 200 >200 3,12 200 100 100 50 50 

24d 
200 

 
200 200 >200 <1,56 200 200 100 >200 100 
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25a 
200 

 
>200 >200 >200 <1,56 200 200 200 200 200 

25b 
100 

 
>200 200 >200 1,56 200 100 100 50 200 

25c 
200 

 
200 200 200 12,5 200 100 >200 50 100 

25d 
200 

 
200 200 200 1,56 200 100 >200 50 50 

Fl. 3,12 200 50 >200 50 100 3,12 25 6,25 25 

 

CIM: concentração inibitória mínima (50% de inibição do crescimento, fungiostática) 

Continuação da tabela 5 

 
MICRORGANISMOS 

 
 

Amostras  
CIM 50 e 

CLM 
(µg/mL) 

 
Cr.gt. 

 
S.c. C. d. C. gl. 

CIM CLM CIM CLM CIM CLM CIM 
 

CLM 
 

20a 50 50 200 >200 100 >200 1,56 200 

20b 50 50 200 >200 100 >200 3,12 200 

20c 50 >200 200 >200 100 >200 200 >200 

20d 50 >200 200 >200 200 >200 1,56 200 

21a 50 >200 >200 >200 200 >200 200 >200 

21b 50 100 200 >200 100 >200 1,56 200 

21c 50 >200 200 >200 100 >200 1,56 >200 

21d 50 50 200 >200 200 >200 1,56 200 

22a 50 100 100 >200 100 >200 100 200 

22b 50 50 200 200 200 200 200 200 

22c 50 100 200 >200 200 >200 200 200 

22d 50 >200 200 >200 100 >200 200 200 

23a 50 100 200 >200 200 >200 1,56 200 

23b 50 50 200 >200 200 >200 1,56 >200 

23c 50 100 200 >200 100 >200 1,56 200 

23d 100 100 200 >200 200 200 100 >200 

24a 200 >200 200 >200 200 >200 100 200 

24b 50 50 200 200 100 >200 200 >200 

24c 50 100 200 >200 200 >200 200 >200 

24d >200 >200 200 200 200 200 200 200 

25a 50 50 200 >200 200 >200 200 >200 

25b 50 50 200 200 200 200 200 200 

25c 100 100 200 >200 100 200 3,12 200 

25d 50 200 200 >200 100 >200 100 200 

Fl. 6,25 25 6,25 50 25 200 25 200 
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CLM: concentração letal (fungicida) 
Fl.: Fluconazol (Padrão) 
 

Os fungos testados foram: 

C. t. – Candida tropicalis ATCC 750 

Cr.gt. - Cryptococcus gattii ATCC 56990 

C.a. – Candida albicans ATCC 44373  

Cr. n. – Cryptococcus neoformans ATCC 28952 

C. d. – Candida dubliniensis ATCC MYA-577 

C. gl. – Candida glabrata ATCC 2001 

C. k. – Candida krusei ATCC 6258 

C. p. – Candida parapslosis ATCC 22019 

S. c. – Saccharomyces cerevisiae ATCC 2601 
 

3.5.1.2 Atividade antibacteriana 
 

Também foi realizada avaliação da atividade antibacteriana dos compostos 

sintetizados. As amostras foram testadas frente às bactérias Gram positivas 

Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Bacillus cereus, Enterococcus faecalis, 

Staphylococcus epidermidis e Gram negativas Escherichia coli, Pseudomonas 

aeroginosa, Proteus mirabilis, Shigella sonnei, Salmonella typhimurium, Morganella 

morganii, Shigella flexneri, Salmonella enteritidis, Enterobacter aerogenes, Klebsiella 

pneumoniae IC (Isolado Clínico). Os padrões utilizados para comparação foram os 

antibióticos cloranfenicol e ampicilina e os resultados das amostras 20a-25d estão 

demonstrados na Tabela 6, para bactérias Gram positivas e na Tabela 8 para 

bactérias Gram negativas. 

As amostras que podem ser mais relacionadas ao antibiótico cloranfenicol são 

22a e 24b, em que a CIM de ambas (1,56 µg/mL) foi igual à do cloranfenicol para a 

bactéria Gram positiva Staphylococcus epidermidis, caracterizando que os triazóis 

em questão apresentam ação bacteriostática tão potente quanto o do cloranfenicol.  

Os resultados mais expressivos referentes às bactérias Gram positivas 

demonstraram que para a bactéria Staphylococcus aureus, as amostras 20a, 20b, 

20c, 21a, 21c, 22a, 22b, 23a, 23d, 24a, 24c, 24d, apresentaram CIM de 100 µg/mL 

e as amostras 21b, 22c, 22d, 23c, 24b, 25a, 25b, 25c, 25d CIM de 50 µg/mL 

enquanto que o padrão ampicilina tem CIM de 200 µg/mL. 
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Para a bactéria Bacillus subtilis as amostras apresentaram CIM e CLM 

(Concentração Letal Mínima, bactericida) muito parecidas ou maiores que a 

ampicilina a qual é de 100 µg/mL e >200 µg/mL, respectivamente, para esta 

bactéria. A CIM do composto 24d é de 50 µg/mL e a CLM de 200 µg/mL, sugerindo 

um maior potencial de inibição comparado ao da ampicilina, visto que nos dois 

parâmetros de ação precisou-se de uma concentração menor dos compostos em 

relação a concentração necessária da ampicilina para alcançar o mesmo efeito pré-

determinado.  Já para as bactérias Bacillus cereus, Enterococcus faecalis as 

moléculas demonstraram CIM e CLM iguais ou superiores às do padrão ampicilina, 

conforme pode ser analisado na Tabela 6. 

E ainda para a bactéria Gram positiva Staphylococcus epidermidis as 

amostras 20d, 23d e 25d inibiram o crescimento na concentração de 25 µg/mL 

enquanto a CIM do padrão ampicilina é de 50 µg/mL. De um modo geral, os 

resultados dos triazóis testados em relação às bactérias Gram positivas são bem 

interessantes, uma vez que, algumas dessas moléculas demonstraram potencial de 

inibição igual ou superior à ampicilina. 

 

 

Tabela 6: Atividade antibacteriana (Gram Positivos) dos compostos sintetizados. 

AMOSTRAS 
(CIM 50/CLM 

µg/mL) 

Microrganismos (MO) 
Gram Positivos 

S. aureus Bacillus subtilis Bacillus cereus E. faecalis S. epidermidis 
CIM CLM CIM CLM CIM CLM CIM CLM CIM CLM 

20a 100 >200 100 >200 200 >200 >200 - >200 - 
20b 100 >200 100 >200 200 >200 200 >200 100 >200 
20c 100 >200 100 >200 200 >200 >200 - >200 - 
20d 200 >200 100 >200 200 >200 25 >200 25 >200 
21a 100 >200 100 >200 >200 - >200 - 100 >200 
21b 50 >200 100 200 200 >200 >200 - >200 - 
21c 100 >200 100 >200 >200 - 200 >200 100 >200 
21d 200 - 100 >200 >200 - >200 - 100 >200 
22ª 100 >200 100 >200 200 >200 200 >200 1,56 >200 
22b 100 >200 100 >200 >200 - >200 - 100 >200 
22c 50 >200 100 >200 >200 - >200 - >200 - 
22d 50 >200 100 >200 >200 - >200 - >200 - 
23a 100 >200 100 >200 200 >200 >200 - 100 >200 
23b >200 - 100 >200 200 >200 >200 - >200 - 
23c 50 >200 100 >200 >200 - >200 - 200 >200 
23d 100 >200 100 200 >200 - 25 >200 25 >200 
24a 100 >200 100 >200 >200 - >200 - >200 - 
24b 50 >200 100 >200 >200 - >200 - 1,56 >200 
24c 100 >200 100 >200 200 >200 200 >200 >200 - 
24d 100 >200 50 200 >200 - >200 - >200 - 
25a 50 >200 100 >200 >200 - >200 - >200 - 
25b 50 >200 100 >200 >200 - >200 - >200 - 
25c 50 >200 100 >200 >200 - >200 - >200 - 
25d 50 >200 >200 - >200 - 25 >200 25 >200 
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Tabela 7: Padrões de comparação utilizados. 

PADRÕES (CIM 
50/CLM µg/mL) 

Microrganismos (MO) 

Gram Positivos 
S.aureus Bacillus subtilis Bacillus cereus E. faecalis S. epidermidis 

CIM CLM CIM CLM CIM CLM CIM CLM CIM CLM 

Cloranfenicol 1,56 12,5 6,25 100 3,12 25 1,56 25 1,56 6,25 

Ampicilina 200 >200 100 >200 200 >200 1,56 12,5 50 200 

 

Os testes realizados com as bactérias Gram negativas demonstraram que 

para a bactéria Escherichia coli os compostos 20a, 20b, 20c, 20d, 21a, 21b, 21c, 

22a, 22b, 22d, 23b, 23d, 24a, 24c, 24d, 25a apresentaram CIM de 100 µg/mL e 

para as amostras 22c, 23c, 24b, 25b, 25c, 25d a CIM foi de 50 µg/mL, enquanto que 

no caso da ampicilina, a CIM para essa bactéria é de 200 µg/mL. Desta forma, é 

possível destacar um maior potencial de ação dos compostos citados em relação à 

ampicilina. 

Quando realizadas as análises dos triazóis sintetizados quanto à inibição do 

crescimento da bactéria Pseudomonas aeroginosa as amostras 20d, 23d e 25d 

inibiram o crescimento deste microrganismo na concentração de 6,25 µg/mL, ou 

seja, CIM = 6,25 µg/mL, que é inferior comparado ao padrão ampicilina o qual, para 

esta bactéria, é de 50 µg/mL. 

Ao serem testadas as bactérias Proteus mirabilis e Shigella sonnei os 

compostos apresentaram CIMs e CLMs maiores (>200 µg/mL) comparadas à 

ampicilina em que a CIM é de 25 µg/mL para ambas as bactérias e CLM de 200 

µg/mL também para ambas as bactérias. No entanto, alguns dos compostos 

apresentaram maior potência se comparados ao padrão ampicilina quando testados 

quanto à inibição do crescimento das bactérias Salmonella typhimurium e 

Morganella morganii. As moléculas em questão são os triazóis 20b, 22a e 24d que 

inibiram o crescimento da Salmonella typhimurium em 100 µg/mL, 21c e 23c em 

CIM de 50 µg/mL e 23d e 25d os quais apresentaram CIM de 25 µg/mL. Essas 

concentrações são inferiores ao padrão ampicilina (200 µg/mL). No caso da bactéria 

Morganella morganii, em que o padrão ampicilina tem CIM de 200 µg/mL, as 

amostras 20a, 20c, 21a, 21d, 23a e 24c tiveram CIM de 100 µg/mL e as amostras 

20b, 20d, 21c, 22a, 22b, 22c, 22d, 23b, 23c, 23d, 24a, 24b, 24d, 25a, 25b, 25c, 

25d CIM de 50 µg/mL.  

A CIM e a CLM das amostras testadas frente às bactérias Shigella flexneri e 

Salmonella enteritidis foram superiores ou iguais às do padrão ampicilina (CIM = 
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12,5 µg/mL e CLM = 200 µg/mL para Shigella flexneri e CIM = 3,12 µg/mL e CLM = 

100 µg/mL para Salmonella enteritidis). 

Os resultados relacionados aos microrganismos Enterobacter aerogenes, 

Klebsiella pneumoniae IC (Isolado Clínico) são interessantes. No caso das amostras 

testadas frente à Enterobacter aerogenes a CIM dos triazóis 20a, 23a e 23d foi de 

100 µg/mL, das amostras 20b, 21a, 21d, 22b, 22c, 24a, 24d, 25a, 25b, 25c e 25d foi 

de 50 µg/mL e, por fim, dos compostos 20d, 21b, 21c, 22a, 22d, 23b, 23c 24b e 24c 

foi de 25 µg/mL. Esses valores de concentração são inferiores ao da ampicilina (CIM 

de 200 µg/mL) para essa bactéria, o que os caracteriza mais potentes do que este 

padrão no que diz respeito à ação inibitória testada in vitro. 

Para a bactéria Klebsiella pneumoniae IC (Isolado Clínico) os valores de CIM 

dos compostos testados variam de 50-100 µg/mL comparáveis com o padrão 

ampicilina que apresenta CIM de 100 µg/mL. Os valores de CLM dos triazóis variam 

de 200->200 µg/mL enquanto o padrão ampicilina tem CLM de >200 µg/mL. As 

amostras com potência mais pronunciada nos resultados são 21b, 22b, 22d, 24a, 

24d, 25a pois apresentaram CIM de 50 µg/mL, ou seja, CIM inferior à ampicilina 

(100 µg/mL).  

 

Tabela 8: Atividade antibacteriana (Gram Negativos) dos compostos sintetizados. 

AMOSTRAS 
(CIM 50/CLM 

µg/mL) 

Microrganismos 
Gram Negativos 

E. coli P.aeroginosa Proteus mirabilis Shigella sonnei S. typhimurium 
CIM CLM CIM CLM CIM CLM CIM CLM CIM CLM 

20a 100 >200 200 >200 200 >200 >200 - >200 - 
20b 100 >200 50 >200 200 >200 50 200 100 >200 
20c 200 >200 >200 - 200 >200 200 >200 200 >200 
20d 100 >200 6,25 >200 200 >200 100 200 200 >200 
21a 100 >200 200 >200 200 >200 50 200 200 >200 
21b 100 >200 50 >200 100 >200 50 200 >200 - 
21c 100 >200 100 >200 200 >200 50 200 50 >200 
21d 200 >200 100 >200 >200 - 50 200 >200 - 
22a 100 >200 100 >200 200 >200 50 200 100 >200 
22b 100 >200 100 >200 200 >200 50 200 200 >200 
22c 100 >200 200 >200 200 >200 25 >200 >200 - 
22d 100 >200 50 >200 200 >200 50 200 200 >200 
23a 200 >200 200 >200 >200 - 50 200 >200 - 
23b 100 >200 50 >200 >200 - 50 200 >200 - 
23c 100 >200 100 >200 >200 - 50 200 50 >200 
23d 100 >200 6,25 >200 200 >200 100 200 25 >200 
24a 100 >200 100 >200 200 >200 50 200 >200 - 
24b 100 >200 100 >200 >200 - 50 200 >200 - 
24c 100 >200 200 >200 200 >200 50 200 200 >200 
24d 100 >200 100 >200 100 >200 50 200 100 >200 
25a 100 >200 100 >200 200 >200 50 200 >200 - 
25b 100 >200 100 >200 >200 - 25 >200 >200 - 
25c 100 >200 100 >200 >200 - 50 200 >200 - 
25d 100 >200 6,25 >200 >200 - 100 200 25 >200 
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(Continuação)Tabela 8: Atividade antibacteriana (Gram Negativos) dos compostos 
sintetizados. 

AMOSTRAS 
(CIM 50/CLM 

µg/mL) 

Microrganismos 
Gram Negativos 

Morganella 
morganii 

Shigella flexneri S. enteritidis E. aerogenes Klebsiella 
pneumoniae 

CIM CLM CIM CLM CIM CLM CIM CLM CIM CLM 

20a 100 >200 100 >200 200 >200 100 >200 100 >200 
20b 50 >200 100 >200 100 >200 50 >200 100 >200 
20c 100 >200 >200 - 200 >200 200 >200 200 >200 
20d 50 >200 200 >200 >200 - 25 >200 100 >200 
21a 100 >200 12,5 >200 100 >200 50 >200 100 >200 
21b 50 >200 100 >200 100 >200 25 >200 50 200 
21c 50 >200 100 >200 100 >200 25 >200 100 >200 
21d 100 >200 >200 - >200 - 50 >200 100 >200 
22a 50 >200 25 >200 100 >200 25 >200 100 >200 
22b 50 >200 100 >200 200 >200 50 >200 50 >200 
22c 50 >200 50 >200 200 >200 50 >200 100 >200 
22d 50 >200 200 >200 200 >200 25 >200 50 >200 
23a 100 >200 >200 - 200 >200 100 >200 100 >200 
23b 50 >200 >200 - >200 - 25 >200 100 >200 
23c 50 >200 200 >200 200 >200 25 >200 100 >200 
23d 50 200 100 >200 >200 - 100 >200 100 >200 
24a 50 >200 >200 - >200 - 50 >200 50 >200 
24b 50 >200 50 >200 >200 - 25 >200 200 >200 
24c 100 >200 50 >200 100 >200 25 >200 100 >200 
24d 50 >200 100 >200 100 >200 50 >200 50 >200 
25a 50 >200 >200 - >200 - 50 >200 50 >200 
25b 50 >200 >200 - >200 - 50 >200 100 >200 
25c 50 >200 100 >200 >200 - 50 >200 100 >200 
25d 50 >200 >200 - >200 - 50 >200 100 >200 

C – Comparável ao Cloranfenicol 
A – Comparável/ Melhor que a Ampicilina 

 

Tabela 9: Padrões de comparação utilizados. 

PADRÕES (CIM 
50/CLM µg/mL) 

Microrganismos 

Gram Negativos 
Escherichia coli P. aeroginosa Proteus 

mirabilis 
Shigella sonnei S. typhimurium 

CIM CLM CIM CLM CIM CLM CIM CLM CIM CLM 

Cloranfenicol 12,5 100 1,56 12,5 6,25 100 6,25 50 1,56 12,5 

Ampicilina 200 >200 50 >200 25 200 25 200 200 >200 

 

PADRÕES (CIM 
50/CLM µg/mL) 

Morganella 
morganii 

Shigella flexneri S. enteritidis E. aerogenes Klebsiella 
pneumoniae 

CIM CLM CIM CLM CIM CLM CIM CLM CIM CLM 

Cloranfenicol 12,5 50 1,56 6,25 1,56 12,5 1,56 1,56 3,12 100 

Ampicilina 200 >200 12,5 200 3,12 100 200 >200 100 >200 

 

Bactérias Gram Positivas: 

S. aureus = Staphylococcus aureus ATCC 25923  

Bacillus subtilis ATCC 19659 

Bacillus cereus ATCC 11778  

E. faecalis = Enterococcus faecalis ATCC 19433  

S. epidermidis = Staphylococcus epidermidis ATCC 35984 
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Bactérias Gram negativas : 

E. coli = Escherichia coli ATCC 25922 

P. aeroginosas = Pseudomonas aeroginosas ATCC 27853 

Proteus mirabilis ATCC 25933 

Shigella sonnei ATCC 25931 

S. typhimurium = Salmonella typhimurium ATCC 14028 

Morganella morganii ATCC 25829 

Shigella flexneri ATCC 12022  

S. enteritidis = Salmonella enteritidis ATCC 13076  

E. aerogenes = Enterobacter aerogenes ATCC 13048 

Klebsiella pneumoniae IC (Isolado Clínico) 

 

3.5.1.3 Avaliação do potencial antioxidante dos compostos sintetizados (20-25) 
 

A avaliação do potencial antioxidante in vitro foi realizada juntamente com o 

grupo de pesquisa do Prof. Dr. Félix A. A. Soares sob a responsabilidade da 

doutoranda Débora Farina Gonçalves.  

Esta avaliação ocorre pelo teste de fosfomolibdênio que tem por objetivo 

verificar a capacidade antioxidante total dos compostos. O teste de fosfomolibdênio 

foi utilizado com algumas modificações em relação à literatura (PRIETO et al., 1999) 

e o método baseia-se na determinação espectrofotométrica da redução de Mo (VI) 

para Mo (V), com formação subseqüente de fosfato de Mo (V), de cor verde a qual 

apresenta absorção máxima a 695 nm.  

Desta maneira, caso o composto testado apresente propriedades 

antioxidantes acontece a redução do molibdênio e a oxidação do composto em 

análise. As avaliações foram realizadas em concentrações de 1, 10 e 100 µM tanto 

do BHT (di-terc-butil metil fenol ou hidroxitolueno butilado), usado como controle 

positivo, quanto dos compostos sintetizados. Pode ser observado na Tabela 10 que, 

de um modo geral, em concentrações maiores há um maior potencial antioxidante 

dos compostos. De acordo com a concentração de 100 µM, é verificado que as 

moléculas avaliadas tiveram potencial que variou de 29,74 ± 4,31 até 448,79 ± 46,51 

em relação ao BHT (100 µM). 

Destaque em azul para as amostras, 20c – 23a, 24b e 25a em que a ação 

antioxidante foi maior de 50 e menor de 100 (entre 51,15 ± 16,00 e 91,33 ± 17,68). 



93 

 

  

Em verde para os compostos 20a, 24d e 25b que apresentaram potencial 

antioxidante maior que 100 e menor que 200 (entre 116,63 ± 33,85 e 185,11 ± 

26,79). Pode ser observado que essas amostras têm diferentes substituintes na 

posição 4 do anel aromático na porção do calcogenazol e que o potencial 

antioxidante mais alto refere-se ao composto 24d. Demais considerações podem ser 

relatadas no que diz respeito a haver considerável potencial antioxidante tanto com 

derivado (20a) do benzoxazol como com derivados (24d e 25b) do benzotiazol. Pode 

ser observado, especialmente para os referidos três compostos, que a porção 

calcogenazol é importante, uma vez que, a molécula 20a apresenta o núcleo oxazol 

em sua estrutura, o composto 24d contém a porção tiazol e, a amostra 25b 

demonstra a presença de selenazol. Por fim, em amarelo as moléculas que 

apresentaram ação antioxidante maior que 200, sendo estas as amostras 25c 

(205,25 ± 64,16), com potencial antioxidante duas vezes maior que o padrão BHT e, 

de forma muito significativa, a amostra 25d (448,79 ± 46,51), a qual demonstrou uma 

ação antioxidante praticamente 4,5 vezes maior do que o padrão BHT. O que pode 

ser descrito, com relação a estes dois últimos, o 25c e o 25d, é que ambos diferem 

apenas em sua estrutura quanto aos substituintes da posição 4 do anel aromático 

ligado ao selenazol e assim é possível supor que a ação destes esteja relacionada 

aos substituintes, cloro e metoxila, respectivamente. O que pode ser sugerido é que 

com um substituinte doador de elétrons, como a metoxila, a molécula possa estar 

interagindo com radicais de forma mais efetiva do que a molécula que tem cloro em 

sua estrutura, uma vez que este é considerado, inclusive, grupamento retirador de 

elétrons. 
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Tabela 10: Capacidade antioxidante total (%) em diferentes concentrações dos compostos 
sintetizados medida pelo método do fosfomolibdênio (PRIETO et. al., 1999). A percentagem 
foi calculada utilizando BHT 100 como 100%. Os resultados são apresentados como média 
± S.E.M. 

Amostra [ ] µM 1 10 100 
     

20a 
 

 66,67 ± 4,36 
 

132,10 ± 35,69 
 

174,49 ± 62,07 
 

20b 
 

 13,44 ± 4,42 
 

13,51 ± 5,49 
 

36,91 ± 13,46 
 

20c  41,52 ± 5,60 
 

42,36 ± 6,94 
 

73,08 ± 2,22 
 

20d  83,09 ± 22,94 
 

111,91 ± 16,69 74,59 ± 10,83 
 

21a  29,82 ± 3,22 
 

50,37 ± 10,11 
 

59,51 ± 12,70 
 

21b  27,87 ± 1,28 46,06 ± 8,92 
 

85,14 ± 25,37 

21c  16,12 ± 0,86 
 

17,05 ± 1,42 
 

81,85 ± 20,11 

21d  25,43 ± 0,20 
 

25,49 ± 4,11 
 

54,93 ± 17,60 
 

22a  74,91 ± 4,39 
 

62,43 ±8,81 
 

83,49 ± 27,22 
 

22b  66,77 ± 10,55 
 

77,21 ± 1,59 
 

80,38 ± 10,87 
 

22c  68,79 ± 18,39 
 

70,35 ± 14,91 
 

71,91 ± 10,79 
 

22d  60,64 ± 12,13 
 

75,41 ± 17,41 
 

54,73 ± 19,39 
 

23a 
 

 
 

35,84 ± 18,29 
 

36,22 ± 4,98 
 

51,15 ± 16,00 
 

23b 
 

 
 

34,17± 18,92 
 

42,93 ± 22,39 
 

44,78 ± 23,91 
 

23c 
 

 26,86 ± 4,59 
 

42,67 ± 18,73 
 

43,09 ± 14,29 
 

23d  22,56 ± 7,51 
 

17,69 ± 7,05 
 

29,74 ± 4,31 
 

24a 
 

 17,79 ± 2,07 
 

10,75± 3,47 
 

42,66 ± 19,73 
 

24b 
 

 52,36 ± 17,59 
 

41,48 ± 2,30 
 

91,33 ± 17,68 
 

24c 
 

 50,31 ± 10,20 
 

51,86 ± 7,63 48,10 ± 9,46 
 

24d  69,57 ± 5,65 
 

71,84 ±7,62 
 

185,11 ± 26,79 
 

25a 
 

 48,91 ± 9,77 
 

60,94 ± 10,84 82,89 ± 13,19 
 

25b 
 

 35,39 ± 13,81 
 

70,58 ± 22,51 116,63 ± 33,85 
 

25c 
 

 31,89 ± 8,65 84,36 ± 11,32 
 

205,25 ± 64,16 

25d  37,04 ± 8,52 
 

73,38 ± 11,25 
 

448,79 ± 46,51 
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3.6 SÍNTESE DOS 1,2,3-TRIAZÓIS-1,4-DISSUBSTITUÍDOS (28-33) 
 

3.6.1 Síntese das 4-(benzo[d]oxazol-2-il)-N,N-bis((1-((2-feniloxazol-4-il)metil)-1H-
1,2,3-triazol-4-il)metil)anilina 

 

3.6.1.1 Otimização das condições reacionais 
 

Da mesma forma que para os triazóis 20-25, discutidos anteriormente, foram 

estudadas as melhores condições reacionais para a obtenção dos triazóis 28-33 

derivados das benzocalcogenoanilinas-N,N-dissubstituídas 26 e 27 e dos 

calcogenazóis 17-19. 

Foram escolhidos como material de partida para realizar as otimizações 

reacionais o alcino 4-(benzo[d]oxazol-2-il)-N,N-di(prop-2-in-1-il)anilina 26 e a azida 4-

(azidometil)-2-feniloxazol 17a, de modo a verificar qual a influência dos componentes 

reacionais: catalisador, solvente, temperatura e tempo para o progresso da reação e 

para a obtenção do produto desejado em rendimentos satisfatórios. Cabe destacar 

que para obtenção dos produtos, nesta nova série geral, são realizadas duas 

reações de cicloadição do tipo Click, uma vez que há duas porções de alcino nos 

substratos 26 e 27. 

Na Tabela 11 verifica-se a otimização das espécies de cobre (II), cobre (0) e 

também de ascorbato de sódio utilizado para reduzir a espécie de cobre (II) na 

formação de cobre (I). 
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Tabela 11: Otimização das espécies de cobre utilizadas para a formação dos 1,2,3 triazóis 
de interesse. 

 

Entrada Catalisador Rendimento (%)b 

1 CuO nano 5mol% + Cu (0) 10 mol% 72 

2 CuO nano 5mol% + Cu (0) 5 mol% 70 

3 CuO nano 5 mol% 62 

4 Cu(OAc)2 5 mol% 65 

5 CuSO4.5H2O 5 mol% 53 

6 CuO nano 5mol% + NaAsc. 10 mol% 68 

7 Cu(OAc)2 5 mol% + NaAsc. 10 mol% 60 

8 CuSO4.5H2O 5mol% + NaAsc. 10 mol% 55 

9 CuI 5 mol% 87 

10 CuI 2,5 mol% 56 

11 CuI 10 mol% 63 

a 26: 0,5 mmol e 17a: 1,1 mmol. Quantidade de solvente utilizada foi de 2 mL na proporção de 1:1. 
b Produtos isolados por purificação em coluna cromatográfica de sílica gel. 

 

 

Conforme descrito na Tabela 11, pode ser observada a otimização do melhor 

catalisador para a obtenção do produto desejado 28a. Foram testadas espécies de 

cobre como, Cu(II) e Cu(0), também Cu(II) juntamente com ascorbato de sódio 

atuando como agente redutor e ainda Cu(I) diretamente com o uso do catalisador 

CuI. De um modo geral, os rendimentos podem ser considerados bons, variando na 

faixa de 53-87%. Observa-se que ao utilizar CuO nano 5 mol% juntamente com 

Cu(0) 10 mol% e a mistura (1:1) de t-BuOH:H2O, segundo metodologia adaptada de 

Maračić e colaboradores (MARAČIĆ et. al., 2015), foi obtido um rendimento de 72% 

(Entrada 1). Quando reduzida a quantidade de Cu(0) para 5 mol% (Entrada 2) e 

utilizando a mesma metodologia adaptada da Entrada 1, o rendimento foi de 70%. 
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Ao se testar as reações apenas com catalisadores de Cu(II), Entradas 3-5, os 

rendimentos se mantiveram próximos: sendo de 62%, com CuO nano 5 mol%, 65% 

fazendo uso de Cu(OAc)2 5 mol% e 53% quando CuSO4.5H2O 5 mol% foi o 

catalisador da reação. Resolveu-se também testar catalisadores de Cu(II) 

juntamente com ascorbato de sódio, como redutor (ROSTOVTSEV et al., 2002). Os 

rendimentos ficaram aproximadamente na mesma faixa, de 55-68%. Sendo que com 

o uso de CuO nano 5mol% e NaAsc. 10 mol%, Entrada 6, o rendimento foi de 68%. 

Ao se utilizar Cu(OAc)2 5 mol% juntamente com NaAsc. 10 mol%, obteve-se 60% de 

rendimento e com CuSO4.5H2O 5 mol% + NaAsc. 10 mol%, obteve-se 55%. Sendo 

estes considerados rendimentos não tão satisfatórios, testou-se a reação utilizando-

se o catalisador de Cu (I), iodeto de cobre (CuI). Assim, ao se realizar a reação nas 

mesmas condições das entradas anteriores, alterando apenas o catalisador, CuI 5 

mol%, foi possível obter o produto 28a com 87% de rendimento (Entrada 9). Diante 

desse resultado, variou-se a quantidade do catalisador para CuI 2,5 mol% (Entrada 

10), em que o rendimento obtido foi de 56% e CuI 10 mol% onde o rendimento do 

produto foi de 63%. Assim, como melhor catalisador para a reação escolheu-se o 

CuI 5 mol%, Entrada 9, uma vez que, levou à obtenção do produto com rendimento 

de 87%, um rendimento considerado ótimo, além de o catalisador ser de baixo custo, 

o que é muito favorável em termos sintéticos.  

Da mesma forma que para obtenção dos triazóis 20-25, é importante 

descrever, que as reações foram realizadas utilizando um excesso da azida 

orgânica, de acordo com o procedimento de Maračić e colaboradores (MARAČIĆ et. 

al., 2015), sendo 1:1,1 a quantidade de reagentes utilizados na reação. Neste caso, 

porém, foi utilizado 0,5 mmol do alcino e 1,1 mmol da azida pois se faz necessário o 

dobro da quantidade de azida para reagir com as duas porções de alcino. Quando 

utilizada a estequiomentria 1:1, o produto é obtido com rendimento de 69%. Diante 

deste dado, escolheu-se como estequiometria adequada 1:2,2(dialcino:azida).  

Após escolhido o catalisador, foi realizada a otimização da mistura de 

solventes ou do solvente mais adequado para levar ao produto de interesse. Os 

resultados estão demonstrados na Tabela 12. 
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Tabela 12: Otimização do solvente do meio reacional para a obtenção das moléculas de 
interesse. 

 

Entrada Solvente Rendimento (%)b 

1 t-BuOH/H2O 87 

2 t-BuOH 69 

3 H2O 97 

4 acetona/H2O 95 

5 acetona 93 

6 tolueno/H2O 90 

7 tolueno 67 

8 THF/H2O 80 

9 THF 84 

10 etanol/H2O 91 

11 etanol 71 

12c - 33 

a26: 0,5 mmol e 17a: 1,1 mmol. Quantidade de solvente utilizada foi de 2 mL de 1:1. 
b Rendimento isolado após purificação em coluna cromatográfica com sílica gel. c Reação realizada 
sem o uso de solvente. 

 

De modo a verificar o solvente que levaria à formação do produto 28a em 

melhor rendimento, foram testados solventes polares próticos (t-butanol, etanol e 

água), polares apróticos (acetona, THF) e apolar aprótico (tolueno). Estes solventes 

foram utilizados em sua forma pura e em mistura (1:1) com água. 

Como pode ser observado na Tabela 12, de forma geral, quando os solventes 

foram utilizados em mistura (1:1) com a água os rendimentos demonstraram-se 

superiores. Uma pequena observação a este fato é verificada quando se faz uso do 

solvente THF (Entrada 9) em que o rendimento é de 84%, comparado com a mistura 

de solventes THF/H2O (Entrada 8) onde o rendimento é de 80%. Entretanto, a 
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diferença entre estes rendimentos é bem pequena. Por exemplo, ao se utilizar o 

solvente apolar aprótico tolueno, o rendimento é de 67% (Entrada 7) e na mistura 

deste com água (tolueno/H2O, Entrada 6) o rendimento é bem superior, 90%. Outro 

exemplo dessa disparidade, é a comparação entre as entradas 1 e 2, onde com a 

mistura t-BuOH/H2O o rendimento é de 87% e fazendo uso de apenas t-BuOH como 

solvente o rendimento é de 69%, demonstrando uma diferença de rendimento em 

torno de 20% a qual também é observada nas entradas 10 e 11, onde a mistura 

etanol/H2O leva ao produto em rendimento de 91% e apenas com etanol o produto 

28a é obtido com 71% de rendimento. Quando é feito uso da mistura acetona/H2O 

(Entrada 4) o rendimento é de 95% e ao se utilizar apenas acetona, de 93% 

(Entrada 5). Ao se realizar a reação sem solvente e não ser obtido produto (Entrada 

12), pode-se inferir que a presença de solvente no meio reacional pode exercer 

influência na formação do produto.  

Diante dos testes realizados é possível supor que a água exerce influência na 

formação do produto em bons rendimentos. Esta suposição pode ser mais bem 

embasada pelo fato de que ao se fazer uso de apenas água como solvente, o 

rendimento foi de 97%. Assim, este foi considerado o melhor solvente para a 

obtenção do produto 28a. Outros solventes ou mistura de solventes levaram à 

formação do produto em rendimentos de muito bons a excelentes, porém a água é 

considerada um solvente não tóxico, de baixo custo, ambientalmente mais correto e 

que levou o produto ao maior rendimento dentre os demais solventes e mistura de 

solventes testados. Há evidências de que a água seja o solvente ideal capaz de 

preservar o acetileto de cobre em seu estado reativo quando o mesmo é formado in 

situ (HEIN e FOKIN, 2010). 

Cabe ser ressaltado também que, utilizando o melhor catalisador (CuI 5 

mol%) e o melhor solvente (H2O), foi realizada a reação a temperatura ambiente (25 

°C), porém não houve o consumo dos materias de partida e, consequentemente, o 

produto desejado não foi obtido neste caso. Através desta constatação, pode-se 

propor que a temperatura do meio reacional é um fator de grande relevância para o 

progresso da reação, ou seja, é necessário que se tenha energia suficiente em 

forma de calor sistema reacional para se obter o produto de interesse. 

Tendo o melhor catalisador, solvente e temperatura para a reação, buscou-se 

determinar o tempo reacional mais adequado para a síntese dos compostos de 

interesse e os resultados estão descritos na Tabela 13. 
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Tabela 13: Otimização do melhor tempo reacional para obtenção dos triazóis de interesse. 

 

Entrada Tempo (h) Rendimento (%)b 

1 5 62 

2 10 82 

3 15 97 

4 20 91 

a 26: 0,5 mmol e 17a: 1,1 mmol. Quantidade de solvente utilizada foi de 2 mL na proporção descrita na  
   tabela. 
b Isolados por purificação em coluna cromatográfica de sílica gel. 

 

 

Ao analisar-se a Tabela 13, podem ser verificados os rendimentos das 

reações que foram testadas em diferentes tempos reacionais a partir de 5 horas de 

reação até 20 horas. Com 5 horas de reação é obtido um rendimento de 62%. Já ao 

se deixar a reação por um tempo de 10 horas (Entrada 2), o rendimento é alterado 

para 82% e com 15 horas de reação (Entrada 3) o produto é obtido com um 

rendimento excelente de 97%. Realizou-se a reação também em um tempo de 20 

horas (Entrada 4), em que o produto 28a é obtido com rendimento de 91%. Embora 

o rendimento da entrada 4, tenha sido muito bom, este se mostrou inferior ao da 

entrada 3 (97%). Desse modo, o tempo escolhido como melhor para a reação foi o 

de 15 horas, o que pode ser considerado um ótimo resultado, uma vez que, o tempo 

reacional não é muito prolongado, o rendimento é bem alto e o produto formado 

apresenta três heterociclos distintos em sua estrutura molecular os quais não são 

alterados com a mudança das condições reacionais. 

De acordo com relatos na literatura, reações utilizando CuI e solventes 

orgânicos trazem ótimos rendimentos pois o solvente orgânico dissolve de forma 

mais eficaz os sais de Cu(I) e as aminas, adicionadas como ligantes/aditivos 

(TORNØE et al., 2002). No caso especial desta reação utilizando Cu(I), não há 
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necessidade de se utilizarem ligantes/aditivos e nem solventes orgânicos, pois a 

reação se processa muito bem apenas em água e CuI, levando a um rendimento 

excelente de 97%. 

 

3.6.1.2 Obtenção dos bis-1,2,3-triazóis-1,4-dissubstituídos derivados das 4-
(benzo[d]calcogenazol-2-il)-N,N-di(prop-2-in-1-il)anilinas e dos 2-aril-4-(azidometil)-
1,3-calcogenazóis 
 

Com base na otimização das condições reacionais, foram estabelecidas como 

melhores parâmetros para a obtenção dos produtos 28-33: catalisador de cobre, CuI 

5 mol%, água (H2O) como solvente do meio reacional na temperatura de refluxo e 

em um período de 15 horas de reação. Como etapa posterior, foi realizada a 

variação dos substituintes no heteroátomo X do calcogenazol, sendo X= O, S e Se, 

também nos substituintes da posição 4 do anel aromático, sendo R= H, Me, Cl e 

OMe, fixando a porção benzotiazólica do dialcino derivado do benzoxazol 26 e do 

benzotiazol 27. Os compostos de interesse bem como os rendimentos obtidos estão 

demonstrados na Tabela 14.  
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Tabela 14: Variação dos substituintes na porção dos 2-aril-4-(azidometil)-1,3-calcogenzóis 
17-19 (a-d) para formação de 1,2,3 triazóis derivados do benzoxazol 26 e do benzotiazol 27. 

 

Reação Y X R Produto Rendimento (%)b 

1 O O H 

 

 

 

97 

2 O O Me 

 

 

88 

3 O O Cl 

 

 

98 
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4 O O OMe 

 

 

85 

5 O S H 

 

94 

6 O S Me 

 

96 

7 O S Cl 

 

98 

8 O S OMe 

 

95 



104 

 

  

9 O Se H 

 

98 

10 O Se Me 

 

88 

11 O Se Cl 

 

95 

12 O Se OMe 

 

98 

13 S O H 

 

 

88 
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14 S O Me 

 

 

72 

15 S O Cl 

 

 

98 

16 S O OMe 

 

 

83 

17 S S H 

 

82 

18 S S Me 

 

75 
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19 S S Cl 

 

74 

20 S S OMe 

 

90 

21 S Se H 

 

80 

22 S Se Me 

 

80 

23 S Se Cl 

 

87 
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24 S Se OMe 

 

83 

a 26: 0,5 mmol e 17a: 1,1 mmol. Quantidade de solvente utilizada foi de 2 mL na proporção descrita na  
  tabela. 
b Produtos isolados por purificação em coluna cromatográfica de sílica gel. 

 

 

Como pode ser observado na Tabela 14, ocorre variação de substituintes na 

posição 4 do anel aromático da porção azidocalcogenazol ao se reagir com os 

alcinos 26 e 27. As seis séries (onde são variados átomos de O e S das 

benzocalcogenoanilinas e também os átomos O, S e Se na porção do 1,3-

calcogenazol) apresentam quatro diferentes substituintes R na posição 4 do anel 

aromático ligado ao carbono dois dos calcogenazóis (H, Me, Cl e OMe). Ao 

comparar as séries é possível descrever que na série 28-30(a-d) (onde a 

benzocalcogenoanilina-N,N-dissubstituída 26 é utilizada como porção alcino na 

reação de cicloadição 1,3-dipolar) os rendimentos podem ser considerados muito 

bons, na faixa de 85-98%. Ao serem analisadas as séries separadamente é 

verificado que dentre os rendimentos da série 28a-d não há uma variação relevante. 

No entanto, o maior rendimento da série é do triazol 28c que tem R = Cl, um 

substituinte considerado retirador de elétrons. Nas séries 29a-d e 30a-d este evento 

também é observado, embora nestas duas últimas, as diferenças de rendimento 

entre os substituintes não é muito pronunciada. Já ao ser observada a série 31-33(a-

d) (onde se reage a benzotiazolanilina-N,N-dissubstituída 27 como porção alcino na 

reação de cicloadição 1,3-dipolar em questão) constatam-se rendimentos na faixa de 

72-98%, os quais são considerados bons a excelentes. Ao serem averiguados os 

rendimentos destas três séries em separado, o que é possível observar está 

relacionado aos triazóis sintetizados de acordo com os substituintes. Assim, na série 

31a-d os rendimentos estão na faixa de 72-98%, sendo os menores rendimentos 72 

e 83% (Entradas 14 e 16, respectivamente) provindos de triazóis com substituintes R 

considerados doadores, metila e metoxila. E o maior rendimento da série, 98%, é do 

triazol com substituinte R = Cl. Mesmo que os rendimentos para a série 33a-d não 



108 

 

  

apresentem diferença significativa entre si, uma vez que, a faixa de rendimento 

desta série é de 80-87 %, o maior destes é quando R = Cl, como nos casos das 

demais séries explanadas. A série 32a-d tem uma faixa de rendimento de 74-90%, 

entretanto diferentemente das demais, o maior rendimento é para o triazol 32d, o 

qual apresenta R = OMe, um grupamento considerado fortemente doador. Diante 

deste fato, se torna possível relatar que não há uma linearidade de rendimentos 

dentre as moléculas sintetizadas que nos permita afirmar sobre influências 

relacionadas aos substituintes R escolhidos e este fato dificulta a explicação dos 

efeitos envolvidos e/ou relacionados aos rendimentos observados. 

 

3.6.1.3 Caracterização espectroscópica dos bis-1,2,3-triazóis-1,4-dissubstituídos 
derivados das 4-(benzo[d]calcogenazol-2-il)-N,N-di(prop-2-in-1-il)anilinas e dos 2-
aril-4-(azidometil)-1,3-calcogenazóis 
 

De modo a elucidar as moléculas 28-33(a-d) sintetizadas, é ilustrado na 

Figura 13, a título de exemplo, o espectro de Ressonância Magnética Nuclear (RMN) 

de 1H do composto 32b o qual tem seus sinais atribuídos e discutidos. De acordo 

com a Figura 13, observa-se um simpleto em 8,13 ppm com integral para dois 

hidrogênios referente aos hidrogênios 14 dos anéis triazólicos, porção que 

apararece duplicada nesta molécula e em 8,02 ppm verifica-se um dupleto (J = 7,9 

Hz) do hidrogênio 4 do anel benzotiazólico bem como em 7,93 ppm é possível 

relacionar o dupleto (J = 8,1 Hz) com o hidrogênio 1 do anel benzotiazólico. Na 

região de 7,85 ppm pode ser verificado outro dupleto (J = 8,8 Hz) desta vez 

relacionado aos hidrogênios 9 e 9’ do anel anilínico. O sinal que aparece em 7,68 

ppm na forma de um dupleto e com integral para quatro hidrogênios pode ser 

associado aos hidrogênios 20 e 20’ do anel aromático conectado à porção tiazólica 

que é duplicada nesta molécula, razão pela qual a integral deste anel para 

substituído é de quatro hidrogênios. Em 7,58 ppm é observado um simpleto com 

integral para dois hidrogênios 17 relacionados à porção tiazólica. Na faixa de 7,49-

7,45 ppm é observado o hidrogênio 2 do anel benzotiazólico e próximo a este, na 

faixa de 7,38-7,34, é verificado o hidrogênio 3 do anel benzotiazólico. Da mesma 

forma que para os hidrogênios 20 e 20’ são atribuídos em 7,19 ppm os hidrogênios 

21 e 21’. E em 7,05 ppm verifica-se um dupleto (J = 8,9 Hz) com integral para dois 

hidrogênios o que caracteriza que se trata dos hidrogênios 10 e 10’. Os hidrogênios 

15 e 12 aparecem em 5,67 ppm e 4,80 ppm, respectivamente, na forma de simpleto 
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e com integral para quatro hidrogênios. E em 2,20 ppm encontra-se a metila 23 da 

molécula analisada. 

 

Figura 13 - Espectro de RMN 1H do composto 32b em DMSO-d6 a 400 MHz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do mesmo modo, foi realizada a elucidação do composto 32b através do 

espectro de Ressonância Magnética Nuclear (RMN) de 13C onde pode ser 

observado em 168,60 ppm o sinal relacionado ao carbono 18 do anel tiazólico e 

próximo a este em 168,32 ppm o carbono 7 do anel benzotiazólico. O sinal referente 

ao carbono 5 do anel benzotiazólico aparece em 154,45 ppm e do carbono 16 do 

anel tiazólico em 151,48 ppm. Em região próxima a este, 150,49 ppm encontra-se o 

carbono 11 do anel anilínico e em 140,89 ppm é observado sinal do carbono 19 do 

anel aromático para metila substituído da porção tiazólica. O carbono 6 do anel 

benzotiazólico é verificado no espectro em deslocamento químico de 134,46 ppm e 

o carbono 22 do anel aromático para metila substituído da porção tiazólica em 

130,58 ppm. O carbono 13 do anel triazólico é verificado em 130,37 ppm e os 

carbonos 21 e 21’ aparecem em 130,30 ppm bem como os carbonos 9 e 9’ do anel 
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anilínico encontra-se em 129,01 ppm. Na região de 126,93 ppm é observado o 

carbono 2 do anel benzotiazólico e em 126,58 ppm, os carbonos 20 e 20’ do anel 

aromático para metila substituído da porção tiazólica. O carbono 3 pode ser 

visualizado em 125,19 ppm e o carbono 14 em 124,36 ppm. Já os carbonos 4 e 1 da 

porção benzotiazol aparecem em deslocamentos químicos bem próximos no 

espectro, 122,55 ppm e 122,51 ppm, respectivamente. O sinal em 121,58 ppm pode 

ser atribuído ao carbono 8 do anel anilínico e ao deslocamento químico de 118,57 

ppm se relaciona o carbono 17 do anel tiazólico. O sinal dos carbonos 10 e 10’, mais 

blindados dentre os compostos aromáticos, é observado em 113,25 ppm.  Já na 

região dos carbonos alquílicos encontra-se o carbono 15 em 49,56 ppm, o carbono 

12 em 46,29 ppm e o carbono 23 referente à metila em 21,35 ppm. 

 

Figura 14 - Espectro de RMN 13C do composto 32b em DMSO-d6 100 MHz. 

 

 

 

 

 

Uma melhor elucidação dos hidrogênios da molécula 32b pode ser realizada 

através do experimento COSY, o qual correlaciona em duas dimensões os 

acoplamentos dos hidrogênios entre si com os seus hidrogênios vizinhos. 
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De acordo com este experimento, é verificada a correlação entre o hidrogênio 

14 do anel triazólico com os hidrogênios 12 e 15 a este. As correlações do 

hidrogênio 4 do anel benzotiazólico com seu vizinho hidrogênio 3 do mesmo anel é 

também verificada, assim como as correlações do hidrogênio 1 do anel 

benzotiazólico com seu vizinho 2 também podem ser visualizadas. 

Os hidrogênios 9 e 9’ do anel anilínico apresentam correlações com os 

hidrogênios 10 e 10’ do mesmo anel, assim como também é observada a correlação 

destes últimos com os hidrogênios 9 e 9’. Já os hidrogênios 20 e 20’ do anel para 

metila substituído da porção tiazólica se correlacionam com os hidrogênios 21, 21’ e 

23 localizados no mesmo anel e o hidrogênio 17 do anel tiazólico se correlaciona 

com o hidrogênio 15. Da mesma forma que para os hidrogênios 20 e 20’, os 

hidrogênios 21 e 21’ estão correlacionados com os hidrogênios 23, 20 e 20’ do 

mesmo anel para metila substituído referente à porção tiazólica. Os hidrogênios 15 

estão correlacionados com o hidrogênio 17 do anel tiazólico e os hidrogênios 12 com 

o hidrogênio 14 do anel triazólico, também com os hidrogênios 10 e 10’ da porção 

anilínica. Os hidrogênios 23 do substituinte metila se correlacionam com os 

hidrogênios 20, 20’ e 21, 21’ do anel aromático para metila substituído conectado à 

porção tiazólica.  

 

Figura 15 - Espectro do experimento de COSY do composto 32b. 
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De modo a auxiliar na confirmação da atribuição dos sinais de hidrogênio e 

carbono, foi realizado experimento em duas dimensões de RMN HSQC do composto 

32b. Pode ser observada, com este experimento, a correlação entre hidrogênio e 

carbono diretamente conectados. 

 

Figura 16 - Espectro do experimento de HSQC do composto 32b. 

 

 

De forma a complementar a caracterização espectroscópica, foi realizada 

ainda a análise de Dept 135 em que os picos referentes à ligação CH e CH3 

aparecem como sinal positivo e os sinais relacionados à ligação CH2 como 

negativos. Os carbonos quaternários da molécula não são demonstrados neste 

experimento e assim, esta observação também pode ser considerada como 

complemento na atribuição dos sinais referentes à estrutura molecular do composto. 
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Figura 17 - Espectro de Dept 135 do composto 32b. 

 

 

 

 

3.7 AVALIAÇÃO ANTIMICROBIANA DOS 1,2,3-TRIAZÓIS-1,4-
DISSUBSTITUÍDOS (28-33) 
 

De modo a avaliar o potencial antimicrobiano dos compostos sintetizados 

foram realizados ensaios antifúngicos e antibacterianos com o Núcleo de Pesquisas 

de Produtos Naturais da Universidade Federal de Santa Maria sob responsabilidade 

da doutoranda Gabriele do Carmo. Para efetivar estes ensaios utilizou-se o método 

de microdiluição em caldo e a efetividade antimicrobiana foi descrita em termos da 

concentração inibitória mínima (CIM 50) e da concentração letal mínima (CLM). 

 

3.7.1 Atividade antifúngica 
 

A investigação antifúngica dos compostos sintetizados foi realizada frente aos 

fungos (Candida tropicalis ATCC 750; Cryptococcus gattii ATCC 56990; Candida 

albicans ATCC 44373; Cryptococcus neoformans ATCC 28952; Candida dubliniensis 

ATCC MYA-577; Candida glabrata ATCC 2001, Candida krusei ATCC 6258; 

Candida parapslosis ATCC 22019 e Saccharomyces cerevisiae ATCC 2601). 

Conforme pode ser observado na Tabela 15 as cepas que se mostraram mais 

sensíveis aos triazóis sintetizados foram C. krusei e C. glabrata. No caso do fungo C. 
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glabrata a amostra 31c apresentou CIM de 1,56 µg/mL enquanto o padrão 

Fluconazol demonstrou CIM de 50 µg/mL e o padrão Nistatina CIM de 3,12 µg/mL 

para este fungo. Desta maneira, pode-se inferir que o fungo C. glabrata é mais 

sensível ao composto 31c do que aos padrões testados, caracterizando uma ação 

fungistática, in vitro, potente deste composto. 

Já os resultados das moléculas testadas com relação ao fungo C. krusei 

podem ser considerados mais expressivos, visto que, o maior número de compostos 

mostraram-se ativos frente a este fungo em CIM iguais ou inferiores aos fármacos 

utilizados como padrões. Como por exemplo, os compostos 28c, 28d, 29b, 32c e 

33d inibiram o crescimento do fungo em CIM de 12,5µg/mL a qual é igual a CIM do 

padrão Fluconazol, demonstrando que, in vitro, estas moléculas têm ação 

fungistática tão potente quanto o Fluconazol e os triazóis 29c, 30a, 30c, 31a, 31b, 

32a, 33c apresentaram CIM de 6,25µg/mL, representando um dado ainda mais 

interessante, pois o fungo se mostrou mais sensível a estes compostos do que ao 

padrão Fluconazol. Já as amostras 28a, 28b, 29c, 31c e 33b demonstraram CIM de 

3,12µg/mL a qual além de ser menor do que a CIM do Fluconazol é igual à do 

padrão Nistatina sugerindo que estes compostos possuem, in vitro, uma ação 

fungistática tão potente quanto a Nistatina. Os resultados mais promissores são 

obtidos quando testados os triazóis 31d e 33a frente ao fungo C. krusei devido ao 

fato de estes apresentarem CIM de 1,56 µg/mL que é menor do que a CIM de 

ambos os padrões, e assim demonstrarem in vitro, um provável potencial fungistático 

maior do que Fluconazol e Nistatina. 

Nas demais cepas podem ser verificados alguns resultados a serem 

destacados, como por exemplo, as amostras que apresentaram CIM de 50 µg/mL, 

indicando que os fungos apresentam uma relevante suscetibilidade aos compostos 

testados, embora as cepas sejam mais sensíveis aos padrões utilizados, Nistatina e 

Fluconazol, do que às moléculas sintetizadas. 

 

 

 

 

 

 



          

Tabela 15: Atividade antifúngica dos triazóis 28-33(a-d) 

Microrganismos 

AM PURAS (CIM50/CLM µg/mL) 

C.a. C.t. C.k. C.p. Cr.n. Cr.gt. S.c. C. d C. gl 

CIM CLM CIM CLM CIM CLM CIM CLM CIM CLM CIM CLM CIM CLM CIM CLM CIM CLM 

 

28a 200 >200 200 >200 3,12 200 200 >200 50 50 50 50 200 >200 200 >200 100 200 

28b 200 >200 200 >200 3,12 200 200 >200 50 100 50 >200 200 >200 200 >200 200 >200 

28c 200 >200 200 >200 12,5 >200 200 200 200 200 200 >200 >200 >200 200 >200 200 >200 

28d 100 >200 100 200 12,5 200 200 200 50 100 50 100 200 200 200 200 50 >200 

29a 200 >200 200 >200 6,25 >200 200 >200 >200 - 100 100 200 >200 200 >200 200 200 

29b 200 >200 200 >200 12,5 200 200 >200 50 100 50 50 200 200 200 >200 100 >200 

29c 200 >200 200 >200 3,12 200 200 200 50 100 50 100 200 >200 200 >200 200 >200 

29d 200 >200 200 >200 100 200 100 >200 50 100 50 50 200 >200 200 >200 200 >200 

30a 200 >200 >200 >200 6,25 200 200 >200 200 200 50 100 200 >200 200 >200 200 200 

30b 200 >200 200 >200 100 200 200 >200 50 100 50 >200 200 >200 200 >200 200 >200 

30c 200 >200 200 >200 6,25 200 200 >200 50 100 50 >200 200 >200 200 >200 200 >200 

30d 200 >200 200 >200 100 200 100 >200 50 100 50 200 200 >200 200 >200 200 >200 

31a 200 >200 200 >200 6,25 >200 200 >200 200 200 >200 >200 >200 >200 200 >200 >200 >200 

31b 100 >200 100 >200 6,25 200 200 >200 50 100 50 100 200 >200 200 200 50 >200 

31c NT NT 50 200 3,12 200 100 >200 100 >200 50 100 200 >200 100 >200 1,56 200 

31d 200 >200 200 200 1,56 200 200 200 50 100 50 100 200 >200 200 200 200 200 

32a 200 >200 >200 >200 6,25 200 200 200 50 100 50 100 >200 >200 200 >200 100 >200 

32b NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT 

32c 200 >200 200 >200 12,5 200 200 >200 100 100 50 >200 200 >200 200 >200 200 >200 

32d 200 >200 200 >200 100 200 200 >200 50 100 50 100 200 >200 200 >200 100 >200 

33a 200 >200 200 >200 1,56 >200 100 200 50 100 50 >200 200 >200 200 >200 100 >200 

33b 200 >200 200 >200 3,12 >200 200 >200 50 100 50 >200 200 >200 200 >200 200 >200 

33c 200 >200 200 >200 6,25 >200 >200 >200 200 200 50 >200 >200 >200 200 >200 100 >200 

33d 200 >200 200 >200 12,5 200 200 >200 100 100 50 >200 200 >200 200 >200 200 >200 

Fluconazol 3,12 100 50 >200 12,5 100 6,25 25 3,12 50 6,25 50 12,5 200 25 200 50 200 

Nistatina 1,56 1,56 1,56 1,56 3,12 12,5 1,56 6,25 1,56 3,12 1,56 3,12 1,56 3,12 1,56 1,56 3,12 6,25 

CIM: concentração inibitória mínima (50% de inibição do crescimento, fungiostática) 
CLM: concentração letal (fungicida) 
Fl.: Fluconazol (Padr



  

  

  

  

  

 

3.7.2 Atividade antibacteriana 
 

A avaliação da atividade antibacteriana dos compostos sintetizados também 

foi realizada. As amostras foram testadas para bactérias Gram positivas 

Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Bacillus cereus, Enterococcus faecalis e 

Gram negativos Escherichia coli, Pseudomonas aeroginosa, Proteus mirabilis, 

Shigella sonnei, Salmonella typhimurium, Morganella morganii, Shigella flexneri, 

Salmonella enteritidis, Enterobacter aerogenes, Klebsiella pneumoniae IC (Isolado 

Clínico). Os padrões utilizados para comparação foram os antibióticos cloranfenicol e 

ampicilina e os resultados das amostras 28a-33d estão demonstrados nas Tabelas 

16-18. 

Os resultados mais consideráveis quanto às bactérias Gram positivas estão 

relacionados às bactérias Enterococcus faecalis e Bacillus cereus onde no caso da 

primeira, as amostras 29d e 31b apresentaram CIM igual à do padrão ampicilina 

para esta bactéria que é de 50 µg/mL, e a amostra 33b demonstrou CIM de 25 

µg/mL. Já frente à bactéria Bacilus cereus as amostras 28b, 28c, 28d, 29d, 31b, 32c 

e 32d inibiram o crescimento com CIM de 50 µg/mL e os compostos 28a, 29b e 30d, 

31c, 31d, 32a e 33b, CIM de 25 µg/mL, enquanto que o padrão ampicilina para esta 

mesma bactéria é de 200 µg/mL. E ainda outro resultado expressivo é verificado 

para as amostras 31a e 33a as quais demonstraram CIM de 6,25 µg/mL. Estes 

valores podem evidenciar, in vitro, uma ação bacteriostática, mais potente do que a 

da ampicilina para as referidas cepas.  

Com relação às bactérias Gram negativas, os triazóis testados mostraram-se 

mais ativos frente às bactérias Shigella sonnei, Salmonella typhimurium, Morganella 

morganii, Shigella flexneri, e Klebsiella pneumoniae. A CIM das amostras 29b, 29d, 

30b, 31c e 33c foi de 50 µg/mL e das amostras 28c, 30c, 32c e 32d, foi de 25 µg/mL 

para a bactéria Salmonella typhimurium, sendo estas inferiores à CIM do padrão 

ampicilina frente a esta bactéria que é de 200 µg/mL. Em relação à Morganella 

morganii, a CIM das amostras 29b, 29d, 30a, 31b, 32a e 32d foi de 50 µg/mL e das 

amostras 28b, 30c, 31a, 32c, 33a, 33b e 33d foi de 25 µg/mL, enquanto que a CIM 

da ampicilina para esta cepa é de 200 µg/mL, podendo caracterizar um maior 

potencial de inibição destas amostras quando comparadas à ampicilina. Frente à 
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bactéria Shigella flexneri, a CIM do composto 32b foi igual à do padrão ampicilina, 

6,25 µg/mL, o que sugere uma ação bacteriostática, in vitro, tão potente quanto à da 

ampicilina. Já a CIM dos compostos 30a e 33a para esta mesma bactéria foi de 1,56 

µg/mL, o que torna possível sugerir que, in vitro, estes últimos apresentaram ação 

bacteriostática mais potente do que a da ampicilina e tão potente quanto o 

cloranfenicol que tem CIM de 1,56 µg/mL para esta cepa. 

Ao analisar os resultados dos triazóis sintetizados frente à bactéria Shigella 

sonnei é observado que a amostra 33a demonstrou CIM igual à do padrão 

ampicilina, 12,5 µg/mL, e também que a amostra 32a apresentou CIM igual à do 

padrão cloranfenicol, 6,25 µg/mL, o que pode evidenciar que, in vitro, as amostras 

33a e 32a são tão potentes quanto os padrões ampicilina e cloranfenicol, 

respectivamente. Dados os valores de CIM de ambos os padrões utilizados, 

cloranfenicol e ampicilina, frente à bactéria Shigella sonnei, destaca-se que a 

amostra 30a, a qual apresentou CIM de 3,12 µg/mL, e as amostras 29c e 32b, que 

demonstraram CIM de 1,56 µg/mL mostraram um maior potencial de inibição que os 

padrões Ampicilina e Cloranfenicol para esta bactéria, no teste in vitro. 

De acordo com o observado nas tabelas, pode-se destacar alguns resultados 

promissores em relação às análises referentes à bactéria Klebsiella pneumoniae. 

Uma delas é de que as amostras 28a, 28b, 29c e 31a apresentaram CIM de 50 

µg/mL, que é mesma CIM do padrão ampicilina, o que sugere para estes triazóis 

uma ação bacteriostática, in vitro, tão potente quanto à ampicilina. A CIM da amostra 

32a foi de 25 µg/mL, a qual é inferior à do padrão ampicilina e fornece informação 

para sugerir que este composto apresenta ação bacteriostática mais potente que a 

ampicilina. Outra observação é a de que a amostra 33a, além de demonstrar CIM 

inferior à da ampicilina, inibe o crescimento da bactéria em questão com a mesma 

CIM do padrão cloranfenicol, 12,5 µg/mL. Tais constatações podem levar à 

conclusão de que, in vitro, a amostra 33a tem ação bacteriostática mais potente que 

a ampicilina e tão potente quanto o cloranfenicol. Resultados ainda mais expressivos 

dos triazóis frente à bactéria Klebsiella pneumoniae são verificados ao se tratar das 

amostras 30a e 32b, uma vez que, ambas inibiram o crescimento deste 

microrganismo em CIM de 1,56 µg/mL, enquanto que a CIM do padrão ampicilina 

para esta bactéria é de 50 µg/mL e do padrão cloranfenicol é de 12,5 µg/mL. Assim, 

de acordo com o exposto, é sugerido que a ação bacteriostática, in vitro, dos triazóis 
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30a e 32b é mais potente do que à de ambos os padrões utilizados (cloranfenicol e 

ampicilina). 

 

Tabela 16: Valores de CIM e CLM dos padrões utilizados frente às cepas testadas. 

Microrganismos 
CIM 50/CLM µg/mL 

Cloranfenicol Ampicilina 

CIM CLM CIM CLM 

Gram-positivos 
Staphylococcus aureus 3,12 12,5 200 >200 

Bacillus subtilis 25 50 100 >200 

Bacillus cereus 3,12 12,5 200 >200 

Enterococcus faecalis 3,12 25 50 >200 

Gram-negativos 

Enterobacter aerogenes 3,12 12,5 100 200 

Escherichia coli 6,25 100 100 >200 

Morganella morgani 6,25 25 200 200 

Proteus mirabilis 25 50 1,56 12,5 

Pseudomonas aeroginosa 3,12 25 200 200 

Shigella sonnei 6,25 25 12,5 200 

Shigella flexneri 1,56 6,25 6,25 200 

Salmonella typhimurium 3,12 25 200 >200 

Salmonella enteritidis 1,56 25 1,56 50 

Klebsiella Pneumoniae 12,5 50 50 200 

 

Bactérias Gram + : 
Bacillus subtilis ATCC 19659 
Enterococcus faecalis ATCC 19433  
Staphylococcus aureus ATCC 25923  
Bacillus cereus ATCC 11778  
 
Bactérias Gram - : 
Salmonella typhimurium ATCC 14028 
Proteus mirabilis ATCC  25933  
Escherichia coli ATCC 25922 
Pseudomonas aeroginosas ATCC 27853 
Shigella flexneri ATCC 12022  
Salmonella enteritidis ATCC 13076  
Klebsiella pneumoniae IC (Isolado Clínico) 
Enterobacter aerogenes ATCC 13048 
Morganella morganii ATCC 25829 
Shigella sonnei ATCC 25931



          

 

Tabela 17: Atividade antibacteriana dos triazóis 28a-30d. 

Microrganismos 

AM PURAS (CIM 50 e CLM µg/mL) 

28ª 28b 28c 28d 29a 29b 29c 29d 30a 30b 30c 30d 

CIM CLM CIM CLM CIM CLM CIM CLM CIM CLM CIM CLM CIM CLM CIM CLM CIM CLM CIM CLM CIM CLM CIM CLM 

Gram-positivos 

Staphylococcus 

aureus  
>200 >200 200 >200 200 >200 100 >200 200 >200 200 >200 200 >200 200 >200 200 >200 200 >200 200 >200 200 >200 

Bacillus subtilis 200 >200 100 >200 200 >200 100 >200 200 >200 100 >200 100 >200 100 >200 100 200 200 >200 200 >200 200 >200 

Bacillus cereus 25 >200 50 >200 50 >200 50 >200 200 >200 25 >200 100 >200 50 >200 100 >200 100 >200 200 >200 25 >200 

Enterococcus 

faecalis 
>200 - 200 >200 200 >200 200 >200 200 >200 200 >200 200 >200 50 >200 200 >200 200 >200 200 >200 200 >200 

Gram-negativos 

Escherichia coli  >200 - 100 >200 100 >200 100 >200 200 >200 100 >200 100 >200 100 >200 200 >200 200 >200 200 >200 200 >200 

Pseudomonas 

aeroginosa 
>200 - 200 >200 200 >200 200 >200 200 >200 200 >200 200 >200 200 >200 200 >200 200 >200 200 >200 200 >200 

Proteus mirabilis 200 >200 100 >200 200 >200 200 >200 200 >200 200 >200 200 >200 200 >200 200 >200 200 >200 200 >200 200 >200 

Shigella sonnei 25 200 100 200 50 200 100 200 100 200 50 200 1,56 100 100 200 3,12 100 100 200 50 200 50 200 

Salmonella 

typhimurium 
>200 >200 100 >200 25 >200 100 >200 200 >200 50 >200 100 >200 50 >200 100 >200 50 >200 25 >200 100 >200 

Morganella 

morganii 
>200 >200 25 >200 1,56 >200 100 >200 200 >200 50 >200 100 >200 50 >200 50 >200 100 >200 25 >200 1,56 >200 

Shigella flexneri 25 50 25 200 50 >200 50 >200 50 200 25 >200 25 200 50 >200 1,56 100 100 >200 50 >200 25 >200 

Salmonella 

enteritidis 
200 >200 100 >200 200 >200 200 >200 200 >200 200 >200 200 >200 200 >200 100 >200 200 >200 200 >200 200 >200 

Enterobacter 

aerogenes 
>200 - 200 >200 200 >200 200 >200 >200 - 200 >200 200 >200 200 >200 100 >200 200 >200 200 >200 200 >200 

Klebsiella 

pneumoniae 
50 200 50 200 100 200 100 200 100 200 100 200 50 200 100 200 1,56 100 100 200 100 200 100 200 
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Tabela 18: Atividade antibacteriana dos triazóis 31a-33d. 

Microrganismos 

AM PURAS (CIM 50/CLM µg/mL) 

31ª 31b 31c 31d 32a 32b 32c 32d 33a 33b 33c 33d 

CIM CLM CIM CLM CIM CLM CIM CLM CIM CLM CIM CLM CIM CLM CIM CLM CIM CLM CIM CLM CIM CLM CIM CLM 

Gram-positivos 

Staphylococcus 

aureus 
200 >200 100 >200 100 >200 200 >200 200 >200 200 >200 >200 - 200 >200 200 >200 200 >200 200 >200 200 >200 

Bacillus subtilis 100 >200 100 >200 200 >200 200 >200 100 >200 100 >200 200 >200 100 >200 50 200 100 >200 200 >200 200 >200 

Bacillus cereus 6,25 >200 50 >200 25 200 25 >200 25 100 100 >200 50 >200 50 >200 6,25 >200 25 >200 200 >200 100 >200 

Enterococcus 

faecalis 
200 >200 50 >200 200 >200 200 >200 200 >200 100 >200 200 >200 200 >200 100 >200 25 >200 200 >200 200 >200 

Gram-negativos 

Escherichia coli 100 >200 100 >200 100 >200 200 >200 100 >200 200 >200 100 >200 100 >200 100 >200 100 >200 100 >200 200 >200 

Pseudomonas 

aeroginosa 
>200 - 200 >200 200 >200 200 >200 200 >200 200 >200 >200 - >200 - 200 >200 >200 - 200 >200 200 >200 

Proteus mirabilis 200 >200 200 >200 200 >200 200 >200 200 >200 200 >200 200 >200 200 >200 200 >200 200 >200 200 >200 200 >200 

Shigella sonnei 50 200 100 200 100 200 25 100 6,25 100 1,56 100 50 200 100 200 12,5 100 25 200 50 200 25 200 

Salmonella 

typhimurium 
200 >200 100 >200 50 >200 200 >200 200 >200 200 >200 25 >200 25 >200 100 >200 200 >200 50 >200 200 >200 

Morganella 

morganii 
25 >200 50 >200 100 >200 100 >200 50 >200 100 >200 25 >200 50 >200 25 >200 100 >200 25 >200 25 >200 

Shigella flexneri 25 200 25 >200 25 200 50 >200 12,5 200 6,25 200 50 >200 50 >200 1,56 >200 50 >200 50 >200 25 >200 

Salmonella 

enteritidis 
100 >200 100 >200 200 >200 200 >200 100 >200 200 >200 200 >200 200 >200 100 >200 200 >200 100 >200 200 >200 

Enterobacter 

aerogenes 
200 >200 200 >200 200 >200 200 >200 200 >200 200 >200 200 >200 >200 - 200 >200 200 >200 200 >200 200 >200 

Klebsiella 

pneumoniae 
50 200 100 200 100 200 100 200 25 200 1,56 100 100 200 100 200 12,5 100 100 200 100 200 100 200 
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3.8 MECANISMO PROPOSTO PARA A FORMAÇÃO DOS TRIAZÓIS 20-33  
 

A partir do Esquema 29 é possível analisar o mecanismo proposto para a 

reação de formação dos 1,2,3-triazóis-1,4-dissubstituídos derivados dos 1,3-

calcogenazóis-2-substituídos e das benzocalcogenoanilinas-N-substituídas. 

Estudos relatam que a coordenação do alcino com a espécie de Cu(I) diminui 

o pKa do hidrogênio, fato este que favorece a desprotonação sem necessidade de 

se adicionar base (HIMO et al., 2005) para a formação do acetileto de cobre A, 

conforme pode ser verificado na Etapa I do mecanismo. 

A próxima etapa é a complexação do acetileto de cobre com o nitrogênio mais 

nucleofílico da porção azida, gerando o complexo azida-acetileto B. Pode-se dizer 

que neste intermediário o cobre tem um efeito sinérgico nos sítios reativos o que 

torna o nitrogênio terminal da azida mais eletrofílico e o carbono do tipo β-

vinilidênico do acetileto de cobre mais nucleofílico facilitando, desta forma, o ataque 

deste ao nitrogênio terminal eletrofílico da azida derivada do calcogenazol com 

formação da primeira ligação C-N e obtenção do metalociclo instável hexatrieno C 

(HIMO, 2005; FREITAS et al., 2011).   

Esta etapa, que é endotérmica e define a regioespecificidade da reação, tem 

energia de ativação (Ea) calculada de aproximadamente 15 kcal mol-1, que é menor 

do que a Ea para a reação não catalisada (cerca de 26 kcal mol-1). Isto explica o 

grande aumento da velocidade da reação quando comparado com o processo 

térmico (HIMO, 2005; TORNØE et. al., 2008). 

Em seguida, há uma contração do anel fornecendo o triazolila de cobre D, a 

qual na última etapa, após protonação com o próprio solvente reacional ou com uma 

base protonada, fornece o produto final E com posterior regeneração do catalisador. 

(HIMO, 2005). O esquema reacional e a explicação mecanística foram adaptados de 

HIMO e colaboradores (2005). 
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Esquema 29 - Mecanismo proposto para a síntese dos 1,2,3-triazóis de interesse. 
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4. PERSPECTIVAS 
 

 

Tendo em vista os resultados e materiais de partida obtidos até o momento 

podem ser descritas algumas propostas para continuidade do trabalho: 

 

1) Testar a citotoxicidade in vivo para os compostos com melhor resultado de 

atividade antimicrobiana tanto da série 20-25(a-d) como da série 28-33(a-d). 

 

2) Buscar estudar a obtenção de 1,2,3-triazóis-1,4-dissubstituídos a partir da 

porção alcino proveniente de benzocalcogenoanilinas-N-substituídas e 

benzocalcogenoanilinas-N,N-dissubstituídas e da porção azida proveniente 

dos seguintes substratos: 

 

a) Arilselenometilazidas; 

 
Esquema 30 - Proposta de obtenção de 1,2,3-triazóis a partir da porção alcino de 
benzocalcogenoanilinas-N-substituídas e da porção azida de arilselenometilazidas. 

 
 

 
Esquema 31 - Proposta de obtenção de 1,2,3-triazóis a partir da porção alcino de 
benzocalcogenoanilinas-N,N-dissubstituídas e da porção azida de arilselenometilazidas. 

 
 

Alguns testes já foram realizados utilizando fenilselenometilazida 102 (R=H) e 

o alcino 8, levando à formação do produto 103 (R=H), Figuras 18 e 19, bem como a 
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reação da arilselenometilazida 102 (R=H) com o dialcino 27 de modo a formar o 

produto 104 (R=H), Figuras 20 e 21. 

 

Figura 18 - Espectro de RMN 1H do composto 103 em CDCl3 a 400 MHz. 

 

 
 

Figura 19 - Espectro de RMN 13C do composto 103 em CDCl3 a 100 MHz. 

 

 
 

 
Figura 20 - Espectro de RMN 1H do composto 104 em DMSO-d6 a 400 MHz. 
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Figura 21 - Espectro de RMN 13C do composto 104 em DMSO-d6 a 100 MHz. 
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b) Porção azida proveniente da azidotimidina (AZT) 
 
Esquema 32 - Proposta de obtenção de 1,2,3-triazóis a partir da porção alcino de 
benzocalcogenoanilinas-N-substituídas e da porção azida da azidotimidina (AZT) 105. 

 
 

 

 
Esquema 33 - Proposta de obtenção de 1,2,3-triazóis a partir da porção alcino de 
benzocalcogenoanilinas-N,N-dissubstituídas e da porção azida da azidotimidina (AZT) 105. 
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c) Calcogenazidas mistas, conforme pode ser verificado no Esquema 34. 
 

Esquema 34 - Proposta de obtenção de 1,2,3-triazóis a partir da porção alcino de 
benzocalcogenoanilinas-N,N-dissubstituídas e da porção azida de calcogenazidas 
diferentes. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 
De acordo com os objetivos propostos para o presente trabalho e tendo em 

vista os resultados obtidos, podem ser feitas algumas considerações de acordo com 

o estudo e com a síntese realizados. 

Considerando a proposta de síntese de 1,2,3-triazóis-1,4-dissubstituídos 

foram obtidas 24 (vinte e quatro) novas moléculas a partir da reação tipo Click entre 

os alquilalcinos derivados das anilinas monossubstituídas dos cromóforos 

benzotiazol e benzoxazol e a porção azida dos 1,3-calcogenazóis-2-substituídos 

(oxazol, tiazol e selenazol) de acordo com as 6 séries utilizadas. Do mesmo modo, 

ao se utilizar os alquilalcinos derivados das anilinas dissubstituídas em uma reação 

tipo Click com a porção azida dos 1,3-calcogenazóis-2-substituídos, outras 24 (vinte 

e quatro) moléculas inéditas foram sintetizadas, caracterizadas e tiveram seu 

potencial antimicrobiano avaliado.  

As melhores condições reacionais para a série geral das anilinas 

monossubstituídas e para a série geral das anilinas dissubstituídas foram, 

separadamente, escolhidas após otimização de modo a proceder com a variação 

dos substituintes e obtenção dos exemplos correspondentes. As moléculas inéditas 

foram elucidadas através de ressonância magnética nuclear de hidrogênio (1H), 

carbono treze (13C) e experimentos em duas dimensões como HSQC obtidos para a 

melhor visualização e confirmação dos sinais atribuídos. Também se utilizou a 

difração de raios-X e análises de massas de alta resolução (HRMS) para melhor 

caracterização das estruturas moleculares obtidas. 

Os compostos 20-25 tiveram seu potencial antioxidante total avaliado e 

apresentaram resultados bem significativos, com destaque para a molécula 25d a 

qual apresentou potencial antioxidante aproximadamente 4,5 vezes superior ao BHT 

(do inglês butylated hydroxytoluene) utilizado como padrão. 

A avaliação antimicrobiana foi possível para todos os compostos sintetizados 

e levou à obtenção de resultados relevantes para muitas das moléculas em algumas 

das cepas testadas, uma vez que, demonstraram MIC igual ou bem inferior aos dos 

padrões utilizados. 

Por fim, pode ser descrito que foi possível realizar uma síntese eficiente, com 

catalisador de baixo custo e do qual se necessita uma quantidade mínima, através 

de curtos períodos reacionais e rendimentos de bons a excelentes para ambas as 
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séries gerais, além de não haver a necessidade de se utilizar ligantes ou aditivos. 

Outro fator a considerar é que as 48 novas moléculas sintetizadas são inéditas, 

apresentam um apelo biológico a ser considerado e também testado em termos de 

atividade anticancerígena, além de ser interessante ainda a exploração das 

propriedades fotofísicas destes compostos para outros trabalhos futuros.  

Somado a estes fatores, os substratos e metodologias utilizadas podem ser 

aplicados para síntese de diversas classes de compostos, podendo ser obtidas 

inúmeras outras estruturas moleculares inéditas, conforme demonstrado nas 

perspectivas de continuação para este trabalho. 
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6. PARTE EXPERIMENTAL 
 

6.1 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Este capítulo trata dos procedimentos experimentais, equipamentos e 

métodos utilizados para a síntese dos compostos apresentados neste trabalho bem 

como as metodologias utilizadas nos testes de atividade biológica. 

 

6.1.1 Espectroscopia de Ressonância Magnética Nuclear  
 

Os espectros de RMN 1H e RMN 13C foram obtidos em espectrômetros Bruker 

Avance III, que operam na frequência de 600 e 400 MHz e 151 e 100 MHz, 

respectivamente (Departamento de Química – UFSM). Os deslocamentos químicos 

(δ) estão relacionado em parte por milhão (ppm) em relação ao tetrametilsilano 

(TMS), utilizado como padrão interno para os espectros de RMN 1H e CDCl3 e 

DMSO-d6 para os espectros de RMN 13C. Entre parênteses a multiplicidade (s = 

simpleto, d = dupleto, dd = duplo dupleto, t = tripleto, m = multipleto), o número de 

hidrogênios deduzidos na integral relativa e a constante de acoplamento (J) 

expressa em Hertz.  

 

6.1.2 Ponto de Fusão  
 

Os valores de ponto de fusão dos compostos sólidos foram determinados em 

aparelho MQAPF-301 no prédio 18 do Departamento de Química da Universidade 

Federal de Santa Maria.  

 

6.1.3 Solventes e Reagentes  
 

Os solventes foram purificados e secos antes de serem utilizados, conforme 

técnicas usuais (PERRIN, 1996). Os outros reagentes utilizados foram obtidos de 

fontes comerciais e utilizados sem prévia purificação.  
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As placas de cromatografia em camada delgada foram obtidas de fontes 

comerciais; sílica G/UV254 (0,20 nm). Utilizou-se como método de revelação luz 

ultravioleta, cuba de iodo e solução ácida de vanilina. Para os produtos purificados 

utilizando cromatografia em coluna, o material usado foi uma coluna de vidro, sílica-

gel (230 – 240 mesh – Silicycle) e, como eluente, um solvente ou uma mistura 

adequada de solventes. 

 

6.2 PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS 
 

6.2.1 Preparação do metanossulfonato de prop-2-in-1-ila 6 
 

 Em um balão de duas bocas de 50 mL, sob atmosfera inerte 

de argônio, foram adicionados 3 mmol (0,168 g ou 0,18 mL) 

do álcool propargílico em 15 mL de THF. Em seguida 2,4 eq. 

(7,2 mmol, 0,324 g ou 0,45 mL) de trietilamina foi adicionada 

lentamente na reação e o sistema foi resfriado a 0 °C. Após foi realizada a adição de 

forma lenta de 2 eq. (6 mmol, 0,69 g; 0,46 mL) de cloreto de mesila dissolvidos em 5 

mL de THF. Posteriormente, a mistura reacional foi mantida a 0 °C por 30 minutos. 

Após este período, o banho de gelo foi removido e a reação foi deixada sob agitação 

a temperatura ambiente por 24 horas adicionais. Decorrido o período reacional, foi 

realizada a remoção do solvente utilizado na reação através do uso de um 

evaporador rotatório. Após, a extração do resíduo foi efetuada com acetato de etila, 

solução saturada de bicarbonato de sódio e água. As fases orgânicas foram unidas, 

secas com MgSO4 anidro e o solvente orgânico foi removido sob pressão reduzida 

em evaporador rotatório. O produto foi utilizado na próxima etapa sem a 

necessidade de purificação. 

 

Rendimento: 88% (97%, GUIMARÃES et. al., 2016)  

Características físicas: Líquido amarelo claro. 

RMN 1H (CDCl3, 400 MHz), δ (ppm): 4,86 (d, J = 2,5 Hz, 2H); 3,14 (s, 3H); 2,75 (t, J 

= 2,5 Hz, 1H). 

RMN 13C (CDCl3, 100 MHz) δ (ppm): 80,3; 70,9; 51,0; 44,3.  
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6.2.2 Preparação da 4-(benzo[d]oxazol-2-il)anilina 4 

 Em um balão de duas bocas munido de condensador 

de refluxo foi adicionado 120 mmol de ácido fosfórico 

(85%), 126 mmol de pentóxido de fósforo e o sistema 

foi aquecido a 100 °C para formação da solução de ácido polifosfórico. 

Posteriormente foi realizada a adição de 24 mmol (2,62 g) de 2-aminofenol seguida 

de 24 mmol (3,29 g) do ácido 4-aminobenzóico. A mistura reacional formada foi 

então levada à temperatura de 220 °C em banho de óleo e mantida sob agitação a 

esta temperatura durante 4 horas. Após este período resfriou-se o sistema, e, em 

banho de gelo, adicionou-se uma solução 10% de carbonato de sódio até a 

formação de precipitado. O sólido formado foi filtrado a vácuo e lavado com água. 

Para purificação do produto foi realizada recristalização com metanol e água. 

 

Rendimento: 80%. (85%, CHUA et. al., 1999) 

Características físicas: Sólido Marrom. 

Ponto de fusão: 165-167 ºC (176-178 °C, CHUA et. al., 1999) 

 

RMN 1H (CDCl3, 400 MHz), δ (ppm): 8,05 (d, J = 8,7 Hz, 2H); 7,72 – 7,67 (m, 1H); 

7,53 – 7,49 (m, 1H); 7,32 – 7,25 (m, 2H); 6,75 (d, J = 8,7 Hz, 2H); 4,03 (s, 1H). 

RMN 13C (CDCl3, 100 MHz) δ (ppm): 164,0; 150,8; 149,8; 142,7; 129,6; 124,4; 

124,3; 119,5; 117,2; 114,8; 110,3. 

 

6.2.3 Preparação de 4-(benzo[d]tiazol-2-il)anilina 5 
 

 Em um balão de duas bocas munido de condensador 

de refluxo foi adicionado 120 mmol de ácido fosfórico 

(85%), 126 mmol de pentóxido de fósforo e o sistema foi 

aquecido a 100 °C para formação da solução de ácido 

polifosfórico. Posteriormente foi realizada a adição de 24 mmol (3,0 g) de 2-

aminotiofenol seguida de 24 mmol (3,29 g) do ácido 4-aminobenzóico. A mistura 

reacional formada foi então levada à temperatura de 220 °C em banho de óleo e 

mantida sob agitação a esta temperatura durante 4 horas. Após este período, 

resfriou-se o sistema, e, em banho de gelo, adicionou-se uma solução 10% de 

carbonato de sódio até haver a formação de precipitado o qual foi filtrado a vácuo e 
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lavado com água. Para purificação do produto foi realizada recristalização com 

metanol e água. 

 

Rendimento: 90%. (90%, CHUA et. al., 1999) 

Características físicas: Sólido Verde. 

Ponto de fusão: 141-143 °C (155-157 °C, CHUA et. al., 1999) 

 

RMN 1H (CDCl3, 400 MHz), δ (ppm): 7,73–7,69 (m, 2H); 7,61–7,57 (m, 2H); 7,37-

7,48 (m, 4H).  

RMN 13C (CDCl3, 100 MHz) δ (ppm): 156,7; 150,1; 144,3; 135,7; 131,9; 128,4; 

128,1; 127,8; 126,3; 125,9; 121,2. 

 

6.2.4 Preparação da 4-(benzo[d]oxazol-2-il)-N-(prop-2-in-1-il)anilina 7 
 

Em um balão de duas bocas de 100 mL dissolveu-se 

4 mmol (0,644 g) da 4-(benzo[d]oxazol-2-il)anilina em 

40 mL de acetona anidra e adicionou-se 5,3 eq. (21,2 

mmol, 2,930 g) de carbonato de potássio (K2CO3). Essa mistura foi refluxada por 30 

minutos. Após, adicionou-se iodeto de potássio (KI) 0,5 eq. (2 mmol, 0,332 g) e 

metanossulfonato de prop-2-in-1-ila 1,6 eq. (6,4 mmol, 0,889 g). A reação foi mantida 

sob refluxo por 24 horas. Depois deste período, a mistura reacional foi resfriada a 

temperatura ambiente e filtrada. O filtrado foi evaporado e purificado através de 

coluna cromatográfica em gel de sílica, utilizando acetato de etila e hexano (15:85) 

como eluentes. (MARAČIĆ et. al., 2015) 

 

Rendimento: 50%. 

Características físicas: Sólido amarelo. 

Ponto de fusão: 154-156 ºC    

 

RMN 1H (CDCl3, 400 MHz), δ (ppm): 8,11 (d, J = 8,8 Hz, 2H); 7,72-7,70 (m, 1H); 

7,53-7,51 (m, 1H); 7,33-7,28 (m, 2H); 6,76 (d, J = 8,8 Hz, 2H); 4,00 (d, J = 2,5 Hz, 

2H); 2,26 (t, J = 2,5 Hz, 1H).  

RMN 13C (CDCl3, 100 MHz) δ (ppm): 163,7; 150,4; 149,6; 142,0; 129,3; 124,3; 

124,2; 119,1; 116,5; 113,0; 110,2; 80,0; 71,8; 33,1. 
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6.2.5 Preparação de 4-(benzo[d]tiazol-2-il)-N-(prop-2-in-1-il)anilina 8 
 

Em um balão de duas bocas de 100 mL dissolveu-se 

4 mmol (0,644 g) da 4-(benzo[d]tiazol-2-il)anilina em 

40 mL de acetona anidra e adicionou-se 5,3 eq. (21,2 

mmol, 2,930 g) de carbonato de potássio (K2CO3). A mistura foi refluxada por 30 

minutos quando após este período, adicionou-se iodeto de potássio (KI) 0,5 eq. (2 

mmol, 0,332 g) e metanossulfonato de prop-2-in-1-ila 1,6 eq. (6,4 mmol, 0,889 g). A 

reação foi mantida sob refluxo por 24 horas adicionais, após este período a mistura 

reacional foi resfriada a temperatura ambiente e filtrada. O filtrado foi evaporado e 

purificado através de coluna cromatográfica em gel de sílica, utilizando acetato de 

etila e hexano (15:85) como eluentes. (MARAČIĆ et. al., 2015) 

 

Rendimento: 60%. 

Características físicas: Sólido amarelo. 

Ponto de fusão: 147-149 ºC  

 

RMN 1H (CDCl3, 400 MHz), δ (ppm): 7,99 (d, J = 8,2 Hz, 1H); 7,95 (d, J = 8,4 Hz, 

2H); 7,83 (d, J = 8,0 Hz, 1H); 7,42 (t, J1 = 7,8 Hz, J2 = 7,5 Hz, 1H); 7,30 (t, J1 = 7,6 

Hz, J2 = 7,5 Hz, 1H); 6,72 (d, J = 8,3 Hz, 2H); 3,98 (s, 2H); 2,24 (s, 1H). 

RMN 13C (CDCl3, 100 MHz) δ (ppm): 168,2; 154,3; 149,3; 134,6; 129,1; 126,0; 

124,4; 124,1; 122,5; 121,4; 113,2; 80,2; 71,7; 33; 3. 

 

6.2.6 Preparação da 4-(benzo[d]oxazol-2-il)-N,N-di(prop-2-in-1-il)anilina 26 
 

Em um balão de duas bocas de 100 mL dissolveu-se 4 

mmol (0,840 g) da 4-(benzo[d]oxazol-2-il)anilina em 40 mL 

de acetona anidra e adicionou-se 5,3 eq. (21,2 mmol, 

2,930 g) de carbonato de potássio (K2CO3). Essa mistura 

foi refluxada por 30 minutos. Após, adicionou-se 0,5 eq. (2 

mmol, 0,332 g) de iodeto de potássio (KI) e 1,6 eq. (6,4 mmol, 0,889 g) de 

metanossulfonato de prop-2-in-1-ila. A reação foi mantida sob refluxo por 24 horas e 

após este período a mesma foi resfriada a temperatura ambiente e filtrada. O filtrado 

foi evaporado e purificado através de coluna cromatográfica utilizando acetato de 

etila e hexano (5:95) como eluentes. (MARAČIĆ et. al., 2015) 
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Rendimento: 30%. 

Características físicas: Sólido amarelo claro. 

Ponto de fusão: 138-140 ºC   

 

RMN 1H (CDCl3, 400 MHz), δ (ppm): 8,23 (d, J = 8,8 Hz, 2H); 7,77-7,75 (m, 1H); 

7,56-7,54 (m, 1H); 7,36-7,30 (m, 2H); 7,02 (d, J = 8,8 Hz, 2H); 4,22 (d, J = 2,3 Hz, 

4H); 2,30 (t, J = 2,3 Hz, 2H). 

RMN 13C (CDCl3, 100 MHz) δ (ppm): 163,4; 150,2; 150,2; 129,5; 124,7; 124,7; 

119,0; 116,2; 114,1; 110,4; 78,4; 73,1; 40,1. 

 

6.2.7 Preparação da 4-(benzo[d]tiazol-2-il)-N,N-di(prop-2-in-1-il)anilina 27 
 

Em um balão de duas bocas de 100 mL dissolveu-se 4 

mmol (0,644 g) de 4-(benzo[d]tiazol-2-il)anilina em 40 mL 

de acetona anidra e adicionou-se 5,3 eq. (21,2 mmol, 

2,930 g) de carbonato de potássio (K2CO3). Essa mistura 

foi refluxada por 30 minutos. Após, adicionou-se 0,5 eq. (2 

mmol, 0,332 g) de iodeto de potássio (KI) e 1,6 eq. (6,4 mmol, 0,889 g) de 

metanossulfonato de prop-2-in-1-ila. A reação foi mantida sob refluxo por 24 horas. 

Depois deste período, esta foi resfriada a temperatura ambiente e filtrada, sendo o 

filtrado evaporado e purificado através de coluna cromatográfica em gel de sílica, 

utilizando acetato de etila e hexano (5:95) como eluentes. (MARAČIĆ et. al., 2015) 

 

Rendimento: 31%. 

Características físicas: Sólido amarelo claro. 

Ponto de fusão: 130-132 ºC   

 

RMN 1H (CDCl3, 400 MHz), δ (ppm): 8,04 (d, J = 8,9 Hz, 3H); 7,85 (d, J = 7,6 Hz, 

1H); 7,46 (td, J1 = 8,3 Hz; J2= 1,2 Hz, 1H); 7,33 (td, J1 = 8,1 Hz; J2 = 1,0 Hz, 1H); 7,00 

(d, J = 9,1 Hz, 2H); 4,21 (d, J = 2,3 Hz, 4H); 2,28 (t, J = 2,3 Hz, 2H). 

RMN 13C (CDCl3, 100 MHz) δ (ppm): 149,8; 134,4; 129,0; 126,3; 125,5; 124,7; 

124,1; 122,5; 121,5; 121,1; 114,6; 78,5; 73,0; 40,2. 

6.2.8 Síntese dos 2-aril-4-(azidometil)-1,3-calcogenazóis 
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6.2.8.1 Síntese das benzamidas 11a-c 
 

Em um balão de duas bocas de 25 mL foram adicionados 

8,64 mmol (1,21 g; 1 mL) do cloreto de arila correspondente, 

obtido comercialmente e, sob agitação e em banho de gelo, 

foi adicionada lentamente uma solução de hidróxido de 

amônio (NH4OH) 30% até a completa precipitação do produto 

no sistema. O sólido formado foi filtrado e seco. Este 

procedimento foi adaptado de Malhotra e colaboradores (MALHOTRA et. al., 2012) 

 
11a: R= H; Rendimento: 74% 

Características Físicas: Sólido Branco  

Ponto de Fusão: 123-125 ºC (125-128 °C, LI et. al., 2016) 

RMN 1H (CDCl3, 400 MHz), δ (ppm): 7,82 (d, J = 7,4 Hz, 2H); 7,53-7,47 (m, 3H). 

RMN 13C (CDCl3, 100 MHz) δ (ppm): 167,1; 132,2; 130,1; 126,8; 125,5. 

 

11b: R= Me; Rendimento: 70% 

Características Físicas: Sólido Branco 

Ponto de Fusão: 151-153 ºC (161-163 °C, LI et. al., 2016) 

RMN 1H (CDCl3, 400 MHz), δ (ppm): 7,72 (d, J = 8,1 Hz, 2H); 7,39 – 7,16 (m, 2H); 

2,41 (s, 3H). 

RMN 13C (CDCl3, 100 MHz) δ (ppm): 167,8; 139,8; 129,2; 127,1; 125,4; 20,3. 

 

11c: R= Cl; Rendimento: 65% 

Características Físicas: Sólido Branco 

Ponto de Fusão: 154-157 ºC (172-176 °C, LI et. al., 2016) 

RMN 1H (CDCl3, 400 MHz), δ (ppm): 7,75 (d, J = 7,3 Hz, 2H); 7,55 – 7,31 (m, 2H). 

RMN 13C (CDCl3, 100 MHz) δ (ppm): 168,1; 135,7; 130,3; 128,2; 126,9. 
 

6.2.8.2 Síntese da 4-metoxibenzamida 11d 
 

Em um balão de 50 mL foram adicionados 0,5 mmol de t-

butóxido de potássio, dissolvido em 1 mL de água, e 0,5 

mmol de 4-metoxibenzaldeído. Após, 2 eq. de solução 

aquosa de TBHP 70 % foi adicionada lentamente. Esta 
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mistura reacional foi deixada sob agitação a 60 °C por 5 horas. Após este período, a 

mesma foi resfriada a temperatura ambiente e o meio foi acidificado com solução de 

HCl 2M.  O sólido formado foi filtrado em funil de Büchner e seco ao ar (SHAIKH e 

HONG, 2013).  

Depois de sintetizado o ácido carboxílico, procedeu-se a formação da amida. 

Em um balão de duas bocas de 25 mL foram adicionados o ácido 4-metoxibenzóico 

(1 mmol; 0,151 g) e 1 mL de cloreto de tionila (SOCl2), onde a reação foi mantida 

sob agitação a 70 °C por aproximadamente 1 hora. (ZHANG et. al., 2015). Após este 

período reacional, a mistura foi resfriada a 0 °C e a esta adicionada lentamente 

solução de hidróxido de amônio (NH4OH) 30% até a precipitação do produto. O 

sólido formado foi filtrado e seco (MALHOTRA et. al., 2012). 

 
11d: Rendimento: 63%  

Características Físicas: Sólido amarelo 

Ponto de Fusão: 147-149 ºC (164-167 °C, LI et. al., 2016) 

RMN 1H (CDCl3, 400 MHz), δ (PPM): 7,97 – 7,57 (m, 2H); 6,91 (d, J = 8,8 Hz, 2H); 

3,84 (s, 3H). 

RMN 13C (CDCl3, 100 MHz) δ (ppm): 166,8; 162,1; 126,5; 124,5; 114,4; 53,7. 

 

6.2.8.3 Síntese das benzotiamidas 11e-h 
 
De modo a preparar as tioamidas de interesse foram 

adicionados em um balão reacional 1 mmol da nitrila 

correspondente e 0,4 mL de (NH4)2S. Posteriormente 8-10 

mL de DMF foram acrescidos à mistura. Esta permaneceu 

sob agitação por 4 horas a temperatura ambiente. Logo após 

este período reacional, a reação foi extraída utilizando acetato de etila e água. A 

fase orgânica foi seca com MgSO4 anidro e, após filtração simples, o solvente 

orgânico foi evaporado sob vácuo. Por fim, o sólido resultante foi recristalizado com 

água (LOUVEL et. al., 2014).  

 

11e: R= H; Rendimento: 88% 

Características Físicas: Sólido amarelo claro  

Ponto de Fusão: 115-116 ºC (118,3 °C, BOYS et. al., 2006) 
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RMN 1H (CDCl3, 400 MHz), δ (ppm): 7,98 (d, J = 7,4 Hz, 2H); 7,45-7,40 (m, 3H). 

RMN 13C (CDCl3, 100 MHz) δ (ppm): 186,5; 141,3; 128,7; 126,1; 125,2. 

 
11f: R= Me; Rendimento: 88% 

Características Físicas: Sólido amarelo   

Ponto de Fusão: 169-170 ºC (171-172 °C, BAGLEY et. al., 2004) 

RMN 1H (CDCl3, 400 MHz), δ (ppm): 7,80 (d, J = 7,7 Hz, 2H); 7,59 (d, J = 7,6 Hz, 

2H); 2.31 (s, 3H). 

RMN 13C (CDCl3, 100 MHz) δ (ppm): 187,5; 141,4; 139,3; 126,4; 124,7; 21,3. 

 
11g: R= Cl; Rendimento: 86% 

Características Físicas: Sólido amarelo claro  

Ponto de Fusão: 125-127 °C (126-129 °C, KHOSROPOUR et. al., 2010) 

RMN 1H (CDCl3, 400 MHz), δ (ppm): 7,52 (d, J = 8,9, 2H); 7,93 (d, J = 7,9, 2H). 

RMN 13C (CDCl3, 100 MHz) δ (ppm): 186,4; 140,4; 134, 3; 126,2; 125,1. 

 
11h: R= OMe; Rendimento: 89% 

Características Físicas: Sólido amarelo 

Ponto de Fusão: 145-147 °C (144-148 °C, NAGL et. al., 2008) 

RMN 1H (CDCl3, 400 MHz), δ (ppm): 7,91 (d, J = 8,9 Hz, 2H); 6,93 (d, J = 9,7, 2H); 

3,79 (s, 3H). 

RMN 13C (CDCl3, 100 MHz) δ (ppm): 186,4; 160,5; 133,5; 125,8; 112,6; 53,7. 

 

6.2.8.4 Síntese das benzoseloamidas 11i-l 
 

Em um balão de duas bocas de 25 mL, munido de agitação 

magnética e equipado com condensador de refluxo, sob 

atmosfera de argônio, foram adicionados 5 mmol (0,395 g) de 

selênio em pó em 5 mL de etanol anidro. Em seguida, foi 

adicionado durante 30 min 5,4 mmol (0,204 g) de borohidreto de 

sódio. Deixou-se a mistura reacional sob agitação adicional por 30 min. Após esse 

tempo, adicionou-se à mistura resultante 10 mmol (0,81 mL) de piridina anidra e 2,5 

mmol de benzonitrila correspondente, a temperatura ambiente. Posteriormente, 

adicionou-se lentamente sob refluxo, 30 mL de HCl 2 M. A mistura reacional foi 

refluxada por mais 30 min.  O sistema foi resfriado à temperatura ambiente, e em 
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seguida realizou-se extração com acetato de etila (3 x 20 mL) e água (2 x 10 mL). 

Após, a fase orgânica foi seca com MgSO4 anidro e o solvente evaporado sob 

vácuo. Em seguida, purificou-se o produto por recristalização em hexano (ZHAO et. 

al., 2013). 

 

11i: R= H; Rendimento: 82% 

Características Físicas: Sólido amarelo 

Ponto de Fusão: 115-117 °C (122-124 °C, HUA et. al., 2014) 

RMN 1H (DMSO-d6, 400 MHz), δ (ppm): 10,66 (s, 1H); 10,10 (s, 1H); 7,91 – 7,87 (m, 

2H), 7,54 – 7,49 (m, 1H); 7,42 – 7,36 (m, 2H). 

RMN 13C (DMSO-d6, 100 MHz), δ (ppm): 204,0; 142,2; 130,9; 127,7; 127,2. 

 
11j: R= Me; Rendimento: 46%. 

Características físicas: Sólido amarelo. 

Ponto de fusão: 164-165 ºC. 

RMN 1H (DMSO-d6, 400 MHz), δ (ppm): 10,57 (s, 1H); 10,03 (s, 1H); 7,83 (d, J = 7,9 

Hz, 2H); 7,24 – 7,15 (m, 2H); 2,31 (s, 3H). 

RMN 13C (DMSO-d6, 100 MHz), δ (ppm): 203,5; 141,1; 139,1; 128,1; 127,3; 20,6. 

 
11k: R= Cl; Rendimento: 48%. 

Características físicas: Sólido laranja avermelhado. 

Ponto de fusão: 115-117 ºC. 

RMN 1H (DMSO-d6, 400 MHz), δ (ppm): 10,89 (s, 1H); 10,28 (s, 1H); 7,90 (d, J = 8,8 

Hz, 2H), 7,47 (d, J = 8,8 Hz, 2H). 

RMN 13C (DMSO-d6, 100 MHz), δ (ppm): 202,3; 140,9; 136,2; 129,2; 128,0. 

 
11l: R= OMe; Rendimento: 50%. 

Características físicas: Sólido amarelo. 

Ponto de fusão: 143-145 ºC. 

RMN 1H (DMSO-d6, 400 MHz), δ (ppm): 10,53 (s, 1H); 10,02 (s, 1H); 7,97 (d, J = 9,1 

Hz, 2H); 6,94 (d, J = 9,1 Hz, 2H); 3,80 (s, 3H). 

RMN 13C (DMSO-d6, 100 MHz), δ (ppm): 201,9; 162,1; 133,9; 129,9; 113,1; 55,6. 
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6.2.8.5 Síntese dos 2-aril-4-(clorometil)calcogenazóis 13-15 
 

Em um balão de duas bocas de 25 mL, sob atmosfera de 

argônio, foram adicionados 1 eq. de calcogenamida e 1,5 eq. 

de 1,3-dicloroacetona. Os reagentes foram aquecidos a 

temperatura de 130 °C e mantidos sob agitação magnética 

durante 1-6 horas. Após este período a mistura reacional foi 

resfriada a temperatura ambiente e extraída com acetato de 

etila e água. A fase orgânica foi seca com sulfato de magnésio anidro e o solvente 

evaporado em evaporador rotatório. O resíduo foi purificado em coluna 

cromatográfica em gel de sílica, utilizando hexano e acetato de etila (95:5) como 

eluentes. (ZHAO et. al., 2009) 

 

Rendimento: 55% 

Características Físicas: Sólido branco 

Ponto de Fusão: 49-51 ºC (53-55 °C, ZHAO et. al., 2009) 

RMN 1H (CDCl3, 400 MHz), δ (ppm): 8,02-8,04 (m, 2H); 7,65 (s, 1H); 7,43-7,45 (m, 

3H); 4,55 (s, 2H). 

RMN 13C (CDCl3, 100 MHz) δ (ppm): 158,3; 136,7; 129,6; 128,2; 127,7; 126,5; 

124,4; 37,1. 

 

Rendimento: 70% 

Características Físicas: Sólido branco 

Ponto de Fusão: 88-90 ºC 

RMN 1H (CDCl3, 400 MHz), δ (ppm): 7,91 (d, J = 8,2 Hz, 2H); 7,64-7,63 (m, 1H); 

7,25-7,22 (m, 2H); 4,55 (d, J = 0,9 Hz, 2H); 2,38 (s, 3H). 

RMN 13C (CDCl3, 100 MHz) δ (ppm): 162,5; 141,0; 138,7; 135,8; 129,4; 126,5; 

124,3; 37,0; 21,4. 

 

Rendimento: 54% 

Características Físicas: Sólido branco 

Ponto de Fusão: 70-72 ºC 

RMN 1H (CDCl3, 400 MHz), δ (ppm): 7,98 (d, J = 8,4 Hz, 2H); 

7,71 (s, 1H); 7,44 (d, J = 8,8 Hz, 2H); 4,57 (s, 2H). 
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RMN 13C (CDCl3, 100 MHz) δ (ppm): 161,4; 139,1; 136,9; 136,4; 129,1; 127,8; 

125,6; 36,9. 

 

Rendimento: 52% 

Características Físicas: Sólido branco 

Ponto de Fusão: 91-93 ºC  

RMN 1H (CDCl3, 400 MHz), δ (ppm): 8,19 (s, 1H); 7,97-7,94 (m, 2H); 6,96-6,93 (m, 

2H); 4,72 (s, 2H); 3,83(s, 3H). 

RMN 13C (CDCl3, 100 MHz) δ (ppm): 162,3; 161,6; 138,5; 135,6; 128,2; 119,8; 

114,1; 55,3; 37,0. 

 

Rendimento: 80% 

Características Físicas: Líquido incolor 

RMN 1H (CDCl3, 400 MHz), δ (ppm): 7,92-7,90 (m, 2H); 7,41-

7,38 (m, 3H); 7,24 (s, 1H); 4,71 (s, 2H). 

RMN 13C (CDCl3, 100 MHz) δ (ppm): 169,5; 154,2; 143,3; 130,9; 129,2; 128,7; 

115,6; 38,1. 

 

Rendimento: 82% 

Características Físicas: Sólido branco 

Ponto de Fusão: 38-40 ºC 

RMN 1H (CDCl3, 400 MHz), δ (ppm): 7,83 (d, J = 8,0 Hz, 2H); 

7,23 (s, 1H); 7,21 (s, 2H); 4,72 (s, 2H); 2,37 (s, 3H). 

RMN 13C (CDCl3, 100 MHz) δ (ppm): 169,4; 154,1; 140,3; 131,7; 129,5; 127,4; 

115,6; 38,1; 21,3. 

 

Rendimento: 70% 

Características Físicas: Sólido amarelo 

Ponto de Fusão: 39-41 ºC 

RMN 1H (CDCl3, 400 MHz), δ (ppm): 7,89 (d, J = 8,8 Hz, 2H); 

7,42 (d, J = 8,8 Hz, 2H); 7,32 (s, 1H); 4,74 (s, 2H). 

RMN 13C (CDCl3, 100 MHz) δ (ppm): 169,9; 154,7; 141,4; 134,3; 129,3; 128,9; 

115,6; 39,1. 
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Rendimento: 75% 

Características Físicas: Sólido amarelo 

Ponto de Fusão: 36-37 ºC 

RMN 1H (CDCl3, 400 MHz), δ (ppm): 7,83 (d, J = 8,8 Hz, 

2H); 7,16 (s, 1H); 6,88 (d, J = 8,8 Hz, 2H); 4,68 (s, 2H); 3,76 (s, 3H). 

RMN 13C (CDCl3, 100 MHz) δ (ppm): 168,4; 160,9; 154,1; 135,6; 128,3; 115,2; 

114,8; 55,8; 38,0. 

 

Rendimento: 90% 

Características Físicas: Sólido amarelo 

Ponto de Fusão: 41-43 ºC 

RMN 1H (CDCl3, 400 MHz), δ (ppm): 7,91-7,86 (m, 3H); 7,45-

7,35 (m, 2H); 4,71 (s, 2H). 

RMN 13C (CDCl3, 100 MHz) δ (ppm): 175,5; 153,5; 135,7; 130,5; 128,9; 127,0; 

122,8; 41,8. 

 

Rendimento: 88% 

Características Físicas: Sólido amarelo 

Ponto de Fusão: 80-82 ºC 

RMN 1H (CDCl3, 400 MHz), δ (ppm): 7,80 (s, 1H); 7,75 (d, J = 

8,2 Hz, 2H); 7,17 (d, J = 8,0 Hz, 2H); 4,68 (s, 2H); 2,33 (s, 3H). 

RMN 13C (CDCl3, 100 MHz) δ (ppm): 175,4; 153,4; 140,7; 133,3; 129,6; 126,9; 

122,2; 41,9; 21,3. 

 

Rendimento: 82% 

Características Físicas: Sólido amarelo 

Ponto de Fusão: 84-86 ºC 

RMN 1H (CDCl3, 400 MHz), δ (ppm): 7,86 (s, 1H); 7,77 (d, J 

= 8,6 Hz, 2H); 7,33 (d, J = 8,6 Hz, 2H); 4,69 (s, 2H).  

RMN 13C (CDCl3, 100 MHz) δ (ppm): 173,7; 153,6; 136,3; 134,2; 129,1; 128,1; 

123,1; 41,7. 
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Rendimento: 87% 

Características Físicas: Líquido amarelo 

RMN 1H (CDCl3, 400 MHz), δ (ppm): 7,83 (d, J = 8,9 Hz, 

2H); 7,80 (s, 1H); 6.92 (d, J = 8,9 Hz, 2H); 4,71 (s, 2H); 3,84 

(s, 3H). 

RMN 13C (CDCl3, 100 MHz) δ (ppm): 175,2; 161,7; 153,3; 128,9; 128,6; 121,6; 
114,4; 55,4; 41,9. 
 

6.2.8.6 Síntese dos 2-aril-4-(azidometil)-1,3-calcogenazóis 17-19 
 

Em um balão de duas bocas de 25 mL foi adicionado 1 eq. (1 

mmol) de 2-aril-4-(clorometil)calcogenazol correspondente e 

4 eq. (4 mmol) de iodeto de potássio (KI) em 5 mL de 

dimetilformamida. A mistura reacional foi mantida sob 

agitação a temperatura ambiente por 30 minutos. Após esse 

período foram adicionados 2 eq. (2 mmol) de azida de sódio (NaN3) e 3 mL de 

dimetilformamida. A mistura reacional foi mantida sob agitação a 70 °C de 2-8 horas. 

Decorrido esse período reacional, foi realizada a extração do produto utilizando 

acetato de etila e água. A fase orgânica foi seca com sulfato de magnésio anidro e o 

solvente foi evaporado em rotaevaporador. O produto resultante foi filtrado em sílica 

gel utilizando hexano como eluente para remover o DMF restante (BALOGLU et. al., 

2011). 

 

Rendimento: 55% 

Características Físicas: Líquido incolor 

RMN 1H (CDCl3, 400 MHz), δ (ppm): 8,05-8,01 (m, 2H); 7,65 (s, 

1H); 7,65-7,45 (m, 3H); 4,33 (s, 2H). 

RMN 13C (CDCl3, 100 MHz) δ (ppm): 162,4; 137,0; 135,8; 130,6; 128,7; 127,1; 

126,4; 46,3. 

 

Rendimento: 60% 

Características Físicas: Líquido incolor 

RMN 1H (CDCl3, 400 MHz), δ (ppm): 7,89 (d, J = 8,2 Hz, 2H); 

7,66 (s, 1H); 7,22 (d, J = 9,2 Hz, 2H); 4,30 (s, 2H); 2,35 (s, 3H). 
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RMN 13C (CDCl3, 100 MHz) δ (ppm): 162,0; 140,5; 136,5; 135,4; 129,0; 126,0; 

124,0; 45,8; 20,9. 

 

Rendimento: 64% 

Características Físicas: Sólido amarelo 

Ponto de Fusão: 60-62 ºC 

RMN 1H (CDCl3, 400 MHz), δ (ppm): 7,97 (d, J = 8,5 Hz, 

2H); 7,68 (s, 1H); 7,44 (d, J = 8,5 Hz, 2H); 4,35 (s, 2H). 

RMN 13C (CDCl3, 100 MHz) δ (ppm): 166,8; 150,5; 136,1; 131,5; 129,6; 129,2; 

127,9; 46,4. 

 

Rendimento: 56% 

Características Físicas: Líquido amarelo 

RMN 1H (CDCl3, 400 MHz), δ (ppm): 8,10 (s, 1H); 7,92-

7,89 (m, 2H); 6,85-6,82 (m, 2H); 4,62 (s, 2H); 3,72 (s, 3H). 

RMN 13C (CDCl3, 100 MHz) δ (ppm): 161,3; 160,4; 135,5; 135,0; 126,8; 118,5; 

113,1; 54,1; 44,7. 

 

Rendimento: 60% 

Características Físicas: Líquido incolor 

RMN 1H (CDCl3, 400 MHz), δ (ppm): 8,08-8,03 (m, 2H); 7,68 

(s, 1H); 7,50-7,43 (m, 3H); 4,36 (s, 2H). 

RMN 13C (CDCl3, 100 MHz) δ (ppm): 162,5; 137,1; 135,9; 130,7; 128,8; 127,2; 

126,5; 46,4. 

 

Rendimento: 70% 

Características Físicas: Líquido incolor 

RMN 1H (CDCl3, 400 MHz), δ (ppm): 7,63 (d, J = 8,0 Hz, 2H); 

7,13 (s, 1H); 7,11 (s, 2H); 4,52 (s, 2H); 2,26 (s, 3H). 

RMN 13C (CDCl3, 100 MHz) δ (ppm): 168,4; 153,1; 141,3; 132,7; 131,5; 128,4; 

116,6; 48,1; 22,3. 

 

Rendimento: 80% 
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Características Físicas: Líquido incolor 

RMN 1H (CDCl3, 400 MHz), δ (ppm): 7,69 (d, J = 8,8 Hz, 2H); 7,22 (d, J = 8,8 Hz, 

2H); 7,12 (s, 1H); 4,54 (s, 2H). 

RMN 13C (CDCl3, 100 MHz) δ (ppm): 167,9; 153,7; 139,4; 133,3; 128,3; 127,9; 

115,1; 49,2. 

 

Rendimento: 71% 

Características Físicas: Líquido incolor 

RMN 1H (CDCl3, 400 MHz), δ (ppm): 7,90 (d, J = 9,0 Hz, 

2H); 7,25 (s, 1H); 6,97 (d, J = 9,0 Hz, 2H); 4,75 (s, 2H); 

3,87 (s, 3H). 

RMN 13C (CDCl3, 100 MHz) δ (ppm): 168,4; 161,8; 154,1; 136,6; 128,3; 116,2; 

114,8; 56,8; 49,0. 

 

Rendimento: 90% 

Características Físicas: Líquido amarelo 

RMN 1H (CDCl3, 400 MHz), δ (ppm): 8,07-8,01 (m, 2H); 7,66 

(s, 1H); 7,48-7,41 (m, 3H); 4,46 (s, 2H). 

RMN 13C (CDCl3, 100 MHz) δ (ppm): 163,5; 138,1; 136,9; 131,7; 128,8; 128,2; 

128,5; 49,5. 

 

Rendimento: 88% 

Características Físicas: Sólido amarelo  

Ponto de Fusão: 40-42 ºC 

RMN 1H (CDCl3, 400 MHz), δ (ppm): 7,76 (d, J = 8,1 Hz, 2H); 

7,70 (s, 1H); 7,18 (d, J = 7,9 Hz, 2H); 4,44 (s, 2H); 2,34 (s, 3H). 

RMN 13C (CDCl3, 100 MHz) δ (ppm): 175,7; 152,4; 140,7; 133,3; 129,6; 126,9; 

120,9; 51,1; 21,3. 

 

Rendimento: 82% 

Características Físicas: Sólido amarelo  

Ponto de Fusão: 41-43 ºC 

RMN 1H (CDCl3, 400 MHz), δ (ppm): 
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RMN 1H (CDCl3, 400 MHz), δ (ppm): 7,94 (d, J = 8,5 Hz, 2H); 7,65 (s, 1H); 7,41 (d, J 

= 8,5 Hz, 2H); 4,53 (s, 2H). 

RMN 13C (CDCl3, 100 MHz) δ (ppm): 170,8; 154,0; 136,1; 131,5; 129,6; 129,2; 

127,9; 48,4. 

  

Rendimento: 87% 

Características Físicas: Líquido amarelo  

RMN 1H (CDCl3, 400 MHz), δ (ppm): 7,82-7,79 (m, 2H); 7,66 

(s, 1H); 6,91-6,88 (m, 2H); 4,42 (s, 2H); 3,80 (s, 3H). 

RMN 13C (CDCl3, 100 MHz) δ (ppm): 175,2; 161,5; 152,3; 129,1; 128,5; 120,3; 

114,3; 55,2; 51,1. 

 

 

6.2.9 Síntese de 4-(benzo[d]calcogenazol-2-il)-N-((1-((2-fenilcalcogenazol-4-

il)metil)-1H-1,2,3-triazol-4-il)metil)anilina 20-25 

 

Em um tubo de ensaio foram 

adicionados 0,5 mmol de 4-

(benzo[d]calcogenazol-2-il)-N-(prop-

2-in-1-il)anilina e 0,55 mmol de 2-

aril-4-(azidometil)-1,3-calcogenazol, 

e em seguida adicionou-se 2 mL da 

mistura de solventes t-BuOH/H2O na proporção de 1:1 juntamente com 5 mol% de 

CuI. A mistura reacional foi aquecida em banho de óleo até a temperatura refluxo e 

mantida sob agitação por 6 horas. Ao fim deste período reacional a reação foi 

resfriada a temperatura ambiente e teve o solvente evaporado em evaporador 

rotatório. O resíduo foi purificado em coluna cromatográfica em gel de sílica, 

utilizando acetona e hexano (40:60) como eluentes para fornecer o produto 

desejado. 

 

As características dos produtos sintetizados são descritas a seguir. 
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4-(benzo[d]oxazol-2-il)-N-((1-((2-feniloxazol-4-il)metil)-1H-1,2,3-triazol-4-

il)metil)anilina 20a 

 

Rendimento: 84% 

Características físicas: Sólido 

laranja 

Ponto de fusão: 170-172 °C 

 

RMN 1H (DMSO-d6, 400 MHz), δ (ppm): 8,26 (s, 1H); 8,10 (s, 1H); 7,92-7,90 (m, 

4H); 7,67-7,64 (m, 2H); 7,50-7,47 (m, 3H); 7,34-7,28 (m, 2H); 7,00 (s, 1H); 6,81 (d, J 

= 8,7 Hz, 2H); 5,58 (s, 2H); 4,42 (s, 2H). 

 

 RMN 13C (DMSO-d6, 100 MHz) δ (ppm): 163,9; 161,6; 151,8; 150,3; 142,5; 138,5; 

136,9; 131,3; 129,6; 129,2; 126,8; 126,4; 124,8; 124,6; 123,7; 119,2; 113,7; 112,7; 

110,7; 45,4; 38,4. HRMS (TOF MS ESI+) m/z Calculado para C26H20N6O2 [M+H]+: 

449,1726; encontrado: 449,1748. 

 

4-(benzo[d]oxazol-2-il)-N-((1-((2-(4-tolil)oxazol-4-il)metil)-1H-1,2,3-triazol-4-

il)metil)anilina 20b 

 

Rendimento: 86% 

Características físicas: 

Sólido amarelo. 

Ponto de fusão: 196-197 °C 

 

RMN 1H (DMSO-d6, 400 MHz), δ (ppm): 8,23 (s, 1H); 8,08 (s, 1H); 7,91 (d, J = 8,0 

Hz, 2H); 7,77 (d, J = 7,6 Hz, 2H); 7,68-7,66 (m, 2H); 7,35-7,31 (m, 2H); 7,26 (J = 7,4 

Hz, 2H); 7,02 (s, 1H); 6,80 (J = 7,9 Hz, 2H); 5,56 (s, 2H); 4,41 (s, 2H); 2,27 (s, 3H). 

 

RMN 13C (DMSO-d6, 100 MHz) δ (ppm): 163,9; 161,7; 151,8; 150,3; 142,5; 141,3; 

138,1; 136,7; 130,1; 129,2; 126,4; 124,9; 124,6; 124,2; 123,7; 119,2; 113,7; 112,7; 

110,8; 45,4; 38,3; 21,4. HRMS (TOF MS ESI+) m/z Calcd para C27H22N6O2 [M+H]+: 

463,1882; encontrado: 463,1891.  
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4-(benzo[d]oxazol-2-il)-N-((1-((2-(4-clorofenil)oxazol-4-il)metil)-1H-1,2,3-triazol-4-
il)metil)anilina 20c 
 

Rendimento: 75% 

Características físicas: 

Sólido branco. 

Ponto de fusão: 173-175 °C 

 

RMN 1H (DMSO-d6, 400 MHz), δ (ppm): 8,27 (s, 1H); 8,09 (s, 1H); 7,91-7,86 (m, 

4H); 7,67-7,64 (m, 2H); 7,52 (d, J = 8,4 Hz, 2H); 7,33-7,27 (m, 2H); 7,00 (s, 1H); 6,80 

(d, J = 8,4 Hz, 2H); 5,57 (s, 2H); 4,42 (s, 2H). 

 

RMN 13C (DMSO-d6, 100 MHz) δ (ppm): 163,9; 160,7; 151,9; 150,4; 142,5; 138,8; 

137,0; 136,1; 129,8; 129,2; 128,2; 125,7; 124,9; 124,6; 123,9; 119,2; 113,7; 112,7; 

110,8; 45,4; 38,4. HRMS (TOF MS ESI+) m/z Calcd para C26H19ClN6O2 [M+H]+: 

483,1336, encontrado:483,1318. 

 

4-(benzo[d]oxazol-2-il)-N-((1-((2-(4-metoxifenil)oxazol-4-il)metil)-1H-1,2,3-triazol-

4-il)metil)anilina 20d 

Rendimento: 92% 

Características físicas: 

Sólido branco. 

Ponto de fusão: 213-215 °C 

 

RMN 1H (DMSO-d6, 400 MHz), δ (ppm): 8,19 (s, 1H); 8,11 (s, 1H); 7,91-7,89 (m, 

2H); 7,83 (d, J = 8,1 Hz, 2H); 7,67-7,65 (m, 2H); 7,32-7,30 (m, 2H); 7,03-7,01 (m, 

3H); 6,80-6,78 (m, 2H); 5,54 (s, 2H); 4,42 (s, 2H); 3,75 (s, 3H). 

 

RMN 13C (DMSO-d6, 100 MHz) δ (ppm): 163,7; 161,6; 151,7; 150,2; 142,3; 137,6; 

136,4; 129,2; 129,0; 128,1; 124,6; 124,4; 123,5; 119,4; 119,0; 114,8; 113,9; 113,6; 

112,6; 110,5; 55,6; 45,3; 38,2. HRMS (TOF MS ESI+) m/z Calcd para C27H22N6O3 

[M+H]+: 479,1832, encontrado: 479,1812.  
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4-(benzo[d]oxazol-2-il)-N-((1-((2-feniltiazol-4-il)metil)-1H-1,2,3-triazol-4-

il)metil)anilina 21a 

 

Rendimento: 80% 

Características físicas: Sólido 

branco. 

Ponto de fusão: 170-172 °C 

 

RMN 1H (DMSO-d6, 400 MHz), δ (ppm): 8,13 (s, 1H); 7,91 (d, J = 8,8 Hz, 2H); 7,88-

7,85 (m, 2H); 7,69 (s, 1H); 7,68-7,66 (m, 2H); 7,49-7,41 (m, 3H); 7,34-7,28 (m, 2H); 

7,01 (s, 1H); 6,81 (d, J = 8,8 Hz, 2H); 5,73 (s, 2H), 4,43 (d, J = 4,4 Hz, 2H). 

 

RMN 13C (DMSO-d6, 100 MHz) δ (ppm): 168,3; 163,8; 151,8; 151,6; 150,3; 142,5; 

133,0; 130,8; 129,6; 129,2; 126,5; 124,8; 124,5; 123,8; 119,2; 119,2; 113,6; 112,6; 

112,6; 110,7; 49,3; 38,3. HRMS (TOF MS ESI+) m/z Calcd para C26H20N6OS [M+H]+: 

465,1498, encontrado: 465,1510. 

 

4-(benzo[d]oxazol-2-il)-N-((1-((2-(4-tolil)tiazol-4-il)metil)-1H-1,2,3-triazol-4-

il)metil)anilina 21b 

Rendimento: 84% 

Características físicas: 

Sólido branco. 

 

Ponto de fusão: 214-216 °C 

 

RMN 1H (DMSO-d6, 400 MHz), δ (ppm): 8,11 (s, 1H); 7,91 (d, J = 8,9 Hz, 2H); 7,71 

(d, J = 8,2 Hz, 2H); 7,69-7,66 (m, 3H); 7,35-7,29 (m, 2H); 7,22 (d, J = 8,0 Hz, 2H); 

7,07-7,04 (m, 1H); 6,81 (d, J = 8,9 Hz, 2H); 5,71 (s, 2H); 4,41 (d, J = 5,9 Hz, 2H); 

2,23 (s, 3H).  

 

RMN 13C (DMSO-d6, 100 MHz) δ (ppm): 168,4; 163,9; 151,8; 151,4; 150,3; 145,6; 

142,5; 140,7; 130,5; 130,1; 129,2; 126,4; 124,8; 124,6; 123,8; 119,2; 118,7; 113,6; 

112,7; 110,8; 49,3; 38,3; 21,2. HRMS (TOF MS ESI+) m/z Calcd para C27H22N6OS 

[M+H]+: 479,1654, encontrado: 479,1643.  
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4-(benzo[d]oxazol-2-il)-N-((1-((2-(4-clorofenil)tiazol-4-il)metil)-1H-1,2,3-triazol-4-

il)metil)anilina 21c 

Rendimento: 96% 

Características físicas: 

Sólido branco. 

 

Ponto de fusão: 206-207 °C 

 

RMN 1H (DMSO-d6, 400 MHz), δ (ppm): 8,14 (s, 1H); 7,91 (d, J = 8,2 Hz, 2H); 7,85 

(d, J = 8,1 Hz, 2H); 7,74 (s, 1H); 7,68-7,66 (m, 2H); 7,51 (d, J = 8,4 Hz, 2H); 7,34-

7,30 (m, 2H);7,04 (s, 1H); 6,80 (d, J = 8,6 Hz, 2H); 5,73 (s, 2H); 4,43 (s, 2H).  

 

 RMN 13C (DMSO-d6, 100 MHz) δ (ppm): 166,9; 163,8; 151,7; 150,3; 142,4; 135,4; 

131,8; 129,7; 129,2; 128,2; 124,8; 124,6; 124,6; 119,7; 119,2; 113,6; 113,6; 112,6; 

112,6; 110,7; 49,2; 38,3. HRMS (TOF MS ESI+) m/z Calcd para C26H19ClN6OS 

[M+H]+: 499,1108, encontrado: 499,1104. 

 

4-(benzo[d]oxazol-2-il)-N-((1-((2-(4-metoxifenil)tiazol-4-il)metil)-1H-1,2,3-triazol-

4-il)metil)anilina 21d 

Rendimento: 79% 

Características físicas: 

Sólido branco. 

 

Ponto de fusão: 212-213 °C 

 

RMN 1H (DMSO-d6, 400 MHz), δ (ppm): 8,09 (s, 1H); 7,91 (d, J = 8,9 Hz, 2H); 7,79 

(d, J = 9,0 Hz, 2H); 7,68-7,64 (m, 2H); 7,58 (s, 1H); 7,35-7,29 (m, 2H); 6,99 (d, J = 

9,0 Hz, 2H); 6,98-6,96 (m, 1H); 6,81 (d, J = 9,0 Hz, 2H); 5,69 (s, 2H); 4,43 (d, J = 5,8 

Hz, 2H); 3,77 (s, 3H). 

 

RMN 13C (DMSO-d6, 100 MHz) δ (ppm): 168,2; 163,9; 161,5; 151,9; 151,3; 150,4; 

146,3; 142,5; 129,2; 128,1; 125,9; 124,8; 124,5; 123,7; 119,2; 118,0; 115,0; 113,7; 



151 

 

  

112,7; 110,7; 55,8; 49,4; 38,4. HRMS (TOF MS ESI+) m/z Calcd para C27H22N6O3 

[M+H]+: 495,1603, encontrado: 495,1597. 

 

4-(benzo[d]oxazol-2-il)-N-((1-((2-fenil-1,3-selenazol-4-il)metil)-1H-1,2,3-triazol-4-

il)metil)anilina 22a 

Rendimento: 87% 

Características físicas: Sólido 

branco. 

Ponto de fusão: 162-164 °C 

 

RMN 1H (DMSO-d6, 400 MHz), δ (ppm): δ = 8,18 (s, 1H); 8,12 (s, 1H); 7,91 (d, J = 

8,8 Hz, 2H); 7,85-7,83 (m, 2H); 7,68-7,66 (m, 2H); 7,45-7,42 (m, 3H); 7,33-7,30 (m, 

2H); 7,06-7,03 (m, 1H); 6,81 (d, J = 8,9 Hz, 2H); 5,70 (s, 2H); 4,43 (d, J = 5,5 Hz, 

2H).  

 

RMN 13C (DMSO-d6, 100 MHz) δ (ppm): 175,3; 163,9; 152,0; 151,9; 150,3; 142,5; 

135,8; 131,0; 129,7; 129,2; 127,0; 125,3; 125,2; 124,9; 124,6; 123,8; 119,2; 113,7; 

112,7; 110,8; 50,3; 38,3. HRMS (TOF MS ESI+) m/z Calcd para C26H20N6OSe 

[M+H]+: 513,0942, encontrado: 513,0941.  

 

4-(benzo[d]oxazol-2-il)-N-((1-((2-(4-tolil)-1,3-selenazol-4-il)metil)-1H-1,2,3-triazol-

4-il)metil)anilina 22b  

Rendimento: 75% 

Características físicas: 

Sólido branco. 

Ponto de fusão: 216-217 °C 

 

RMN 1H (DMSO-d6, 400 MHz), δ (ppm): 8,13 (s, 1H); 8,09 (s, 1H); 7,91 (d, J = 8,9 

Hz, 2H); 7,70-7,64 (m, 4H); 7,34-7,30 (m, 2H); 7,20 (d, J = 8,5 Hz, 2H); 6,99 (m, 1H); 

6,81 (d, J = 8,9 Hz, 2H); 5,67 (s, 2H); 4,43 (d, J = 5,7 Hz, 2H); 2,22 (s, 3H). 

 

RMN 13C (DMSO-d6, 100 MHz) δ (ppm): 175,3; 164,0; 151,9; 151,9; 150,4; 142,6; 

141,0; 133,3; 130,2; 129,3; 127,0; 124,9; 124,6; 124,5; 123,8; 122,7; 119,3; 113,8; 
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112,7; 110,8; 50,3; 38,4; 21,3. HRMS (TOF MS ESI+) m/z Calcd para C27H22N6OSe 

[M+H]+: 527,1099, encontrado: 527,1112. 

 

4-(benzo[d]oxazol-2-il)-N-((1-((2-(4-clorofenil)-1,3-selenazol-4-il)metil)-1H-1,2,3-

triazol-4-il)metil)anilina 22c 

Rendimento: 82% 

Características físicas: 

Sólido branco. 

Ponto de fusão: 216-218 °C 

 

RMN 1H (DMSO-d6, 400 MHz), δ (ppm): 8,22 (s, 1H); 8,11 (s, 1H); 7,91 (d, J = 8,7 

Hz, 2H); 7,83 (d, J = 8,7 Hz, 2H); 7,68-7,65 (m, 2H); 7,49 (d, J = 8,7 Hz, 2H); 7,35-

7,28 (m, 2H); 7,03 (s, 1H); 6,80 (d, J = 8,8 Hz, 2H); 5,69 (s, 2H); 4,43 (s, 2H).  

 

RMN 13C (DMSO-d6, 100 MHz) δ (ppm): 173,7; 163,8; 152,0; 151,8; 150,3; 142,4; 

135,5; 134,6; 129,6; 129,1; 128,6; 125,8; 124,8; 124,5; 123,8; 119,2; 113,6; 112,7; 

112,6; 110,7; 50,1; 38,3. HRMS (TOF MS ESI+) m/z Calcd para C26H19ClN6OSe 

[M+H]+: 547,0552, encontrado: 547,0544. 

 

4-(benzo[d]oxazol-2-il)-N-((1-((2-(4-metoxifenil)-1,3-selenazol-4-il)metil)-1H-1,2,3-

triazol-4-il)metil)anilina 22d 

Rendimento: 96% 

Características físicas: 

Sólido branco. 

Ponto de fusão: 200-201 °C 

 

RMN 1H (DMSO-d6, 400 MHz), δ (ppm): 8,12 (s, 1H); 8,07 (s, 1H); 7,91 (d, J = 8,7 

Hz, 2H); 7,76 (d, J = 8,8 Hz, 2H); 7,69-7,64 (m, 2H); 7,35-7,28 (m, 2H); 7,05 (s, 1H); 

6,97 (d, J = 8,9 Hz, 2H); 6,80 (d, J = 8,8 Hz, 2H); 5,66 (s, 2H); 4,43 (s, 2H); 3,75 (s, 

3H). 

  

RMN 13C (DMSO-d6, 100 MHz) δ (ppm): 175,0; 163,9; 161,6; 151,9; 151,7; 150,4; 

142,6; 129,3; 128,8; 128,7; 124,9; 124,7; 123,9; 119,3; 115,0; 113,7; 112,7; 110,8; 
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55,8; 50,4; 38,4. HRMS (TOF MS ESI+) m/z Calcd para C27H22N6O2Se [M+H]+: 

543,1048, encontrado: 543,1060. 

 

4-(benzo[d]tiazol-2-il)-N-((1-((2-feniloxazol-4-il)metil)-1H-1,2,3-triazol-4-

il)metil)anilina 23a 

Rendimento: 97% 

Características físicas: Sólido 

branco. 

Ponto de fusão: 172-174 °C 

RMN 1H (DMSO-d6, 600 MHz), δ (ppm): 8,22 (m, 1H); 8,05 (s, 1H); 7,99 (d, J = 7,8 

Hz, 1H); 7,93-7,90 (m, 3H); 7,81 (d, J = 8,2 Hz, 2H); 7,54-7,44 (m, 4H); 7,35-7,32 (m, 

1H); 6,80-6,78 (m, 3H); 5,58 (s, 2H); 4,43 (s, 2H). 

 

RMN 13C (DMSO-d6, 150 MHz) δ (ppm): 168,3; 154,3; 151,5; 138,3; 136,8; 134,2; 

131,1; 129,6; 129,4; 128,9; 128,1; 126,8; 126,5; 126,3; 124,7; 123,4; 122,2; 122,1; 

121,1; 112,7; 45,4; 38,5. HRMS (TOF MS ESI+) m/z Calcd para C26H20N6OS [M+H]+: 

465,1498, encontrado: 465,1486. 

 

4-(benzo[d]tiazol-2-il)-N-((1-((2-(4-tolil)oxazol-4-il)metil)-1H-1,2,3-triazol-4-

il)metil)anilina 23b 

Rendimento: 86% 

Características físicas: Sólido 

branco 

Ponto de fusão: 203-205 °C 

 

RMN 1H (DMSO-d6, 400 MHz), δ (ppm): 8,23 (s, 1H); 8,08 (s, 1H); 8,03 (d, 1H, J = 

7,8 Hz); 7,93 (d, 1H, J = 8,1 Hz); 7,86-7,78 (m, 4H); 7,48 (t, 1H, J = 7,6 Hz); 7,37(t, 

1H, J = 7,3 Hz); 7,29 (d, 2H, J = 7,9 Hz); 6,91 (t, 1H, J = 5,8 Hz); 6,80 (d, 2H, J = 8,6 

Hz); 5,59 (s, 2H); 4,44 (d, 2H, J = 5,6 Hz); 2,31 (s, 3H). 

 

RMN 13C (DMSO-d6, 100 MHz) δ (ppm): 167,4; 160,8; 153,4; 150,5; 144,7; 140,2; 

137,0; 135,8; 133,2; 129,1; 128,0; 125,6; 125,4; 123,8; 123,2; 122,5; 121,3; 120,1; 

111,7; 44,4; 37,5; 20,3. HRMS (TOF MS ESI+) m/z Calcd para C27H23N6OS [M+H]+: 

479,1654, encontrado: 479,1663. 
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4-(benzo[d]tiazol-2-il)-N-((1-((2-(4-clorofenil)oxazol-4-il)metil)-1H-1,2,3-triazol-4-

il)metil)anilina 23c 

Rendimento: 89% 

Características físicas: 

Sólido branco 

Ponto de fusão: 233-235 °C 

 

RMN 1H (DMSO-d6, 400 MHz), δ (ppm): 8,25 (s, 1H); 8,04 (s, 1H); 8,00 (s, 1H, J = 

7,5 Hz); 7,94-7,88 (m, 3H); 7,80 (d, 2H, J = 8,8 Hz); 7,55 (d, 2H, J = 8,6 Hz); 7,46 (td, 

1H, J1 = 8,3 Hz, J2 = 1,2 Hz); 7,34 ( td, 1H, J1 = 7,5 Hz, J2 = 1,0 Hz); 6,79 (d, 2H, J = 

8,7 Hz); 5,57 (s, 2H); 4,42 (s, 2H). 

 

RMN 13C (DMSO-d6, 100 MHz) δ (ppm): 167,2; 159,6; 153,2; 150,4; 144,6; 137,6; 

136,0; 134,9; 133,1; 128,6; 127,9; 127,1; 125,5; 124,6; 123,6; 122,3; 121,1; 121,1; 

120,1; 111,7; 44,3; 37,5. HRMS (TOF MS ESI+) m/z Calcd para C26H19ClN6OS 

[M+H]+: 499,1108, encontrado: 499,1123. 

 

4-(benzo[d]tiazol-2-il)-N-((1-((2-(4-metoxifenil)oxazol-4-il)metil)-1H-1,2,3-triazol-

4-il)metil)anilina 23d 

Rendimento: 98% 

Características físicas: 

Sólido branco 

Ponto de fusão: 208-210 °C 

 

RMN 1H (DMSO-d6, 400 MHz), δ (ppm): 8,23 (s, 1H); 8,12 (s, 1H); 8,10 (d, 1H, J = 

7,9 Hz); 7,96-7,94 (m, 2H); 7,93 (s, 1H); 7,91 (d, 2H, J = 8,7 Hz); 7,56 (td, 1H, J1= 8,2 

Hz, J2 = 1,1 Hz); 7,44 (td, 1H, J1 = 8,2 Hz, J2 = 1,0 Hz); 7,14 (d, 2H, J = 8,9 Hz); 7,06 

(d, 1H, J = 8,8 Hz); 6,89 (d, 2H, J = 8,7 Hz); 5,64 (s, 2H); 4,52 (d, 2H, J = 5,6 Hz). 

 

RMN 13C (DMSO-d6, 100 MHz) δ (ppm): 168,4; 161,8; 154,5; 151,7; 145,7; 137,7; 

136,7; 134,3; 129,8; 129,1; 128,3; 126,6; 124,8; 123,4; 122,3; 122,3; 119,8; 115,1; 

113,9; 112,9; 55,9; 45,6; 38,7. HRMS (TOF MS ESI+) m/z Calcd para C27H22N6O2S 

[M+H]+: 495,1603, encontrado: 495,1591. 
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4-(benzo[d]tiazol-2-il)-N-((1-((2-feniltiazol-4-il)metil)-1H-1,2,3-triazol-4-

il)metil)anilina 24a 

Rendimento: 84% 

Características físicas: Sólido 

cinza 

Ponto de fusão: 176-177 °C 

 

RMN 1H (DMSO-d6, 400 MHz), δ (ppm): 8,08 (s, 1H); 8,01 (d, J = 8,0 Hz, 1H); 7,91 

(d, J = 8,1 Hz, 1H); 7,89-7,87 (m, 2H); 7,81 (d, J = 8,7 Hz, 2H); 7,66 (s, 1H); 7,50-

7,43 (m, 4H); 7,37-7,33 (m, 1H); 6,81-6,79 (m, 3H); 5,73 (s, 2H); 4,44 (d, J = 5,6 Hz, 

2H). 

 

RMN 13C (DMSO-d6, 100 MHz) δ (ppm): 168,5; 168,4; 154,4; 151,7; 151,6; 134,3; 

133,1; 130,9; 129,7; 129,1; 126,7; 126,6; 124,9; 123,7; 122,3; 122,3; 121,1; 119,2; 

112,8; 49,4; 38,5. HRMS (TOF MS ESI+) m/z Calcd para C26H20N6S2 [M+H]+: 

481,1269, encontrado: 481,1255. 

 

4-(benzo[d]tiazol-2-il)-N-((1-((2-(4-tolil)tiazol-4-il)metil)-1H-1,2,3-triazol-4-

il)metil)anilina 24b 

 

Rendimento: 81% 

Características físicas: 

Sólido cinza 

Ponto de fusão: 214-216 °C 

 

RMN 1H (DMSO-d6, 400 MHz), δ (ppm): 8,08 (s, 1H); 8,01 (d, J = 7,9 Hz, 1H); 7,91 

(d, J = 8,0 Hz, 1H); 7,81 (d, J = 8,6 Hz, 2H); 7,73 (d, J = 8,1 Hz, 2H); 7,62 (s, 1H); 

7,48-7,44 (m, 1H); 7,37-7,33 (m, 1H); 7,24 (d, J = 7,9 Hz, 2H); 6,78 (m, 3H); 5,71 (s, 

2H); 4,44 (d, J = 4,6 Hz, 2H); 2,27 (s, 3H). 

 

RMN 13C (DMSO-d6, 100 MHz) δ (ppm): 168,3; 168,2; 154,2; 151,4; 151,3; 140,5; 

134,1; 130,4; 130,0; 130,0; 128,8; 126,4; 126,3; 124,6; 123,5; 122,1; 122,1; 121,0; 
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118,3; 112,6; 49,3; 38,4; 21,0. HRMS (TOF MS ESI+) m/z Calcd para C27H22N6S2 

[M+H]+: 495,1426, encontrado: 495,1434. 

 

 

4-(benzo[d]tiazol-2-il)-N-((1-((2-(4-clorofenil)tiiazol-4-il)metil)-1H-1,2,3-triazol-4-

il)metil)anilina 24c 

 

Rendimento: 79% 

Características físicas: 

Sólido branco 

Ponto de fusão: 228-229 °C 

 

RMN 1H (DMSO-d6, 400 MHz), δ (ppm): 8,11 (s, 1H); 8,03-8,00 (m, 1H); 7,92-7,90 

(m, 1H); 7,88-7,84 (m, 2H); 7,80 (d, J = 8,8 Hz, 2H); 7,73 (s, 1H); 7,53-7,50 (m, 2H); 

7,48-7,44 (m, 1H); 7,37-7,32 (m, 1H); 6,94 (s, 1H); 6,77 (d, J = 8,7 Hz, 2H); 5,72 (s, 

2H); 4,41 (d, J = 4,8 Hz, 2H). 

 

 RMN 13C (DMSO-d6, 100 MHz) δ (ppm): 168,4; 167,0; 167,0; 154,4; 151,8; 135,5; 

134,3; 134,2; 131,9; 129,8; 129,1; 128,3; 126,7; 124,9; 123,9; 122,4; 122,3; 121,0; 

119,7; 112,8; 49,3; 38,4. HRMS (TOF MS ESI+) m/z Calcd para C26H19ClN6S2 

[M+H]+:515,0879, encontrado: 515,0861. 

 

4-(benzo[d]tiazol-2-il)-N-((1-((2-(4-metoxifenil)tiazol-4-il)metil)-1H-1,2,3-triazol-4-

il)metil)anilina 24d 

 

Rendimento: 98% 

Características físicas: 

Sólido branco 

Ponto de fusão: 224-226 °C 

 

RMN 1H (DMSO-d6, 400 MHz), δ (ppm): 8,09 (s, 1H); 7,91 (d, J = 8,8 Hz, 2H); 7,79 

(d, J = 8,9 Hz, 2H); 7,67-7,65 (m, 2H); 7,57 (s, 1H); 7,35-7,29 (m, 2H); 7,00 (d, J = 

8,9 Hz, 2H); 6,95-6,92 (m, 1H); 6,81 (d, J = 8,8 Hz, 2H); 5,69 (s, 2H); 4,43 (d, J = 5,9 

Hz, 2H); 3,77 (s, 3H). 
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RMN 13C (DMSO-d6, 100 MHz) δ (ppm): 168,5; 168,3; 161,5; 154,4; 151,6; 151,4; 

145,8; 134,3; 129,1; 128,2; 126,8; 126,0; 124,9; 123,8; 122,4; 122,3; 121,6; 118,2; 

115,1; 112,8; 55,8; 49,4; 38,5. HRMS (TOF MS ESI+) m/z Calcd para C27H22N6OS2 

[M+H]+: 511,1375, encontrado: 511,1380.  

 

 

4-(benzo[d]tiazol-2-il)-N-((1-((2-fenil-1,3-selenazol-4-il)metil)-1H-1,2,3-triazol-4-

il)metil)anilina 25a 

Rendimento: 78% 

Características físicas: Sólido 

branco 

Ponto de fusão: 169-171 °C 

 

RMN 1H (DMSO-d6, 400 MHz), δ (ppm): 8,16 (s, 1H); 8,08 (s, 1H); 8,02-7,99 (m, 

1H); 7,92-7,90 (m, 1H); 7,86-7,83 (m, 2H); 7,80 (d, J = 8,7 Hz, 2H); 7,48-7,43 (m, 

4H); 7,36-7,32 (m, 1H); 6,87- 6,84 (m, 1H); 6,79 (d, J = 8,8 Hz, 2H); 5,70 (s, 2H); 

4,42 (d, J = 5,8 Hz, 2H). 

 

 RMN 13C (DMSO-d6, 100 MHz) δ (ppm): 175,2; 168,4; 154,3; 152,0; 151,6; 145,6; 

135,8; 134,2; 131,0; 129,7; 129,0; 127,0; 126,6; 125,1; 124,8; 123,6; 122,26; 122,2; 

121,6; 112,7; 50,3; 38,5. HRMS (TOF MS ESI+) m/z Calcd para C26H20N6SSe 

[M+H]+: 529,0714, encontrado: 529,0690.  

 

4-(benzo[d]tiazol-2-il)-N-((1-((2-(4-tolil)-1,3-selenazol-4-il)metil)-1H-1,2,3-triazol-

4-il)metil)anilina 25b 

Rendimento: 80% 

Características físicas: Sólido 

branco 

Ponto de fusão: 215-216 °C 

 

RMN 1H (DMSO-d6, 400 MHz), δ (ppm): 8,13 (s, 1H); 8,10 (s, 1H); 8,03-8,01 (m, 

1H); 7,92-7,90 (m, 1H); 7,80 (d, J = 8,7 Hz, 2H); 7,68 (d, J = 8,1 Hz); 7,48-7,44 (m, 
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1H); 7,37-7,33 (m, 1H); 7,20 (d, J = 8,0 Hz, 2H); 6,95 (s, 1H); 6,77 (d, J = 8,7 Hz, 

2H); 5,67 (s, 2H); 4,42 (d, J = 4,8 Hz, 2H); 2,20 (s, 3H).  

 

RMN 13C (DMSO-d6, 100 MHz) δ (ppm): 175,3; 168,5; 154,3; 151,8; 151,5; 141,0; 

134,2; 133,3; 130,2; 129,1; 127,1; 127,0; 126,7; 124,9; 124,5; 123,9; 122,4; 122,3; 

121,0; 112,7; 50,3; 38,4; 21,3. HRMS (TOF MS ESI+) m/z Calcd para C27H22N6SSe 

[M+H]+: 543,0870, encontrado: 543,0866.  

 

4-(benzo[d]tiazol-2-il)-N-((1-((2-(4-clorophenil)-1,3-selenazol-4-il)metil)-1H-1,2,3-

triazol-4-il)metil)anilina 25c 

Rendimento: 80% 

Características físicas: Sólido 

branco 

Ponto de fusão: 230-231 °C 

 

RMN 1H (DMSO-d6, 400 MHz), δ (ppm): 8,22 (s, 1H); 8,10 (s, 1H); 8,03-8,00 (m, 

1H); 7,92-7,90 (m, 1H); 7,84 (d, J = 8,7 Hz, 2H); 7,80 (d, J = 8,7 Hz, 2H); 7,49 (d, J = 

8,8 Hz, 2H); 7,46-7,44 (m, 1H); 7,37-7,33 (m, 1H); 6,95 (s, 1H); 6,77 (d, J = 8,7 Hz, 

2H); 5,69 (s, 2H); 4,41 (d, J = 5,0 Hz, 2H). 

 

RMN 13C (DMSO-d6, 100 MHz) δ (ppm): 173,8; 168,4; 154,4; 152,1; 151,6; 135,6; 

134,7; 134,2; 129,8; 129,1; 128,7; 126,7; 125,9; 124,9; 123,8; 123,8; 122,4; 122,3; 

121,0; 112,7; 50,2; 38,4. HRMS (TOF MS ESI+) m/z Calcd para C26H19ClN6SSe 

[M+H]+: 563,0324, encontrado: 563,0307. 

 

4-(benzo[d]tiazol-2-il)-N-((1-((2-(4-metoxifenil)-1,3-selenazol-4-il)metil)-1H-1,2,3-

triazol-4-il)metil)anilina 25d 

 

Rendimento: 80% 

Características físicas: 

Sólido branco 

Ponto de fusão: 194-196 °C 

 



159 

 

  

RMN 1H (DMSO-d6, 400 MHz), δ (ppm): 8,09-8,05 (m, 2H); 8,00 (d, J = 7,87 Hz, 

1H); 7,90 (d, J = 7,87 Hz, 1H); 7,80 (d, J = 8,6 Hz, 2H); 7,76 (d, J = 8,6 Hz, 2H); 7,47-

7,44 (m, 1H); 7,36-7,33 (m, 1H); 6,98 (d, J = 8,6 Hz, 2H); 6,79 (d, J = 8,4 Hz, 2H); 

5,65 (s, 2H); 4,43 (d, J = 4,22 Hz, 2H); 3,76 (s, 3H). 

 

RMN 13C (DMSO-d6, 100 MHz) δ (ppm): 174,9; 168,4; 161,7; 154,4; 151,7; 151,6; 

134,3; 129,3; 129,2; 129,1; 128,9; 128,7; 126,7; 124,9; 123,7; 122,3; 121,1; 115,1; 

114,1; 112,8; 55,8; 50,4; 38,5. HRMS (TOF MS ESI+) m/z Calcd para C27H22N6OSSe 

[M+H]+: 559,0819, encontrado: 559,0814. 

 

 

6.2.10 Síntese de 4-(benzo[d]calcogenazol-2-il)-N,N-bis((1-((2-fenilcalcogenazol-

4-il)metil)-1H-1,2,3-triazol-4-il)metil)anilina 28-33 

 

 Em um tubo de ensaio foram adicionados 

0,5 mmol de 4-(benzo[d]calcogenazol-2-il)-

N,N-di(prop-2-in-1-il)anilina, 1,1 mmol de 2-

aril-4-(azidometil)-1,3-calcogenazol e 2 mL 

de H2O juntamente com 5 mol% de CuI. A 

mistura reacional foi aquecida em banho de 

óleo até a temperatura de refluxo e mantida 

sob agitação por 15 horas. Ao fim deste 

período reacional a reação foi resfriada a 

temperatura ambiente e o solvente da reação foi evaporado. O resíduo foi purificado 

em coluna cromatográfica em gel de sílica, utilizando acetona e hexano (20:80) 

como eluentes para fornecer o produto desejado. 

 

As características dos produtos sintetizados são descritas a seguir. 

4-(benzo[d]oxazol-2-il)-N,N-bis((1-((2-

feniloxazol-4-il)metil)-1H-1,2,3-triazol-4-

il)metil)anilina 28a 

Rendimento: 97% 

Características físicas: Sólido amarelo 



160 

 

  

Ponto de fusão: 147-149 °C 

RMN 1H (DMSO-d6, 400 MHz), δ (ppm): 8,23 (s, 2H); 8,13 (s, 2H); 7,94 (d, J = 8,8 

Hz, 2H); 7,91-7,87 (m, 4H); 7,69-7,66 (m, 2H); 7,49-7,45 (m, 6H); 7,35-7,30 (m, 2H); 

7,09 (d, J = 8,8 Hz, 2H); 5,55 (s, 4H); 4,78 (s, 4H). 

 

 RMN 13C (DMSO-d6, 100 MHz) δ (ppm): 167,4; 163,6; 161,7; 150,9; 150,5; 142,5; 

138,4; 136,9; 132,0; 131,3; 129,6; 127,0; 126,5; 124,9; 124,8; 124,0; 119,4; 114,4; 

113,2; 110,8; 46,0; 45,6. HRMS (TOF MS ESI+) m/z Calculado para C39H30N10O3 

[M+H]+: 687,2581; encontrado: 687,2562. 

 

4-(benzo[d]oxazol-2-il)-N,N-bis((1-((2-(4-tolil)oxazol-4-il)metil)-1H-1,2,3-triazol-4-
il)metil)anilina 28b 

Rendimento: 88% 

Características físicas: Sólido branco 

Ponto de fusão: 222-224 °C 

RMN 1H (DMSO-d6, 600 MHz), δ 

(ppm): 8,15 (s, 2H); 8,07 (s, 2H); 7,96 

(d, J = 9,0 Hz, 2H); 7,77 (d, J = 8,3 Hz, 

4H); 7,71- 7,65 (m, 2H); 7,36-7,32 (m, 

3H); 7,25 (d, J = 7,9 Hz, 4H); 7,09 (d, J 

= 8,0 Hz, 2H); 5,53 (s, 4H); 4,79 (s, 4H); 2,28 (s, 6H). 

 

RMN 13C (DMSO-d6, 150 MHz) δ (ppm): 163,7; 162,0; 151,1; 150,7; 144,6; 142,7; 

141,2; 137,8; 136,8; 130,0; 129,1; 126,5; 124,8; 124,7; 124,5; 123,8; 119,4; 114,8; 

113,5; 110,7; 46,2; 45,7; 21,3. HRMS (TOF MS ESI+) m/z Calculado para 

C41H34N10O3 [M+H]+: 715,2894; encontrado: 715,2900. 

 

4-(benzo[d]oxazol-2-il)-N,N-bis((1-((2-(4-clorofenil)oxazol-4-il)metil)-1H-1,2,3-

triazol-4-il)metil)anilina 28c 

Rendimento: 98% 

Características físicas: Sólido 

branco 

Ponto de fusão: 230-232 °C 
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RMN 1H (DMSO-d6, 600 MHz), δ (ppm): 8,21 (s, 2H); 8,08 (s, 2H); 7,95 (d, J = 8,8 

Hz, 2H); 7,89 (d, J = 8,6 Hz, 4H); 7,69-7,66 (m, 2H); 7,53 (d, J = 8,6 Hz, 4H); 7,35-

7,31(m, 2H); 7,09 (d, J = 8,8 Hz, 2H); 5,55 (s, 4H); 4,79 (s,4H). 

 

RMN 13C (DMSO-d6, 150 MHz) δ (ppm): 163,4; 160,5; 150,7; 150,3; 142,3; 138,5; 

136,9; 135,9; 129,5; 128,9; 128,0; 125,6; 124,7; 124,6; 123,9; 119,2; 114,2; 113,1; 

110,6; 45,9; 45,3. HRMS (TOF MS ESI+) m/z Calculado para C39H28Cl2N10O3 

[M+H]+: 755,1801; encontrado: 755,1769. 

 

4-(benzo[d]oxazol-2-il)-N,N-bis((1-((2-(4-metoxifenil)oxazol-4-il)metil)-1H-1,2,3-

triazol-4-il)metil)anilina 28d 

Rendimento: 85% 

Características físicas: Sólido cor-

de-rosa. 

Ponto de fusão: 211-213 °C 

RMN 1H (DMSO-d6, 400 MHz), δ 

(ppm): 8,12 (s, 2H); 8,08 (s, 2 H); 

7,95 (d, J = 9,0 Hz, 2H); 7,83 (d, J = 

9,0 Hz, 2H); 7,74-7,70 (m, 2H); 7,35-

7,30, (m, 2H); 7,09 (d, J = 9,1 Hz, 2H); 7,01 (d, J = 9,0 Hz, 4H); 5,51(s, 4H); 4,78 (s, 

4H); 3,76 (s, 6H). 

 

RMN 13C (DMSO-d6, 100 MHz) δ (ppm): 167,4; 161,7; 150,8; 150,4; 142,5; 137,7; 

136,6; 132,2; 132,0; 132,0; 129,1; 128,3; 124,9; 124,8; 119,6; 119,4; 115,0; 114,2; 

113,1; 110,8; 55,8; 46,0; 45,5. HRMS (TOF MS ESI+) m/z Calculado para 

C41H34N10O5 [M+H]+: 747,2792; encontrado: 747,2811. 

 

4-(benzo[d]oxazol-2-il)-N,N-bis((1-((2-feniltiazol-4-il)metil)-1H-1,2,3-triazol-4-

il)metil)anilina 29a 

Rendimento: 94% 

Características físicas: Sólido branco 

Ponto de fusão: 177-178 °C 
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RMN 1H (DMSO-d6, 600 MHz), δ (ppm): 8,12 (s, 2H); 7,96 (d, J = 9,0 Hz, 2H); 7,89-

7,83 (m, 4H); 7,69-7,66 (m, 2H); 7,61 (s, 2H); 7,46-7,41 (m, 6H); 7,35-7,32 (m, 2H); 

7,11 (d, J = 9,0 Hz, 2H); 5,71 (s, 4H); 4,80 (s, 4H). 

 

RMN 13C (DMSO-d6, 150 MHz) δ (ppm): 168,0; 163,3; 151,2; 150,7; 150,2; 144,1; 

142,3; 132,9; 130,3; 129,1; 128,6; 126,2; 124,4; 124,3; 123,6; 119,0; 118,3; 114,4; 

113,1; 110,3; 49,2; 45,8. HRMS (TOF MS ESI+) m/z Calculado para C39H30N10OS2 

[M+H]+: 719,2124; encontrado: 719,2111. 

 

4-(benzo[d]oxazol-2-il)-N,N-bis((1-((2-(4-tolil)tiazol-4-il)metil)-1H-1,2,3-triazol-4-

il)metil)anilina 29b 

Rendimento: 96% 

Características físicas: Sólido branco 

Ponto de fusão: 212-213 °C 

RMN 1H (DMSO-d6, 600 MHz), δ 

(ppm): 8,07 (s, 2H); 7,91 (d, J = 8,8 Hz, 

2H); 7,72 (d, J = 8,3 Hz, 4H); 7,67-7,65 

(m, 2H); 7,62 (s, 2H); 7,34-7,30 (m, 3H); 

7,25-7.23 (m, 2H); 6,90-6,88 (m, 1H); 

6,81 (d, J = 8,8 Hz, 2H); 5,71 (s, 4H); 4,43 (s, 4H); 2,26 (s, 6H). 

 

RMN 13C (DMSO-d6, 150 MHz) δ (ppm): 168,3; 163,8; 151,8; 151,4; 150,3; 145,5; 

142,5; 140,6; 130,5; 130,0; 129,1; 126,4; 124,7; 124,4; 123,6; 119,1; 118,5; 113,7; 

112,6; 110,6; 49,3; 38,4; 21,1. HRMS (TOF MS ESI+) m/z Calculado para 

C41H34N10OS2 [M+H]+: 747,2437; encontrado: 747,2391. 

 

4-(benzo[d]oxazol-2-il)-N,N-bis((1-((2-(4-clorofenil)tiazol-4-il)metil)-1H-1,2,3-

triazol-4-il)metil)anilina 29c 

Rendimento: 98% 

Características físicas: Sólido 

branco 

Ponto de fusão: 220-221 °C 
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RMN 1H (DMSO-d6, 600 MHz), δ (ppm): 8,08 (s, 2H); 7,91 (d, J = 8,8 Hz, 4H); 7,87 

(m, 2H); 7,71 (s, 2H); 7,52-7,50 (m, 4H); 7,34-7,29 (m, 4H); 6,81 (d, J = 8,8 Hz, 2H); 

5,72 (s, 4H); 4,43 (s, 4H). 

 

RMN 13C (DMSO-d6, 150 MHz) δ (ppm): 166,9; 163,8; 151,8; 151,7; 150,3; 145,6; 

142,5; 135,4; 131,9; 129,6; 129,1; 128,1; 124,7; 124,4; 123,6; 119,6; 119,2; 113,8; 

112,6;110,6; 49,2; 38,4. HRMS (TOF MS ESI+) m/z Calculado para C39H28Cl2N10OS2 

[M+H]+: 787,1344; encontrado: 787,1338. 

 

4-(benzo[d]oxazol-2-il)-N,N-bis((1-((2-(4-metoxifenil)tiazol-4-il)metil)-1H-1,2,3-

triazol-4-il)metil)anilina 29d 

Rendimento: 95% 

Características físicas: Sólido 

amarelo 

Ponto de fusão: 214-216 °C 

RMN 1H (DMSO-d6, 600 MHz), δ 

(ppm): 8,15 (s, 2H); 7,97 (d, J = 8,6 

Hz, 2H); 7,78 (d, J = 8,8 Hz, 4H); 

7,68-7,66 (m, 2H); 7,51 (s, 2H); 

7,35-7,31 (m, 2H); 7,11 (d, J = 8,8 Hz, 2H); 6,99 (d, J = 8,8 Hz, 4H); 5,67 (s, 4H); 

4,80 (4H); 3,76 (s, 6H). 

 

RMN 13C (DMSO-d6, 150 MHz) δ (ppm): 168,3; 163,7; 161,7; 151,3; 151,1; 150,7; 

142,7; 129,1; 128,3; 128,2; 126,3; 124,8; 124,7; 124,3; 119,4; 117,6; 115,2; 114,8; 

113,5; 110,7; 55,9; 49,7; 46,3. HRMS (TOF MS ESI+) m/z Calculado para 

C41H34N10O3S2 [M+H]+: 779,2335; encontrado: 779,2318. 

 

4-(benzo[d]oxazol-2-il)-N,N-bis((1-((2-fenil-1,3-selenazol-4-il)metil)-1H-1,2,3-

triazol-4-il)metil)anilina 30a 

Rendimento: 98% 

Características físicas: Sólido amarelo 

Ponto de fusão: 158-159 °C 
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RMN 1H (DMSO-d6, 400 MHz), δ (ppm): 8,11 (m, 4H); 7,95 (d, J = 9,1 Hz, 2H); 7,84-

7,80 (m, 4H); 7,68-7,64 (m, 2H); 7,44-7,40 (m, 6H); 7,36-7,31 (m, 2H); 7,11 (d, J = 

9,1 Hz, 2H); 5,67 (s, 4H); 4,80 (s, 4H). 

 

RMN 13C (DMSO-d6, 100 MHz) δ (ppm): 167,4; 163,7; 152,0; 151,0; 150,5; 142,6; 

136,0; 131,9; 130,9; 129,7; 129,1; 127,1; 124,9; 124,8; 124,7; 124,1; 119,4; 114,5; 

113,3; 110,8; 50,5; 46,1. HRMS (TOF MS ESI+) m/z Calculado para C39H30N10OSe2 

[M+H]+: 815,1013; encontrado: 815,1058. 

 

4-(benzo[d]oxazol-2-il)-N,N-bis((1-((2-(4-tolil)-1,3-selenazol-4-il)metil)-1H-1,2,3-

triazol-4-il)metil)anilina 30b 

Rendimento: 88% 

Características físicas: Sólido amarelo 

Ponto de fusão: 202-204 °C 

RMN 1H (DMSO-d6, 400 MHz), δ 

(ppm): 8,16 (s, 2H); 8,10 (s, 2H); 7,97 

(d, J = 9,1 Hz, 2H); 7,72-7,68 (m, 2H); 

7,67 (d, J = 8,2 Hz, 4H); 7,37-7,33 (m, 

2H); 7,18 (d, J = 8,4 Hz, 4H); 7,10 (d, J 

= 9,2 Hz, 2H); 5,66 (s, 4H); 4,82 (s, 4H); 2,18 (s, 6H). 

 

RMN 13C (DMSO-d6, 100 MHz) δ (ppm): 175,3; 163,7; 151,8; 150,8; 150,5; 150,5; 

142,5; 140,9; 133,3; 133,3; 130,2; 129,1; 127,0; 125,0; 124,8; 124,3; 124,2; 114,3; 

113,1; 110,9; 50,4; 46,1; 21,3. HRMS (TOF MS ESI+) m/z Calculado para 

C41H34N10OSe2 [M+H]+: 843,1326; encontrado: 843,1368. 

 

4-(benzo[d]oxazol-2-il)-N,N-bis((1-((2-(4-clorofenil)-1,3-selenazol-4-il)metil)-1H-

1,2,3-triazol-4-il)metil)anilina 30c 

Rendimento: 95% 

Características físicas: Sólido 

amarelo 

Ponto de fusão: 160-162 °C 

RMN 1H (DMSO-d6, 400 MHz), δ 

(ppm): 8,16 (s, 2H); 8,09 (s, 2H); 7,95 
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(d, J = 7,0 Hz, 2H); 7,81 (d, J = 8,7 Hz, 4H); 7,70-7,65 (m, 2H); 7,45 (d, J = 8,8 Hz, 

4H); 7,35-7,30 (m, 2H); 7,10 (d, J = 9,0 Hz, 2H); 5,66 (s, 4H); 4,80 (s, 4H). 

 

RMN 13C (DMSO-d6, 100 MHz) δ (ppm): 173,8; 163,6; 152,0; 150,8; 150,5; 144,5, 

142,5; 135,6; 134,7; 129,7; 129,1; 128,7; 125,6; 124,9; 124,8; 124,2; 119,4; 114,3; 

113,1; 110,9; 50,3; 46,1. HRMS (TOF MS ESI+) m/z Calculado para 

C39H28Cl2N10OSe2 [M+H]+: 883,0233; encontrado: 883,0245. 

 

4-(benzo[d]oxazol-2-il)-N,N-bis((1-((2-(4-metoxifenil)-1,3-selenazol-4-il)metil)-1H-

1,2,3-triazol-4-il)metil)anilina 30d 

Rendimento: 98% 

Características físicas: Sólido 

amarelo 

Ponto de fusão: 151-153 °C 

RMN 1H (DMSO-d6, 400 MHz), δ 

(ppm): 8,08 (s, 2H); 8,00 (s, 2H); 

7,96 (d, J = 9,1 Hz, 2H); 7,74 (d, J = 

8,9 Hz, 4H); 7,68-7,64 (m, 2H); 7,36-

7,30 (m, 2H); 7,11 (d, J = 9,1 Hz, 2H); 6,95 (d, J = 8,9 Hz, 4H); 5,63 (s, 4H); 4,80 (s, 

4H); 3,75 (s, 6H). 

 

RMN 13C (DMSO-d6, 100 MHz) δ (ppm): 174,9; 163,6; 161,6; 151,7; 150,8; 150,5; 

144,5; 142,5; 129,1; 128,8; 128,7; 124,9; 124,8; 123,6; 119,4; 115,0; 114,3; 113,1; 

110,9; 55,8; 50,4; 46,1. HRMS (TOF MS ESI+) m/z Calculado para C41H34N10O3Se2 

[M+H]+: 875,1224; encontrado: 875,1255. 

 

4-(benzo[d]tiazol-2-il)-N,N-bis((1-((2-feniloxazol-4-il)metil)-1H-1,2,3-triazol-4-

il)metil)anilina 31a 

Rendimento: 88% 

Características físicas: Sólido branco 

Ponto de fusão: 197-199 °C 

RMN 1H (DMSO-d6, 400 MHz), δ (ppm): 

8,23 (s, 2H); 8,11 (s, 2H); 8,03 (d, J = 8,0 

Hz, 1H); 7,95-7,89 (m, 5H); 7,86 (d, J = 
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9,0 Hz, 2H); 7,51-7,47 (m, 7H); 7,37 (t, J = 8,0 Hz, 1H); 7,07 (d, J = 9,1 Hz, 2H); 5,56 

(s, 4H); 4,78 (s, 4H). 

 

RMN 13C (DMSO-d6, 100 MHz) δ (ppm): 168,0; 161,6; 154,2; 150,5; 138,5; 136,9; 

134,4; 131,3; 129,6; 128,9; 127,0; 126,7; 126,5; 125,0; 124,0; 122,4; 121,4; 119,0; 

113,2; 46,0; 45,5. HRMS (TOF MS ESI+) m/z Calculado para C39H30N10O2S [M+H]+: 

703,2352; encontrado: 703,2341. 

 

4-(benzo[d]tiazol-2-Il)-N,N-bis((1-((2-(4-tolil)oxazol-4-il)metil)-1H-1,2,3-triazol-4-

il)metil)anilina 31b 

Rendimento: 72% 

Características físicas: Sólido branco 

Ponto de fusão: 180-182 °C 

RMN 1H (DMSO-d6, 400 MHz), δ 

(ppm): 8,12 (s, 2H); 8,04 (s, 2H); 8,01 

(d, J = 7,7 Hz, 1H); 7,93 (d, J = 8,5 Hz, 

1H); 7,84 (d, J = 8,9 Hz, 2H); 7,78 (d, J 

= 8,2 Hz, 4H); 7,49-7,45 (m, 1H); 7,38-

7,34 (m, 1H); 7,26 (d, J = 8.0 Hz, 4H); 7,06 (d, J = 9,0 Hz, 2H); 5,52 (s, 4H); 4,78 (s, 

4H); 2,29 (s, 6H). 

 

RMN 13C (DMSO-d6, 100 MHz) δ (ppm): 168,1; 167,3; 161,8; 154,3; 150,4; 141,2; 

137,9; 136,6; 134,3; 131,9; 131,9; 130,0; 129,0; 128,8; 126,4; 125,0; 124,2; 122,4; 

122,3; 113,2; 45,5; 37,1; 22,6. HRMS (TOF MS ESI+) m/z Calculado para 

C41H34N10O2S [M+H]+: 731,2665; encontrado: 731,2689. 

 

4-(benzo[d]tiazol-2-il)-N,N-bis((1-((2-(4-clorofenil)oxazol-4-il)metil)-1H-1,2,3-

triazol-4-il)metil)anilina 31c 

Rendimento: 98% 

Características físicas: Sólido 

branco 

Ponto de fusão: 114-116 °C 
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RMN 1H (DMSO-d6, 600 MHz), δ (ppm): 8,21 (s, 2H); 8,08 (s, 2H); 7,95 (d, J = 8,9 

Hz, 2H); 7,89 (d, J = 8,6 Hz, 4H); 7,69-7,66 (m, 2H); 7,53 (d, J = 8,6 Hz, 4H); 7,35-

7,31 (m, 2H); 7,09 (d, J = 8,9 Hz, 2H); 5,55 (s, 4H); 4,79 (s, 4H). 

 

RMN 13C (DMSO-d6, 150 MHz) δ (ppm): 163,2; 160,4; 150,6; 150,2; 144,2; 142,2; 

138,1; 136,7; 135,7; 129,2; 128,6; 127,8; 125,5; 124,3, 124,2; 123,4; 119,0; 114,3; 

113,0; 110,2; 45,8; 45,2. HRMS (TOF MS ESI+) m/z Calculado para 

C39H28Cl2N10O2S [M+H]+: 771,1573; encontrado: 771,1598. 

 

4-(benzo[d]tiazol-2-il)-N,N-bis((1-((2-(4-metoxifenil)oxazol-4-il)metil)-1H-1,2,3-

triazol-4-il)metil)anilina 31d 

Rendimento: 83% 

Características físicas: Sólido cor-

de-rosa. 

Ponto de fusão: 199-201 °C 

RMN 1H (DMSO-d6, 400 MHz), δ 

(ppm): 8,14 (s, 2H); 8,08 (s, 2H); 

8,03-8,01 (m, 1H); 7,93-7,91 (m, 

1H); 7,86-7,82 (m, 6H); 7,49-7,45 

(m, 1H); 7,38-7,34 (m, 1H); 7,05 (d, J = 9,1 Hz, 2H); 7,01 (d, J = 9,0 Hz, 4H); 5,52 (s, 

4H); 4,77 (s, 4H); 3,75 (s, 6H). 

 

RMN 13C (DMSO-d6, 100 MHz) δ (ppm): 168,1; 161,7; 154,4; 150,5; 144,5; 137,7; 

136,6; 134,3; 128,9; 128,2; 126,7; 125,0; 123,9; 122,4; 122,4; 121,5; 121,5; 119,6; 

115,0; 113,2; 55,8; 46,0; 45,5. HRMS (TOF MS ESI+) m/z Calculado para 

C41H34N10O4S [M+H]+: 763,2563; encontrado: 763,2596. 

 

4-(benzo[d]tiazol-2-il)-N,N-bis((1-((2-feniltiazol-4-il)metil)-1H-1,2,3-triazol-4-

il)metil)anilina 32a 

Rendimento: 82% 

Características físicas: Sólido amarelo 

Ponto de fusão: 156-158 °C 

RMN 1H (DMSO-d6, 400 MHz), δ (ppm): 

8,10 (s, 2H); 8,02-8,00 (m, 1H); 7,94-7,92 
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(m, 1H); 7,88-7,82 (m, 6H); 7,59 (s, 2H); 7,49-7,42 (m, 7H); 7,38-7,34 (m, 1H); 7,07 

(d, J = 9,1 Hz, 2H); 5,70 (s, 4H); 4,79 (s, 4H). 

 

RMN 13C (DMSO-d6, 100 MHz) δ (ppm): 168,1; 167,8; 154,2; 151,4; 150,4; 144,3; 

134,2; 133,0; 130,5; 129,3; 128,6; 126,4; 126,3; 124,6; 123,7; 122,1; 122,0; 121,6; 

118,5; 113,1; 49,3; 45,9. HRMS (TOF MS ESI+) m/z Calculado para C39H30N10S3 

[M+H]+: 735,1895; encontrado: 735,1887. 

 

4-(benzo[d]tiazol-2-il)-N,N-bis((1-((2-(4-tolil)tiazol-4-il)metil)-1H-1,2,3-triazol-4-

il)metil)anilina 32b 

Rendimento: 75% 

Características físicas: Sólido branco 

Ponto de fusão: 149-151 °C 

RMN 1H (DMSO-d6, 400 MHz), δ 

(ppm): 8,13 (s, 2H); 8,02 (d, J = 7,9 Hz, 

1H); 7,93 (d, J = 8,1 Hz, 1H); 7,85 (d, J 

= 8,8 Hz, 2H); 7,68 (d, J = 8,0 Hz, 4H); 

7,58 (s, 2H); 7,49-7,45 (m, 1H); 7,38-

7,34 (m, 1H); 7,19 (d, J = 8,0 Hz, 4H); 7,05 (d, J = 8,9 Hz, 2H); 5,67 (s, 4H); 4,80 (s, 

4H); 2,20 (s, 6H). 

 

RMN 13C (DMSO-d6, 100 MHz) δ (ppm): 168,6; 168,3; 154,5; 151,5; 150,5; 140,9; 

134,5; 130,6; 130,4; 130,3; 129,0; 126,9; 126,6; 125,2; 124,4; 122,6; 122,5; 121,6; 

118,6; 113,3; 49,6; 46,3; 21,4. HRMS (TOF MS ESI+) m/z Calculado para 

C41H34N10S3 [M+H]+: 763,2208; encontrado: 763,2194. 

 

4-(benzo[d]tiazol-2-il)-N,N-bis((1-((2-(4-clorofenil)tiazol-4-il)metil)-1H-1,2,3-

triazol-4-il)metil)anilina 32c 

Rendimento: 74% 

Características físicas: Sólido 

branco 

Ponto de fusão: 172-173 °C 
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RMN 1H (DMSO-d6, 400 MHz), δ (ppm): 8,13 (s, 2H); 8,02 (d, J = 7,7 Hz, 1H); 7,94 

(d, J = 8,0 Hz, 1H); 7,86-7,82 (m, 6H); 7,67 (s, 2H); 7,49-7,45 (m, 5H); 7,38-7,34 (m, 

1H); 7,05 (d, J = 8,9 Hz, 2H); 5,70 (s, 4H); 4,80 (s, 4H). 

 

RMN 13C (DMSO-d6, 100 MHz) δ (ppm): 167,7; 166,7; 154,1; 151,5; 150,3; 144,2; 

135,2; 134,2; 131,7; 129,3; 128,5; 127,9; 126,3; 124,6; 123,7; 122,2; 121,9; 121,5; 

119,0; 113,1; 49,7; 45,9. HRMS (TOF MS ESI+) m/z Calculado para C39H28Cl2N10S3 

[M+H]+: 803,1116; encontrado: 803,1141. 

 

4-(benzo[d]tiazol-2-il)-N,N-bis((1-((2-(4-metoxifenil)tiazol-4-il)metil)-1H-1,2,3-

triazol-4-il)metil)anilina 32d 

Rendimento: 90% 

Características físicas: Sólido 

amarelo 

Ponto de fusão: 173-174 °C 

RMN 1H (DMSO-d6, 400 MHz), δ 

(ppm): 8,14 (s, 2H); 8,02 (d, J = 8,1 

Hz, 1H); 7,93 (d, J = 8,1 Hz, 1H); 

7,85 (d, J = 8,8 Hz, 2H); 7,80-7,74 

(m, 4H); 7,53 (s, 2H); 7,49-7,45 (m, 1H); 7,38-7,34 (m, 1H); 7,06 (d, J = 8,7 Hz, 2H); 

6,98 (d, J = 8,9 Hz, 4H); 5,67 (s, 4H); 4,79 (s, 4H); 3,73 (s, 6H). 

 

RMN 13C (DMSO-d6, 100 MHz) δ (ppm): 168,2; 168,0; 161,5; 154,3; 151,2; 150,50; 

134,3; 128,8; 128,2; 128,1; 126,6; 126,0; 124,9; 124,0; 122,4; 122,2; 121,6; 117,7; 

115,0; 113,2; 55,7; 49,5; 46,1. HRMS (TOF MS ESI+) m/z Calculado para 

C41H34N10O2S3 [M+H]+: 795,2107; encontrado: 795,2131. 

 

4-(benzo[d]tiazol-2-il)-N,N-bis((1-((2-fenil-1,3-selenazol-4-il)metil)-1H-1,2,3-

triazol-4-il)metil)anilina 33a 

Rendimento: 80% 

Características físicas: Sólido amarelo 

Ponto de fusão: 173-175 °C 
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RMN 1H (DMSO-d6, 400 MHz), δ (ppm): 8,12-8,11 (m, 4H); 8,03-8,01 (m, 1H); 7,94- 

7,92 (m, 1H); 7,86-7,80 (m, 7H); 7,50; 7,41-7,34 (m, 1H); 7,07 (d, J = 9,1 Hz, 2H); 

5,67 (s, 4H); 4,79 (s, 4H). 

 

RMN 13C (DMSO-d6, 100 MHz) δ (ppm): 175,1; 167,9; 154,2; 151,8; 150,5; 144,3; 

135,8; 134,3; 130,8; 129,5; 128,7; 126,9; 126,5; 124,8; 124,6; 123,9; 122,3; 122,2; 

121,5; 113,1; 50,3; 45,9. HRMS (TOF MS ESI+) m/z Calculado para C39H30N10SSe2 

[M+H]+: 831,0784; encontrado: 831,0812. 

 

4-(benzo[d]tiazol-2-il)-N,N-bis((1-((2-(4-tolil)-1,3-selenazol-4-il)metil)-1H-1,2,3-

triazol-4-il)metil)anilina 33b 

Rendimento: 80% 

Características físicas: Sólido amarelo 

Ponto de fusão: 171-173 °C 

RMN 1H (DMSO-d6, 400 MHz), δ 

(ppm): 8,08 (s, 2H); 8.06 (s, 2H); 8,03-

8,01 (m, 1H); 7,93-7,95 (m, 1H); 7,85 (d, 

J = 9,0 Hz, 2H); 7,68 (d, J = 8,1 Hz, 4H); 

7,50-7,46 (m, 1H); 7,39-7,35 (m, 1H); 

7,20 (d, J = 7,9 Hz, 4H); 7,07 (d, J = 9,1 Hz, 2H); 5,64 (s, 4H); 4,80 (s, 4H). 

 

RMN 13C (DMSO-d6, 100 MHz) δ (ppm): 175,3; 163,7; 151,8; 150,8; 150,5; 150,5; 

142,5; 140,9; 133,3; 133,3; 130,2; 129,1; 127,0; 125,0; 124,8; 124,3; 124,2; 114,3; 

113,1; 110,9; 50,4; 46,1; 21,3. HRMS (TOF MS ESI+) m/z Calculado para 

C41H34N10SSe2 [M+H]+: 859,1097; encontrado: 859,1105. 

 

4-(benzo[d]tiazol-2-il)-N,N-bis((1-((2-(4-clorofenil)-1,3-selenazol-4-il)metil)-1H-

1,2,3-triazol-4-il)metil)anilina 33c 

Rendimento: 87% 

Características físicas: Sólido 

amarelo 

Ponto de fusão: 159-161 °C 

RMN 1H (DMSO-d6, 400 MHz), δ 

(ppm): 8,17 (s, 2H); 8,13 (s, 2H); 
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8,03-8,01 (m, 1H); 7,96-7,93 (m, 1H); 7,85-7,80 (m, 6H); 7,49-7,44 (m, 5H); 7,38-7,34 

(m, 1H); 7,05 (d, J = 9,0 Hz, 2H); 5,67 (s, 4H); 4,80 (s, 4H). 

 

RMN 13C (DMSO-d6, 100 MHz) δ (ppm): 173,8; 168,1; 154,4; 152,1; 150,5; 144,6; 

135,6; 134,7; 134,4; 129,8; 128,9; 128,7; 126,8; 125,7; 125,1; 124,2; 122,5; 122,4; 

121,5; 113,2; 50,3; 46,2. HRMS (TOF MS ESI+) m/z Calculado para 

C39H28Cl2N10SSe2 [M+H]+: 899,0005; encontrado: 899,0023. 

 

4-(benzo[d]tiazol-2-il)-N,N-bis((1-((2-(4-metoxifenil)-1,3-selenazol-4-il)metill)-1H-

1,2,3-triazol-4-il)metil)anilina 33d 

Rendimento: 83% 

Características físicas: Sólido 

amarelo 

Ponto de fusão: 171-173 °C 

RMN 1H (DMSO-d6, 400 MHz), δ 

(ppm): 8,08 (s, 2H); 8,02 (m, 1H); 

7,99 (s, 2H); 7,94-7,91 (m, 1H); 

7,85 (d, J = 9,0 Hz, 2H); 7,77-7,73 

(m, 4H); 7,49-7,45 (m, 1H); 7,38-7,34 (m, 1H); 7,07 (d, J = 9,0 Hz, 2H); 6,98-6,94 (m, 

4H); 5,63 (s, 4H); 4,79 (s, 4H); 3,75 (s, 6H). 

 

RMN 13C (DMSO-d6, 100 MHz) δ (ppm): 174,9; 168,1; 161,6; 154,4; 151,7; 150,5; 

134,3; 128,9; 128,8; 128,7; 126,7; 125,0; 124,2; 124,2; 123,5; 122,4; 122,4; 121,4; 

115,0; 113,1; 55,8; 50,4; 46,1. HRMS (TOF MS ESI+) m/z Calculado para 

C41H34N10O2SSe2 [M+H]+: 891,0996; encontrado: 891,1000. 

 

 

6.2.11 Avaliação antimicroniana in vitro: Testes de atividade antifúngica e 
antibacteriana 
 

A avaliação da atividade antimicrobiana foi realizada pelo Núcleo de 

Pesquisas de Produtos Naturais da Universidade Federal de Santa Maria sob 

responsabilidade da doutoranda Gabriele do Carmo. Os métodos utilizados para 

determinar a concentração inibitória mínima (CIM) e as concentrações letais 
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mínimas (CLM) foram de microdiluição em caldo padronizados (M7-A6) e (M27-A2) 

pelo CLSI (NCCLS (National Committee for Clinical Laboratory, 2005. Manual of 

antimicrobial susceptibility testing), 2006; NCCLS (National Committee for Clinical 

Laboratory Standards, 2002. Reference Method for Broth Dilution Antifungal 

Susceptibility Testing of Yeasts ; Approved Standard, 2th ed. ed. NCCLS, 940 West 

Valley Road, Suite 1400, Wayne, Pennsylvania 19087-1898 USA, 2002). 

Os microrganismos que foram empregados para a realização da atividade 

antimicrobiana são cepas referência da American TypeCollection (ATCC), 

constituídos de microrganismos Gram-positivos, Gram-negativos e fungos (Tabela 

19). 

 

Tabela 19 - Microrganismos indicadores. 

Características Microrganismo  ATCC 

Gram – positivas 

Staphylococcus aureus  25923 

Bacillus subtilis  6633 

Enterococcus sp.  6589 

Bacillus cereus   33019 

Enterobacteraerogenes  13048 

Gram – negativas 

Escherichia coli  25922 

Pseudomonasaeroginosa  9027 

Burkholderiacepacia  17759 

Morganellamorganii  25829 

Salmonella typhimurium  14028 

ShigellaSonnei   25931 

Fungos 

Cândida albicans  10231 

Cândida tropicalis  18803 

Cândida krusei  6258 

Cândida parapslosis  22018 

Cryptococcusneofarmans  28952 

Cryptococcus Gatti  2601 

Sacharomycescerivisiae  2601 

 

 

6.2.11.1 Padrões utilizados nos Ensaios Microbiológicos 
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Os padrões utilizados foram preparados conforme FDA (Food and Drug 

Administration), sendo Clorofenicol para bactérias e Fluconazol para fungos (FDA, 

1991). 

 

6.2.11.2 Meios de culturas empregados 
 

Os meios foram preparados conforme instruções do fabricante e, esterilizados 

em autoclave a 121 °C, 1 atm, durante 45 minutos. As cepas dos microrganismos 

indicadores foram armazenadas em geladeira, sendo utilizado meio Ágar Müller-

Hinton para bactérias e meio Ágar Saubouraud para fungos de modo a fazer o meio 

inclinado (Tabela 20). 

 

Tabela 20 - Meios de cultura. 

Meio de cultura Composição Quantidade (g) 

Repique de bactérias 

Meio Ágar nutriente 

 

Cloreto de sódio 8,0 

Extrato de carne 3,0 

Peptona de gelatina 5,0 

Ágar bacteriológico 15,0 

Repique de fungos 

Meio Ágar saborauddextrosado 

 

Dextrose 40,0 

Peptona de carne 5,0 

Peptona de caseína 5,0 

Ágar 15,0 

Cultivo de bactérias 

Meio caldo de caseína de soja 

 

Dextrose 2,5 

Cloreto de sódio 5,0 

Fosfato dibásico de potássio 2,5 

Peptona de caseína 17,0 

Peptona de soja 3,0 

Cultivo de fungos 

Meio caldo sabourauddextrosado 

 

Peptona de caseína 40,0 

Peptona de carne 5,0 

Dextrose 5,0 
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6.2.11.3 Preparação dos inóculos e Determinação da CIM pelo método de 
microdiluição 
 

Com o auxílio de uma alça de platina transferiu-se culturas dos 

microrganismos indicadores para tubos de ensaio contendo 5 mL de solução salina 

0,8 %. Os inóculos foram padronizados comparando com o tubo padrão 0,5 da 

escala nefelométrica de McFarland, correspondendo a 1,5X10-8 UFC mL-1 (Unidades 

Formadoras de Colônia por mL). 

As amostras a serem testadas foram diluídas em meio líquido (1 mg/mL) e 

diluídas novamente em placas de cultura estéreis de 96 poços, nas concentrações 

de 200 a 1,56 µg/mL. Cada poço foi inoculado com os microrganismos (1x106 

células viáveis) e homogeneizados, sendo então, as microplacas incubadas por 24 

horas a 35 °C para bactérias e 48 h a 27 °C para fungos. Após a incubação, o 

crescimento microbiano foi visualizado pela turvação, podendo ser determinado o 

CIM, 50 % da capacidade de inibir o crescimento do microrganismo em específico. 

A leitura foi realizada através da medida de Densidade Ótica em aparelho 

espectrofotômetro (Molecular Devices modelo SpectraMax M2). A microplaca de 96 

poços foi colocada num Spectra Max M2 espectrofotômetro de microplacas 

(Molecular DevicesCorp) programado para realizar as medições a 23°C. As 

densidades ópticas das culturas celulares foram lidas utilizando um comprimento de 

onda de 620 nm, e agitação (30 s) entre cada uma das medições de leitura 

(LEHTINEN et al., 2006). 

 

6.2.11.4. Determinação da Concentração Letal Mínima (CLM) 
 

Nos poços que não apresentaram crescimento de microrganismos, fizeram-se 

repiques das diluições para placa de Petri contendo ágar Müller-Hinton para 

bactérias e Sabourand para fungos. Após o período de incubação, foi possível 

determinar a menor concentração capaz de causar a morte dos microrganismos, 

determinando assim a CLM, nos testes com bactérias e fungos. Todos os testes 

foram realizados em triplicata, realizando-se a análise dos padrões 

simultaneamente. 
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6.2.12. Avaliação do potencial antioxidante dos compostos 20-25 
  

A capacidade antioxidante total (CAT ou TAC, do inglês Total Antioxidant 

Capacity) dos compostos 20-25 foi avaliada de acordo com o ensaio de 

fosfomolibdênio contendo algumas modificações se comparada à literatura original, 

conforme já descrito neste documento. As concentrações dos compostos testados e 

do BHT, utilizado como controle positivo, foram as mesmas sendo estas de 1, 10 e 

100 µg/mL. A atividade antioxidante total foi expressa em relação ao BHT 100 µg/mL 

de absorbância (100% de controle) e calculada pela fórmula a seguir (Departamento 

de Bioquímica – UFSM): 
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ESPECTROS SELECIONADOS 
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 Espectro de RMN 1H para o composto 20a em DMSO-d6 a 400 MHz. 

 
Espectro de RMN 13C para o composto 20a em DMSO-d6 a 100 MHz. 
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Espectro de RMN 1H para o composto 20b em DMSO-d6 a 400 MHz. 

 
Espectro de RMN 13C para o composto 20b em DMSO-d6 a 100 MHz. 
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Espectro de RMN 1H para o composto 20c em DMSO-d6 a 400 MHz. 

 
Espectro de RMN 13C para o composto 20c em DMSO-d6 a 100 MHz. 
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Espectro de RMN 1H para o composto 20d em DMSO-d6 a 400 MHz. 

 
Espectro de RMN 13C para o composto 20d em DMSO-d6 a 100 MHz. 
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Espectro de RMN 1H para o composto 21a em DMSO-d6 a 400 MHz. 

 
Espectro de RMN 13C para o composto 21a em DMSO-d6 a 100 MHz. 
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Espectro de RMN 1H para o composto 21b em DMSO-d6 a 400 MHz. 

 
Espectro de RMN 13C para o composto 21b em DMSO-d6 a 100 MHz. 
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Espectro de RMN 1H para o composto 21c em DMSO-d6 a 400 MHz. 

 
Espectro de RMN 13C para o composto 21c em DMSO-d6 a 100 MHz. 
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Espectro de RMN 1H para o composto 21d em DMSO-d6 a 400 MHz. 

 
Espectro de RMN 13C para o composto 21d em DMSO-d6 a 100 MHz. 
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Espectro de RMN 1H para o composto 22a em DMSO-d6 a 400 MHz. 

 
Espectro de RMN 13C para o composto 22a em DMSO-d6 a 100 MHz. 
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Espectro de RMN 1H para o composto 22b em DMSO-d6 a 400 MHz. 

 
Espectro de RMN 13C para o composto 22b em DMSO-d6 a 100 MHz. 
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Espectro de RMN 1H para o composto 22c em DMSO-d6 a 400 MHz. 

 
Espectro de RMN 13C para o composto 22c em DMSO-d6 a 100 MHz. 
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Espectro de RMN 1H para o composto 22d em DMSO-d6 a 400 MHz. 

 
Espectro de RMN 13C para o composto 22d em DMSO-d6 a 100 MHz. 
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Espectro de RMN 1H para o composto 23a em DMSO-d6 a 600 MHz. 

 

Espectro de RMN 13C para o composto 23a em DMSO-d6 a 150 MHz. 
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Espectro de RMN 1H para o composto 23b em DMSO-d6 a 400 MHz. 

 
Espectro de RMN 13C para o composto 23b em DMSO-d6 a 100 MHz. 
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Espectro de RMN 1H para o composto 23c em DMSO-d6 a 400 MHz. 

 

 
Espectro de RMN 13C para o composto 23c em DMSO-d6 a 100 MHz. 
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Espectro de RMN 1H para o composto 23d em DMSO-d6 a 400 MHz. 

 
Espectro de RMN 13C para o composto 23d em DMSO-d6 a 100 MHz. 
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Espectro de RMN 1H para o composto 24a em DMSO-d6 a 400 MHz. 

 

 
Espectro de RMN 13C para o composto 24a em DMSO-d6 a 100 MHz. 
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Espectro de RMN 1H para o composto 24b em DMSO-d6 a 400 MHz. 

 
Espectro de RMN 13C para o composto 24b em DMSO-d6 a 100 MHz. 
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Espectro de RMN 1H para o composto 24c em DMSO-d6 a 400 MHz. 

 
Espectro de RMN 13C para o composto 24c em DMSO-d6 a 100 MHz. 
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Espectro de RMN 1H para o composto 24d em DMSO-d6 a 400 MHz. 

 
Espectro de RMN 13C para o composto 24d em DMSO-d6 a 100 MHz. 
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Espectro de RMN 1H para o composto 25a em DMSO-d6 a 400 MHz. 

 
Espectro de RMN 13C para o composto 25a em DMSO-d6 a 100 MHz. 
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Espectro de RMN 1H para o composto 25b em DMSO-d6 a 400 MHz. 

 
Espectro de RMN 13C para o composto 25b em DMSO-d6 a 100 MHz. 
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Espectro de RMN 1H para o composto 25c em DMSO-d6 a 400 MHz. 

 
Espectro de RMN 13C para o composto 25c em DMSO-d6 a 100 MHz. 



207 

 

  

 
 

 
Espectro de RMN 1H para o composto 25d em DMSO-d6 a 400 MHz. 

 
Espectro de RMN 13C para o composto 25d em DMSO-d6 a 100 MHz. 
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Espectro de RMN 1H do composto 28a em DMSO-d6 a 400 MHz. 

 
Espectro de RMN 13C do composto 28a em DMSO-d6 a 100 MHz. 
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Espectro de RMN 1H do composto 28b em DMSO-d6 a 600 MHz. 

 

 
Espectro de RMN 13C do composto 28b em DMSO-d6 a 150 MHz. 
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Espectro de RMN 1H do composto 28c em DMSO-d6 a 600 MHz. 

 

 
Espectro de RMN 13C do composto 28c em DMSO-d6 a 150 MHz. 
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Espectro de RMN 1H do composto 28d em DMSO-d6 a 400 MHz. 

 
Espectro de RMN 13C do composto 28d em DMSO-d6 a 100 MHz. 
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Espectro de RMN 1H do composto 29a em DMSO-d6 a 600 MHz. 

 
Espectro de RMN 13C do composto 29a em DMSO-d6 a 150 MHz. 
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Espectro de RMN 1H do composto 29b em DMSO-d6 a 600 MHz. 

 
Espectro de RMN 13C do composto 29b em DMSO-d6 a 150 MHz. 
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Espectro de RMN 1H do composto 29c em DMSO-d6 a 600 MHz. 

 

 
Espectro de RMN 13C do composto 29c em DMSO-d6 a 150 MHz. 
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Espectro de RMN 1H do composto 29d em DMSO-d6 a 600 MHz. 

 

 
Espectro de RMN 13C do composto 29d em DMSO-d6 a 150 MHz. 
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Espectro de RMN 1H do composto 30a em DMSO-d6 a 400 MHz. 

 
Espectro de RMN 13C do composto 30a em DMSO-d6 a 100 MHz. 
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Espectro de RMN 1H do composto 30b em DMSO-d6 a 400 MHz. 

 

 
Espectro de RMN 13C do composto 30b em DMSO-d6 a 100 MHz. 
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Espectro de RMN 1H do composto 30c em DMSO-d6 a 400 MHz. 

 

 
Espectro de RMN 13C do composto 30c em DMSO-d6 a 100 MHz. 

 
 
 
 



219 

 

  

 
Espectro de RMN 1H do composto 30d em DMSO-d6 a 400 MHz. 

 

 
Espectro de RMN 13C do composto 30d em DMSO-d6 a 100 MHz. 
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Espectro de RMN 1H do composto 31a em DMSO-d6 a 400 MHz. 

 
Espectro de RMN 13C do composto 31a em DMSO-d6 a 100 MHz. 
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Espectro de RMN 1H do composto 31b em DMSO-d6 a 400 MHz. 

 

 
Espectro de RMN 13C do composto 31b em DMSO-d6 a 100 MHz. 
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Espectro de RMN 1H do composto 31c em DMSO-d6 a 600 MHz. 

 
Espectro de RMN 13C do composto 31c em DMSO-d6 a 150 MHz. 
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Espectro de RMN 1H do composto 31d em DMSO-d6 a 400 MHz. 

 
Espectro de RMN 13C do composto 31d em DMSO-d6 a 100 MHz. 
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Espectro de RMN 1H do composto 32a em DMSO-d6 a 400 MHz. 

 
Espectro de RMN 13C do composto 32a em DMSO-d6 a 100 MHz. 
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Espectro de RMN 1H do composto 32b em DMSO-d6 a 400 MHz. 

 
Espectro de RMN 13C do composto 32b em DMSO-d6 a 100 MHz. 
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Espectro de RMN 1H do composto 32c em DMSO-d6 a 400 MHz. 

 

 
Espectro de RMN 13C do composto 32c em DMSO-d6 a 100 MHz. 
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Espectro de RMN 1H do composto 32d em DMSO-d6 a 400 MHz. 

 

 
Espectro de RMN 13C do composto 32d em DMSO-d6 a 100 MHz. 
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Espectro de RMN 1H do composto 33a em DMSO-d6 a 400 MHz. 

 

 
Espectro de RMN 13C do composto 33a em DMSO-d6 a 100 MHz. 
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Espectro de RMN 1H do composto 33b em DMSO-d6 a 400 MHz. 

 

 
Espectro de RMN 13C do composto 33b em DMSO-d6 a 100 MHz. 
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Espectro de RMN 1H do composto 33c em DMSO-d6 a 400 MHz. 

 

 
Espectro de RMN 13C do composto 33c em DMSO-d6 a 100 MHz. 
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Espectro de RMN 1H do composto 33d em DMSO-d6 a 400 MHz. 

 
Espectro de RMN 13C do composto 33d em DMSO-d6 a 100 MHz. 
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ANEXOS 
 
Dados de raio-X: 
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