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RESUMO 

LUNA, I. S. Síntese e Avaliação do Potencial Antimicrobiano de Novos 

Derivados 2-Amino-tiofênicos Obtidos a Partir de 1,4-ditiano-2,5-diol. 141 p. 

Dissertação (Mestrado). Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2017. 

  

Os derivados 2-amino-tiofenos são importantes intermediários sintéticos para a 

química medicinal, permitindo a obtenção de vários compostos bioativos, com 

destaque para as atividades antifúngicas e antibacterianas. Estudos anteriores 

realizados pelo Laboratório de Síntese e Vetorização de Moléculas identificaram 

atividade antimicrobiana promissoras de derivados cicloaquil[b]tiofenos, contudo 

estudos teóricos demonstraram que os elevados valores de LogP são um dos 

principais fatores que limitam seu potencial biológico. Com isso, o objetivo do 

trabalho foi sintetizar novos derivados 2-amino-tiofênicos utilizando como precursor 

o composto 1,4-ditiano-2,5-diol de forma a obter compostos com as posições  C-4 e 

C-5 do anel tiofênico não substituído, assim como determinar a atividade 

antimicrobiana in vitro destes compostos. Foram obtidos 25 novos derivados 

através do uso de duas fontes de energia: aquecimento térmico e irradiação de 

micro-ondas. O uso do micro-ondas, mostrou-se mais adequado para a síntese, 

resultando em compostos com melhores rendimentos (60-89%). Os compostos 

tiveram suas estruturas químicas confirmadas por espectroscopia de RMN, 

infravermelho e espectrometria de massas. Na avaliação da atividade 

antimicrobiana foram ultilizadas cepas de Staphylococcus, Candida, Cryptococcus 

e Aspergillus. Os ensaios foram realizados pelo teste de suscetibilidade através da 

técnica de microdiluição em caldo (CLSI, 2002) para determinar a Concentração 

Inibitória Mínima (CIM) das substâncias sobre as cepas utilizadas. Os compostos 

mais ativos foram os que apresentaram como substituinte os grupos indol (CN11, 

CN15) e piridina (CN25) inibindo o crescimento fúngico da maioria das cepas de 

Candida, Cryptococcus e Aspergillus, seguindo, respectivamente, pelos compostos 

com presença de halogênio Cl, F e Br (CN02, CN03 e CN21) e 3-OEt-4-OH (CN26) 

para fenil substituídos que inibiram o crescimento apenas das cepas de Candida e 

Cryptococcus. Os novos derivados obtidos não apresentram incremento da 

atividade antimicrobiana quando comparada com seus análogos 

cicloaquil[b]tiofenos, demonstrando que substituições nas posições 4 e 5 do anel 

tiofeno não são essenciais para a atividade antimicrobiana de derivados 2-amino-

tiofênicos, porém a diminuição do LogP dos derivados resultam em moléculas com 

melhor perfil farmacocinético, o que nos estimula a continuar na busca de 

compostos mais ativos. 

 

 

 

 

Palavras-chave: Reação de Gewald, ditiano, atividade antimicrobiana. 
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ABSTRACT 

LUNA, I. S. Synthesis and Evaluation of the Antimicrobial Potential of New 2-

Aminothiophene Derivatives Obtained from 1,4-dithiane-2,5-diol. 141 p. 

Dissertation (Masters Course). Federal University of Paraíba, João Pessoa, 2016. 

 

2-Aminothiophene derivatives are important synthetic intermediates for medicinal 

chemistry, allowing to obtaining several bioactive compounds, with emphasis on 

antifungal and antibacterial agents. Previous studies carried out by the Laboratory of 

Synthesis and Vectorization of Molecules have identified promising antimicrobial 

activity of cycloalquil[b]thiophene derivatives, yet theoretical studies have 

demonstrated that their high LogP values are one of the main factors limiting their 

biological potential. Thus, the aim of the present work was to synthesize novel 2-

amino-thiophenic derivatives using 1,4-dithiane-2,5-diol as precursor, in order to 

obtain unsubstituted thiophene at C-4 and C-5 positions, and also to determine the 

in vitro antimicrobial activity of these compounds. 25 new thiophene derivatives 

were obtained through two methods using diferente energy sources: heating and 

microwave irradiation. The use of the microwave was more adequate for the 

synthesis, resulting in compounds with better yields (60-89%). The compounds had 

their structures confirmed by nuclear magnetic resonance, infrared spectroscopy 

and mass spectrometry. In the evaluation of the antimicrobial activity strains of 

Staphylococcus, Candida, Cryptococcus and Aspergillus were used. The assays 

were performed by the susceptibility test using the broth microdilution technique 

(CLSI, 2002) to determine the Minimum Inhibitory Concentration (MIC) of the 

substances on the strains. The most active compounds were those who presented 

as substituting groups the indole (CN11, CN15) and pyridine (CN25), inhibiting the 

fungal growth of most Candida, Cryptococcus and Aspergillus strains, respectively, 

following the compounds with presence of Cl, F and Br (CN02, CN03 and CN21) 

and 3-OEt-4-OH (CN26) for phenyl substituted derivatives which inhibited only the 

growth of Candida and Cryptococcus strains. The new derivatives obtained do not 

present an increase in antimicrobial activity when compared to their 

cycloaquil[b]thiophene analogs, demonstrating that substitutions at thiophene ring 

positions 4 and 5 are not essential for the antimicrobial activity of 2-aminothiophene 

derivatives, but the decrease of the derivatives LogP results in molecules with better 

pharmacokinetic profile, which encourages us to continue searching for more active 

compounds. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Gewald reaction, dithiane, antimicrobial activity. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas três décadas, têm sido publicados muitos métodos para a 

obtenção de 2-amino-tiofênicos (SABINS et al., 1998), no entanto foi em 1961 que 

o químico alemão Karl Gewald revolucionou a síntese orgânica ao desenvolver um 

método simples, barato e fácil de aplicar à formação de derivados de 2-amino-

tiofênicos com excelentes rendimentos (GEWALD, 1961; GEWALD, 1976). 

Desde então, a síntese de anéis tiofênicos tem atraído grande atenção da 

comunidade científica devido, devido a ampla gama de atividades biológicas 

associadas a esses compostos, em especial na área de produtos farmacêuticos, 

possuindo ações como: agente antibacterianos, antifúngicos, antiamebas, 

antitumoral, antioxidante, anticoagulante e antitrombótico (PUTEROVÁ; 

KRUTOSIKOVÁ; VÉGH, 2010; FORERO et al., 2011). 

Atualmente, existem diversos agentes patógenos microbiológicos, que podem 

causar contaminação e, por conseguinte, infecções. Dentro destes grupos, a 

incidência de infecções fúngicas e bacterianas tem aumentando substancialmente e 

caracteriza-se por altas taxas de morbidade e mortalidade, devido principalmente a 

baixa eficiência dos medicamentos disponíveis e/ou desenvolvimento de cepas 

resistentes (GRILLO et al., 2013; KANAFANI; PERFECT, 2008). Portanto, existe 

uma real necessidade da introdução de novos fármacos antimicrobianas na 

terapêutica.  

O planejamento de fármacos é a estratégia mais amplamente utilizada na 

busca de novos compostos bioativos, e dentro desse planejamento, o perfil 

farmacocinénitico deve sempre ser um dos parâmetros a ser considerado na 

seleção de novos candidatos à fármacos. 

A baixa hidrossolubilidade é o aspecto mais frequente a ser considerado no 

desenvolvimento de um grande número de potenciais candidatos a fármacos. A 

maioria dos novos protótipos promissores são fármacos pouco solúveis em água, 

que podem apresentar reduzido efeito terapêutico devido à sua baixa 

biodisponibilidade (LIMA et al., 2008). 

Por esta razão, é necessário durante o planejamento de um fármaco, em 

especial durante o desenho da rota sintética e seleção dos grupos radicais e de 

grupos farmacofóricos, selecionar àquelas mais adequadas, com menores valores 
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de coeficiente de lipofilia (LogP), que possibilitaram os novos compostos um 

aumento de suas solubilidades em água (MONTANARI, 2011).  

Em trabalhos anteriores do nosso grupo foi identificado o grande potencial 

antifúngico de derivados cicloaquil[b]tiofenos frente a diversas espécies de fungos, 

especialmente Criptococcus neofomans (SOUZA et al., 2012). Ao mesmo tempo 

em que estudos teóricos com esses derivados demonstraram que suas baixas 

solubilidades em água (elevados valores de LogP) são um dos principais fatores 

que limitam suas atividades antifúngicas (SCOTTI et al., 2012) e geram obstáculos 

para condução de estudos in vivo, visto a existência de uma grande barreira 

farmacocinética. 

Derivados 1,4-ditiano-2,5-diol são dímeros de α-mercaptoaldeídos ou de α-

mercaptocetonas que podem ser utilizados para obtenção de derivados 2-amino-

tiofênicos através da 4ª versão da reação de Gewald (PUTEROVÁ; KRUTOSÍKIVÁ; 

VÉGH, 2010). O uso desses derivados 1,4-ditiano-2,5-diol apresenta como grande 

diferencial, a possibilidade de obter aductos de Gewald não substituídos nas 

posições C-4 e C-5 do anel tiofeno gerando compostos com menor LogP quando 

comparadas com seus análogos cicloalquil[b]tiofeno (Figura 1). 

 

Figura 1. Comparação do LogP de cicloalquil[b]tiofenos e seus análogos C-4 e C-5 

não substituídos. 

 

Diante desses fatos e associado ao grande potencial de moléculas derivadas 

do tiofeno em inibir o crescimento microbiano, expressos na literatura e constatado 

em publicações e patentes pelo nosso grupo de pesquisa, planejados sintetizar uma 

nova série de derivados 2-amino-tiofênicos a partir do reagente 1,4-ditiano-2,5-diol 

que permitirá obter novos protótipos com características farmacocinéticas mais 

adequadas (menor LogP), aumentado sua solubilidade em água, o que poderá 

resultar em um incremento significativa da atividade antimicrobiana. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. Síntese de Gewald 

 Nas últimas três décadas, foram publicados muitos métodos para a obtenção 

de 2-amino-tiofênicos polissubstituídos (SABNIS; RANGNEKAR; SONAWANE, 

1999). Essas vias sintéticas envolviam múltiplos passos, difícil preparação do 

material de partida e nem sempre produziam bons rendimentos com elevado grau de 

pureza. 

 Foi em 1961 que Gewald desenvolveu um método universal, barato e fácil de 

sintetizar para a formação de derivados de 2-amino-tiofênicos em excelentes 

rendimentos (GEWALD, 1961; HUANG; DÖMLING, 2011). 

 Tradicionalmente, são preparados 2-amino-tiofenos polissubstituídos com um 

grupo derivado de ácido carboxílico, tais como ciano, etoxicarbonil ou aminocarbonil 

na posição C-3 do anel tiofênico e grupos alquil ou cicloalquil nas posições C-4 e   

C-5 do anel tiofênico utilizando a reação de Gewald. Os derivados 2-amino-

tiofênicos são obtidos através de uma reação multicomponente entre uma cetona ou 

aldeído, uma nitrila ativada e enxofre na presença de uma base adequada 

(Esquema 1). 

 

Esquema 1. Reação de Gewald. 

 
 

  Gewald publicou três versões para a obtenção do 2-amino-tiofênico através 

de sua reação (GEWALD, 1976) e, anos depois, foi publicado uma melhoria em 

umas das versões, na qual foi chamada de quarta versão da reação de Gewald 

(PUTEROVÁ; KRUTOSÍKIVÁ; VÉGH, 2010). 

 Na primeira versão, um α-sulfaniladeído ou α-sulfanilcetona reage com uma 

acetonitrila ativada na presença de um catalisador básico (normalmente trietilamina 

ou piperidina). A reação utiliza solventes como metanol, etanol ou DMF a 50°C, 
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fornecendo os compostos com rendimentos que variam entre 35-80% (Esquema 2). 

Devido à instabilidade e a difícil preparação dos compostos de partida, o α-

sulfanilcarbonil, esta reação possui limitações e são utilizadas variações mais 

convenientes em vez deste procedimento (SABNIS; RANGNEKAR; SONAWANE, 

1999).  

 

Esquema 2. Esquema reacional da primeira versão da reação de Gewald. 

 
 
 A segunda versão da reação de Gewald é a mais utilizada e consiste na reação 

one-pot de três componentes - um composto α-metileno carbonil, α-acetonitrila 

ativada e enxofre a uma temperatura de até 45°C em etanol ou metanol. Neste caso, 

a base, principalmente aminas secundárias (dietilamina ou morfolina), são utilizadas 

em quantidades equivalentes 0,5 - 1,0 molar. A reação ocorre dentro de três passos 

promovidos pela base: condensação dos substratos de partida (reação de 

Knoevenagel), adição de enxofre a nitrila e fechamento do aduto ilideno-sulfureto 

(Esquema 3). 

 

Esquema 3. Esquema reacional da segunda versão da reação de Gewald. 

 
  

 Nessa versão, os rendimentos são mais elevados (45-95%) do que na primeira 

(35-80%) e os reagentes são mais facilmente disponíveis, sendo, então, a versão da 

reação de Gewald mais utilizada para obtenção de 2-amino-tiofenicos 

polissubstituídos. 

 Na terceira versão, a reação de Gewald ocorre em duas etapas, na qual 

permite a reação de alquilarilo ou cicloalquilcetonas que apresentam uma 

reatividade limitada nas condições one-pot. A nitrila α,β-insaturado como um produto 

de condensação de Knoevenagel-Cope é previamente preparado e isolado para 

depois ser tratado com enxofre e amina (Esquema 4). 
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Esquema 4. Esquema reacional da terceira versão da reação de Gewald. 

 
 

 O último dos métodos básicos de Gewald representa uma alternativa 

melhorada da primeira versão (PUTEROVÁ; KRUTOSÍKIVÁ; VÉGH, 2010). Nesta 

quarta versão em particular, as formas diméricas mais estáveis de um 1,4-ditiano-

2,5-diol substituído (1), são submetidos a condensação e ciclização (3) subsequente 

com uma acetonitrila ativada (2) para obtenção do 2-amino-tiofênico (4) em 

quantidade estequiométrica (Esquema 5). 

 

Esquema 5: Esquema reacional da quarta versão da reação de Gewald. 

 
 

 O objetivo principal desta modificação metodológica é a preparação de 2-

amino-tiofenos com a posição C-4 e/ou C-5 não substituída. A tabela 1 apresenta os 

rendimentos dessa metodologia para obtenção de aductos de Gewald de acordo 

com PUTEROVÁ, KRUTOSÍKIVÁ e VÉGH (2010). 

 

Tabela 1. Estudo do 2-amino-tiofênios substituídos obtidos pela quarta versão da 

reação de Gewald. 
R1 R2 X Rendimento 

H H CO2Me 58% 

Me H Me 52% 

H H CN 72% 

H H CONH2 46% 

Me H Me 81% 

Fonte: PUTEROVÁ, KRUTOSÍKIVÁ e VÉGH, 2010. 
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2.2.1  Reações com 1,4-ditiano-2,5-diol para a síntese de 2-amino-tiofênicos  

A preparação de 2-amino-tiofênios sem os substituintes na posição C-4 e C-5 

do anel tiofênico representa o avanço da reação de Gewald. Muitos autores utilizam 

esta reação a partir de dímeros α-mercaptoaldeído ou α-mercaptocetona com 

acetonitrila ativada para obter rendimentos mais elevados, um tempo de reação 

significativamente menor e, principalmente, as posições C-4 e C-5 do anel tiofênico 

livres. 

Recentemente diversos grupos de pesquisas têm investido em alternativas 

para a síntese de 2-amino-tiofenos via reação de Gewald. Alguns trabalhos citam o 

uso de outro modelo de transferência de energia além da placa aquecedora, tal 

como: o ultrassom (SANTOS et al., 2012; MOJTAHEDI et al., 2010), o micro-ondas 

(SRIDHAR et al., 2007) e a energia solar (MEKHEIMER, ABDEL-HAMEED & 

SADEK, 2008). Esse meio de tranferência de energia alternativa combina vantagens 

de serem eficazes, com curto tempo reacional e com bons rendimentos. 

O trabalho de Hesse e colaboradores (2007) compara os rendimentos entre 

esses dois meios de tranferência de energia, para a obtenção de 2-amino-tiofenos 

com diferentes substituites na posição C-3 do anel tiofênico (3) (Tabela 2). A reação 

partiu do 1,4-ditiano-2,5-diol (1) com diferentes acetonitrilas ativadas (2) durante 2 

minutos (Esquema 6). Resultando, além da redução do tempo, uma melhora nos 

rendimentos utilizando irradiação por micro-ondas em relação às condições 

convencionais descritas na literatura. 

 

Esquema 6. O 2-amino-tiofeno substituído obtido por irradiação de micro-

ondas.
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Tabela 2. Comparação entre reações ultilizando condições convencionais e por 

micro-ondas para a obtenção de diferentes 2-amino-tiofênicos.  

Substituintes do        

2-amino-tiofênico 

Rendimento da reação 

utilizando micro-
ondas 

Rendimento da reação 

utilizando meios 
convencionais 

X = CN 60% 58% 

X = CO2Me 82% 55% 

X = CONH2 78% 78% 

X = CONHPh 87% 55% 

X = COtBu 81% - 

 Fonte: HESSE, PERSPICACE E KIRSCH, 2007. 

 

Outro estudo foi desenvolvido para avaliar variantes como solventes, bases e 

estequiometria utilizando 1,4-ditiano-2,5-diol como reagente de partida e o 

fenilcianoacetato de etila para obtenção do etil 2-amino-tiofeno-3-carboxilato. A 

reação foi feita sob irradiação de micro-ondas, com temperatura fixa de 80°C por 5 

horas, obtendo rendimento de 58% do produto final (MALLIA et. al., 2015).  

 Bugge e colaboradores (2014) fizeram a reação entre 1,4-ditiano-2,5-diol (1) e 

cianoacetato de metila (2) em meio metanólico e trietilamina como base, 

comparando metodologias tanto com aquecimento por micro-ondas como por 

aquecimento convencional para obter o 2-amino-tiofeno-3-carboxilato de metila (3) 

utilizando a reação de Gewald para obter o intermediário da síntese desejada 

(Esquema 7). Além do menor tempo de reação, não se observou nenhum benefício 

importante do uso de micro-ondas. Assim, o foco foi colocado na variante térmica 

(40 – 60ºC), pois o tamanho do equipamento limitou a escalabilidade das reações no 

micro-ondas.  

 

Esquema 7. Esquema reacional do 2-amino-tiofeno-3-carboxilato de 

metila.
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 Os reagentes ultilizados neste trabalho foram 1,4-ditiano-2,5-diol e 

malononitrila, os mesmo descrito na síntese para obtenção do 6-bromo-N-[3-cloro-4-

(3-fluorobenziloxi)fenil]-tieno[2,3-d]pirimidin-4-amina (Figura 2).  No qual, 

inicialmente ultilizaram a reação de Gewald em meio etanólico a 70ºC, seguido da 

reação de bromação de anel aromático, condensação, ciclização e reação de 

rearranjo Dimroth para obtenção do produto final (ZAN et al., 2011).  

 

Figura 2. Estrutura do 6-bromo-N-[3-cloro-4-(3-fluorobenziloxi)fenyi]-tieno[2,3-

d]pirimidin-4-amina obtido inicialmente por reação de Gewald envolvendo 1,4-
dithiano-2,5-diol. 

 
 

2.2 Fármacos que contém o anel tiofênico 

O anel tiofênico é composto heterociclico de cinco membros, sendo quatro 

carbonos e um enxofre, possui duas duplas ligações entre os carbonos, e pode ter 

até quatro substituintes distintos (R1, R2, R3 e R4) (Figura 3). 

 

Figura 3. Anel tiofênico. 

 

Diversos derivados desse anel são relatados na literatura por apresentar uma 

vasta gama de atividades biológicas, dentre as quais se destacam: anti-inflamatória, 

anti-histamínico, antitumoral e anti-HIV (MITTAL et al., 2004; STEFANI, 2009; 

BRAULTA et al., 2005), assim como também a atividade antifúngica (PINTO et al., 

2008) e antibacteriana (FORERO et al., 2011).  
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Vários fármacos comerciais apresentam em sua estrutura química o anel 

tiofênico, dentre os quais pode-se citar: o ácido tiaprofênico (Surgam®), que possui 

atividade anti-inflamatório não esteroidal (AINE) (SORKIN; BROGDEN, 1985). O 

bissulfato de clopidogrel (Plavix®), um inibidor do difosfato de adenosina (ADP), 

onde a agregação plaquetária induzida tem sido um importante avanço para 

pacientes com doença aterosclerótica cardiovascular (LI et al., 2004; RODGERS; 

STEINHUBL, 2003). O cloridrato de duloxetina (Cymbalta®), é um inibidor seletivo 

da recaptação de serotonina e noradrenalina (SSNRI), tem sido eficaz para o 

tratamento de depressão, para o tratamento da incontinência urinária, entre outros 

(BYMASTER et al., 2003) (Figura 4).  

 

Figura 4. Fármacos comerciais contendo o anel tiofênico. 

 

 

O sertaconazol é um antifúngico comercial, com aplicações na dermatologia e 

na ginecologia. Este fármaco possui o sistema benzo[b]tiofênico que é 

frequentemente presente em compostos biologicamente ativos (Figura 5) (PINTO et 

al., 2008).  

Figura 5. Molécula do sertaconazol. 
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Como precursores de produtos farmacêuticos, a olanzapina (Figura 6) é um 

dos antipsicóticos mais prescrito no Brasil e no mundo (VAN DER ZWAAL et al., 

2010) utilizado no tratamento da esquizofrenia e de doença bipolar (MELTZER et. 

al., 1996; YIJUN; DÖMLING, 2009) é um grande exemplo da importância de 

derivados 2-amino-tiofênicos como intermediários sintéticos. Outro exemplo 

importante é o fármaco tinoridina (Figura 6), que é utilizado como anti-inflamatório 

não esteroidal com atividade antiperoxidativa potente (HUANG; DÖMLING, 2010). 

 

Figura 6. Moléculas farmacêuticas comercializadas de 2-amino-tiofênicos. 

 

 

2.3 Princípios da Química Verde 

A Química Verde (QV) teve início em 1990, principalmente nos países dos 

Estados Unidos, Inglaterra e Itália, com a introdução de novos conceitos em diversas 

atividades fundamentais da química (SOUSA-AGUIAR et al., 2014). A QV é um 

campo emergente que tem como objetivo final viabilizar processos e produtos de 

maneira a evitar ou minimizar o impacto negativo causado ao homem e ao meio-

ambiente.  

Tem sido alcançado o progresso da QV em diversas linhas de pesquisa, como 

na síntese, na catálise, na formulação de solventes menos nocivos ao ambiente e 

desenvolvimento de processos que utilizam matérias-primas renováveis (SOUSA-

AGUIAR et al., 2014).  

Além disso, na produção de moléculas biologicamente ativas pela indústria 

farmacêutica, tem-se conseguido obter melhores resultados minimizando a 

quantidade de etapas com rendimentos baixos, na redução de subprodutos e 

geração de resíduos, ou seja, no melhoreamento do rendimento final e redução dos 
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altos custos para purificação que envolve o processo em escala intrustrial 

(SANSEVERINO, 2000). 

Um processo sintético eficiente através da QV deve possuir as seguintes 

características: seletividade, breviedade (menor número de etapas), alto rendimento 

e pureza do produto desejado, não utilizar solvente, ou quando utilizar, ser menos 

tóxico e não inflamável, evitar mistura de solventes, utilizar solventes e reagentes 

baratos que não agridam o meio ambiente, ser catalítico e permitir recuperação de 

solventes (LENARDÃO et al., 2003).  

Tais caracteristicas são respaldadas pelo “Doze Princípios da Quimíca Verde”, 

a saber: 1) prevenção; 2) economia de átomos; 3)  reações com compostos de 

menor toxicidade; 4) desenvolvimento de compostos seguros; 5) solventes e 

auxiliares mais seguros; 6) eficiência energética; 7) uso de substâncias renováveis; 

8) evitar a formação de derivados; 9) catálise; 10) desenvolvimento de compostos 

degradáveis; 11) análise em tempo real para a prevenção da poluição; 12) química 

segura para a prevenção de acidentes (LENARDÃO et al., 2003; DA SILVA et al., 

2005). 

 

2.3.1 Alternativas sintéticas baseadas na química verde para a reação de Gewald 

Grupos de pesquisas têm ultlizado alternativas para a síntese de 2-amino-

tiofenos via reação de Gewald (Figura 7) baseadas nos princípios da química verde. 

A exemplo disto, outros meios de transferência de energia tem se utilizado na 

síntese, além da placa aquecedora (térmica), tais como: o ultrassom (SANTOS et al., 

2012; MOJTAHEDI et al., 2010), o microondas (Tabela 3) (SRIDHAR et al., 2007) e 

a energia solar (MEKHEIMER, ABDEL-HAMEED & SADEK, 2008). Essas 

alternativas de tranferência de energia combinam as vantagens de serem eficazes, 

com menor tempo reacional e melhores rendimentos.  

Figura 7. Reação de Gewald na obtenção do anel tiofênico polissubstítuidos. 
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Tabela 3. Comparação de rendimentos entre irradiação de microondas e 

aquecimento convencional na reação de Gewald. 

R1 e R2 X 
Rendimento  

micro-ondas (min) 

Rendimento  

Convencional (h) 

Ciclopentanona Etil cianoacetato 56% (6.0) 52% (7.0) 

Ciclopentanona Malononitrila 57% (8.0) 55% (5.5) 

Ciclohexanona Etil cianoacetato 91% (6.0) 89% (3.5) 

Ciclohexanona Malononitrila 92% (6.0) 91% (3.5) 

Cicloheptanona Etil cianoacetato 85% (6.0) 75% (3.5) 

Cicloheptanona Malononitrila 86% (6.0) 81% (3.5) 

Ciclooctanona Etil cianoacetato 58% (7.0) 55% (4.0) 

Ciclooctanona Malononitrila 62% (5.5) 60% (4.0) 

Fonte: LUNA, I.S., 2014 

Mudança das tradicionais bases orgânicas (como morfolina, trietilamina, 

pirimidina e dietilamina) por bases inorgânicas (Na2CO3, NaOH, NaHCO3, K3PO4, e 

ZnO) na síntese são descritas como facilitadoras na formação de intermediário 

ilideno-enxofre da reação de Gewald e contribui com o fechamento do anel tiofênico, 

aumentando o rendimento e diminuindo o tempo reacional. Essa alternativa se 

enquadra nos príncipios da química verde e tem diso bastante explorada na síntese 

de derivados tiofênicos (PUTEROVÁ, KRUTOSIKOVÁ &VÉGH, 2010; TAYEBEE et 

al., 2012; BARNES et al., 2006). 

O polietilenoglicol (PEG) é bastante utilizado no meio reacional e tem sido 

aplicado na reação de Gewald. Este solvente tem sido utilizado por ser baixo custo, 

pela solubilidade em solução aquosa e orgânica e podendo ser utilizado com suporte 

sólido (HARRIS et. al., 1984; CASTANEDO & SUTHERLIN, 2001). 

Muitas reações de Gewald têm sido conduzidas por irradiação de microondas 

(SRIDHAR et al., 2007) ou ultrassom (SANTOS et. al., 2012; FORERO et. al., 2011) 

com objetivo de desenvolver uma metodologia sem solventes orgânicos ou 

utilizando água para a ausência total de solventes orgânicos indesejáveis (PRADO, 

2003). 
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2.4 Atividade antimicrobiana de derivados 2-amino-tiofênicos 

 

2.4.1 Planejamento de fármacos 

O planejamento racional de um novo fármaco depende da disponibilidade de 

informações sobre o mecanismo pelo qual se processa o efeito biológico que sofrerá 

intervenção. Portanto é necessário que os alvos terapêuticos, as moléculas 

envolvidas na função biológica, sejam conhecidos. Estas informações, cruciais para 

o processo de planejamento racional, normalmente são obtidas por meio de estudos 

preliminares (BARREIRO, 2009).  

Quando a estrutura do alvo terapêutico não é conhecida, o planejamento de 

novos fármacos pode ser conduzido por outros meios, como a partir da estrutura 

química do substrato natural envolvido na ação biológica, ou por meio de estudos 

como relação estrutura-atividade de séries congêneres que apresentam a atividade 

biológica/terapêutica em estudo (BARREIRO, 2009).  

Diversas estratégias podem ser utilizadas para o planejamento molecular de 

um novo candidato a fármaco. De modo geral, este processo inicia-se com o 

isolamento ou síntese de um composto protótipo, que pode ser definido como aquele 

composto que originalmente apresenta uma determinada atividade farmacológica de 

interesse (BARREIRO e FRAGA, 2001).  

Em seguida, utilizando técnicas experimentais de modificações moleculares 

(bioisosterismo, simplificação, hibridação molecular, etc), este composto pode ser 

utilizado como base para a síntese de derivados otimizados (p.ex., mais potentes, 

mais seletivos, menos tóxicos, ou com comportamento farmacocinético 

aperfeiçoado). Assim, um novo fármaco pode ser obtido (PATANI e LAVOIE, 1996; 

BARREIRO et al., 2001; BARREIRO, 2002; CHUNG et al., 2005). 

Para otimização de um composto protótipo, entre as diversas modificações 

moleculares, pode-se fazer alterações nos grupos substituintes da molécula, a fim 

de identificar e quantificar quais propriedade físico-químicas como hidrofobicidade, 

efeito eletrônico e volume molecular influenciam na atividade biológica (THOMAS, 

2003; WERMUTH, 2003). 
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De forma qualitativa, esse estudo contribui para identificar quais os grupos 

moleculares principais do composto protótipo que influencia na atividade biológica. 

Tal como a identificação pode se rrealizada pela síntese de análogos estruturais a 

este. Essas modificações que originam os análogos podem ser resultantes de: 

grupos substituintes em diferentes posições, do aumento ou diminuição do tamanho 

de cadeia alquílicas, da abertura ou fechamento de anéis e da variação de 

bioisósteros, entre outros (PATRICK, 2009).  

 

2.4.2  Atividade antifúngica 

Os derivados 2-amino-tiofênicos têm se mostrado importantes intermediários 

sintéticos para química medicinal, permitindo a obtenção de um grande número de 

compostos bioativos (PINTO et al., 2008).  

O Laboratório de Síntese e Vetorização de Moléculas (LSVM) conjuntamente 

com o Laboratório de Micologia Médica da UFPE e Laboratório de Micologia da 

UFPB têm nos últimos anos obtidos diversos resultados comprovando o grande 

potencial antifúngico de cicloalquil[b]tiofenos (MENDONÇA JUNIOR et al., 2011).  

Mendonça Junior e colaboradores em seu trabalho publicado em 2011 

observaram que os derivados 2-amino-tiofênicos com atividade antifúngica mais 

procunciada foram os cicloalquil[b]tiofenos que possuíam grupo nitro-aromático 

ligado a sua porção 2-amino; mostrando resultados satisfatórios frente à 

Cryptococcus neoformans, e atividade fraca ou moderada para Candida spp. 

(SOUZA et al., 2012). 

Um ano mais tarde (2012), o mesmo grupo publicou estudos de CADD 

(computer aided drug design - planejamento de fármacos auxiliado por computador) 

que permitiram a obtenção de informações estruturais e eletrônicas importantes e 

essenciais à atividade antifúngica desses derivados, onde se pôde constatar que a 

presença de grupos polares, ou seja, que aumentam a solubilidade em água (a 

exemplo do grupo NO2) são fatores determinantes para a potencialização da 

atividade antifúngica (SCOTTI et al., 2012). 

Com esses estudos foi possível concluir que a solubilidade em água destes 

compostos é um fator determinante para a ação antifúngica e que os compostos que 
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se mostraram inativos para atividade antifúngica apresentam pequena ou nenhuma 

interação com a água (elevados LogP). Ou seja, apesar desses primeiros compostos 

avaliados apresentarem atividade antifúngica pronunciada, os impedimentos 

farmacocinéticos limitam em parte sua atividade. 

Mesmo diante desse perfil farmacocinético desfavorável (baixa solubilidade 

em água, ou seja, provável baixa absorção e distribuição), os compostos mais 

promissores foram incorporados em formulações farmacêuticas, onde foi possível 

provocar um incremento muito significativa de até 100 vezes da atividade antifúngica 

in vitro, conforme pode ser comprovado em diversos artigos pulblicados 

(GUIMARAES et. al., 2014; SILVA et. al., 2014;  LOPES, 2014). 

Portanto, pode claramente perceber que derivados tiofênicos são promissores 

agentes antifúngicos, apesar de sua baixa solubilidade em água.  

Dessa forma uma nova série de derivados 2-amino-tiofênicos foi planejada 

através de sutis modificações estruturais dos protótipos com atividade antifúngica já 

conhecida, visando não alterar a atividade biológica já associada, mas que 

permitirão obter novos derivados com melhor perfil de solubilidade em água. 

A regra de Lipinski, também denominada de regra dos 5, tem como objetivo 

estimar a solubilidade e a permeabilidade de fármacos administrados pela via oral, 

predizendo a influência da estrutura química na absorção de um composto, uma vez 

que a previsão dos processos farmacocinéticos logo nos estágios iniciais da 

pesquisa é de extema importância para o desenvolvimento de um candidato a 

fármaco.  

Segundo Lipinski, os critérios a serem analisados são: a massa molar, o qual 

não deve exceder a 500 g/mol; o LogP, cujo valor limite é 5; e os grupos doadores e 

aceptores de ligação hidrogênio, cujas somatórias não devem ultrapassar a 5 e 10, 

respectivamente (LIPINSKI et al., 2001). 

A figura 8 apresenta uma comparação das estruturas químicas e dos 

coeficientes da partição óleo-água teóricos (LogP) de dois derivados obtidos com 

atividade antifúngica comprovada (LogP = 5,28 e 5,70), portanto fora dos padrões 

estabelecidos por Lipinski com as novas drogas propostas nessa dissertação, 

apresentando valores inferiores a 5,00 (no caso 4,05). 
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Figura 8. Modificações químicas propostas e comparação entre os valores de LogP. 

 

  

2.4.3 Atividade antibacteriana 

 Ao longo da história da humanidade as infeções têm sido uma das principais 

causas de doenças. Com a introdução dos antibióticos, este problema tendeu a 

desaparecer. No entanto, os microrganismos têm vindo a desenvolver mecanismos 

de resistência que têm contrariado os avanços alcançados no tratamento de 

infeções (GOODMAN & GILMAN'S, 2008). 

 As principais causas de resistência bacteriana são: pela genética, por 

mutações ou por transferência de outra bactéria (TAVARES, 2000). Estas causas 

estão ligadas à utilização indiscriminada, empírica e cotidiana de antimicrobianos 

(ANDRADE et al., 2006; ANVISA, 2006; SILVEIRA et al., 2010). 

 A partir disso, o estudo da resistência bacteriana geralmente é baseado em 

microrganismos de importância epidemiológica, responsáveis por diferentes 

processos etiológicos tantos em pacientes imunocompetentes quanto em pacientes 

imunodeprimido.  

 Em relação a estrutura e atividade dos 2-amino-tiofênicos contra bactérias 

Gram-positivas, os resultados expostos por Bondock et al. (2010) revelaram que os 

compostos 2-amino-N-(benzotiazol-2-il)-4,5,6,7-tetraidrobenzotiofeno-3-carboxamida 

(1) e 4-amino-2-anilino-3-[(benzotiazol-2-ilamino)carbonil]-5-benzoiltiofeno (2) 

(Figura 9), exibiram um perfil de largo espectro antibacteriano, contra os 

microrganismos S. aureus (ATCC 25923), S. pyogenes (ATCC 19615), P. 

phaseolicola (GSPB 2828) e P. fluorescens.  
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Figura 9. Derivados com atividade antimicrobiana. 

 
 

Neste estudo, o composto: 3-amino-5-anilino-4-[(benzotiazol-2-il-

amino)carbonil-tiofeno-2-carboxilato de etila, foi equipotente ao cloranfenicol em 

inibir o crescimento de S. aureus (CIM 3,125 μg/mL), enquanto que a sua atividade 

foi de 50% inferior ao de cloranfenicol contra a S. pyogenes. Há relatos dos 

derivados 2-tioureido-tiofeno apresentando atividade antifúngica e antibacteriana 

(ARHIN et al., 2006). 

Alguns compostos que possuem atividade antibacteriana e que contem em 

seu esqueleto o anel tiofênico são explorados apresentando estruturas parecida ao 

antibióticos β-lactâmicos, outros apresentam anéis aromáticos e possuem também 

o anel pirimidínico (Figura 10) (WARDAKHAN, SHAMS e MOUSTAFA; 2005). 

 

Figura 10. Derivados tiofênicos com atividade antibacteriana. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1  Objetivo geral 

Sintetizar e caracterizar uma nova série de derivados 2-amino-tiofênicos a 

partir de 1,4-ditiano-2,5-diol para obtenção de novos derivados com características 

farmacocinéticas mais adequadas, e determinar a atividade antimicrobiana in vitro 

desses novos protótipos de forma a observar se as modificações químicas propostas 

resultaram em compostos com melhor perfil biológico.  

 

3.2  Objetivos específicos 

 Promover a síntese química de novos derivados 2-amino-tiofênicos a partir de 

1,4-ditiano-2,5-diol através de adaptações da reação de Gewald por via 

convencional; 

 Desenvolver uma metodologia sintética através dos princípios da química 

verde com o uso de irradiação por micro-ondas para obtenção de derivados 

com maior rendimento e/ou diminuição do tempo reacional; 

 Determinar os rendimentos e as características físico-químicas, que se fazem 

saber, LogP, Rf, ponto de fusão, aparência física e cor de todos novos 

compostos sintetizados; 

 Caracterizar estruturalmente os novos compostos obtidos através de 

diferentes técnicas espectroscópicas (ressonância magnética nuclear de 

hidrogênio e de carbono, bidimensionais, infravermelho) e espectrometria de 

massas; 

 Avaliar o espectro de ação antimicrobiana dos novos compostos sintetizados 

frente a diferentes fungos, leveduras e bactérias patógenas de importância 

médica, visando a identificação do(s) composto(s) mais ativos; 

 Realizar estudo de Relação Estrutura Química x Atividade Biológica, de forma 

a identificar padrões de substituições que favoreçam a atividade antifúngica 

dos compostos. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Mecanismo reacional e rota sintética 

Para a obtenção dos derivados 2-amino-tiofênicos planejados foi 

desenvolvida uma rota sintética composta por duas etapas através de dois métodos 

distintos, o primeiro através de utilização de aquecimento convencional usando 

placa aquecedora e o segundo através de irradiação por micro-ondas.  

A primeira etapa da síntese caracterizou-se pela reação de Gewald, que é o 

método mais simples e barato para obtenção de anéis tiofênicos (GEWALD, 1965; 

GEWALD et al., 1966).  

 O mecanismo reacional dessa reação ocorre inicialmente pelo ataque da base 

(trietilamina) ao carbono metilênico da malononitrila (3), retirando um próton do 

mesmo e tornando este um nucleófilo. O carbânion formado ataca a função 

carbonila do α-mercapto acetaldeído (2), este formado a partir do dímero de 1,4-

ditiano-2,5-diol (1) que é instável e forma o monômero espontaneamente em 

solução, ocorrendo uma deslocalização dos elétrons π para o oxigênio, tornando o 

oxigênio apto para captar o próton que estava ligado à base. Em seguida, há a 

eliminação de uma molécula de água gerando uma nitrila α-β-insaturada. Na 

sequência, o átomo de enxofre ataca o carbono da nitrila formando o ciclo. Após 

sucessivas transferências de prótons e tautomerização são gerados os compostos 

2-aminotiofeno-3-carbonitrila (4), conforme o esquema reacional (Esquema 8).  

 

 

 

 

 

 

 



 

20 
 

Esquema 8. Mecanismo reacional da primeira etapa da síntese (reação de Gewald). 

 

 

A segunda etapa da síntese para obtenção do composto final caracteriza-se 

por uma reação de condensação ao introduzir diferentes aldeídos aromáticos 

(Tabela 4). A função aldeído do composto aromático (5) é ativado por meio ácido, 

então, o par de elétrons livres, presente no nitrogênio da função amino do derivado 

tiofeno (4), ataca o carbono que está mais positivo. Ocorre a deslocalização dos 

elétrons com formação e posterior eliminação de água. O nitrogênio que está 

positivo protona a água e forma-se o composto final (6) (Esquema 9).  
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Esquema 9. Mecanismo reacional da segunda etapa da síntese. 

 

 

4.2 Comparações metodológicas e compostos obtidos 

 As duas metodologias sintéticas empregadas (convencional e por micro-

ondas) para obtenção dos compostos desejados mostraram-se eficientes e viáveis 

para a maioria dos produtos. 

Foram obtidos 25 compostos, dentre esse 22 compostos foram obtidos 

através do método convencional e 23 compostos através da metodologia com uso 

do micro-ondas. As estruturas químicas, códigos e rendimentos estão apresentados 

na tabela a seguir (Tabela 4).  
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Tabela 4. Estruturas químicas dos compostos e rendimentos obtidos através da 

metodologia convencional e micro-ondas. 

Composto Ar R’ 

Rendimento 

Método 
Convencional 

Rendimento 

Método 
Micro-ondas 

CN01 

 

4-OCH3 86% 85,4% 

CN02 4-Cl 65,6% 51,6% 

CN03 4-F 54,9% 66,4% 

CN04 2,4-Cl 48,9% 35% 

CN05 2,6-Cl 56,4% 83,5% 

CN06 2-NO2 44,4% 52,3% 

CN07 3-NO2 64,6% 78,2% 

CN08 2-OH 45,2% 79% 

CN09 4-CH3 58,8% 27,4% 

CN12 4-N(CH3)2 31,2% 1,1% 

CN13 4-NO2 60,4% 89,7% 

CN17 3,4,5-OCH3 38,9% 56,8% 

CN19 H 49,3% 63,2% 

CN20 2,3-Cl 56,3% 46,2% 

CN21 4-Br 46,6% 63,1% 

CN22 2-Cl 52,4% NL 

CN23 4-fenil 55,3% 72,3% 

CN26 3-OEt-4-OH 28,1% NR 

CN10 

 

4-NO2 64,2% 50,3% 

CN11 5-OCH3 22,7% 70,6% 

CN15 H 18,8% 68,0% 

CN27 5-Br NL 67,6% 

CN28 7-CH3 NL 64,6% 

CN24 

 

H NL 45,8% 

CN25 

 

H 38,6% NL 

 (NL) Não lançado. (NR) Não reagiu. 
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Os maiores rendimentos obtidos pelo método convencional foram de 86% 

(CN01), 65,6% (CN02), 64,2% (CN10) e 60,4% (CN13). E os menores rendimentos 

obtidos foram de 18,8% (CN15), 22,7% (CN11) e 28,1% (CN26) (Tabela 4). 

Os rendimentos obtidos pelo método de irradiação por micro-ondas foram 

maiores em relação ao convencional, sendo superiores a 70% os compostos CN13 

(89,7%), CN01 (85,4%), CN05 (83,5%), CN07 (78,2%), CN23 (72,3%) e CN11 

(70,6%). E os menores rendimentos foram do CN12 (1,1%) e CN09 (27,4%). 

 O uso de energia pela irradiação de micro-ondas para a síntese possui 

vantagens quanto à redução do tempo de processamento e economia de energia 

(HU; LI; YU, 2010).  

Neste trabalho, foi possível reduzir consideralvemente o tempo da reação de 

24 horas pelo método convencional para 10 minutos no método com micro-ondas, 

como também foi possível obter maiores rendimentos de forma qualitativa. 

Enquanto as sínteses ultilizando placa magnética tiveram cerca de 23% de 

rendimentos superiores a 60%, pela irradiação por micro-ondas obtendo-se 59% de 

rendimentos maiores que 60%.  

O 2-aminotiofeno-3-carbonitrila, intermediário sintético desse trabalho, foi 

obtido por Hesse e colaboradores (2007) em condições reacionais semelhantes ao 

método convencional - trietilamina e meio metanólico -, os resultados obtidos foram 

rendimentos de 60% ultilizando irradiação de micro-ondas e 58% pelo método 

convencional. Com isso, pode-se inferir que os métodos sintéticos utilizados nesse 

trabalho foram satisfatórios de forma quantitativa, por terem sido obtidos, em sua 

maioria, rendimentos superiores a 60% pelos dois métodos utilizados. 

Além disso, esses rendimentos referem-se ao rendimento global da reação, 

envolvendo duas etapas reacionais, que foram feitos sem o isolamento dos 

intermediários e, apesar dessas condições, apresentaram rendimentos excelentes. 

As faixas de fusão variaram entre 95 a 281 ºC, tendo variação de até 4 graus, 

com bom indício de pureza dos produtos obtidos. Os LogP (valores teóricos 

calculados pelo programa ChemDraw Ultra versão 12), variaram de 2,88 a 5,72 

(valores de LogP ideais para candidato a fármacos entre 2 e 5) (Tabela 5). 
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Tabela 5. Características físico-químicas dos compostos sintetizados. 

Compostos Aparência e cor Faixa de Fusão Rf 
PM 

(g/mol) 
LogP 

CN01 Cristal verde 133 – 135 ºC 0,51 242,3 3,92 

CN02 Cristal verde 104 - 105 ºC 0,65 246,72 4,61 

CN03 Cristal verde 109 - 110 ºC 0,63 230,26 4,21 

CN04 Cristal amarelo 152 - 153 ºC 0,78 281,16 5,17 

CN05 Cristal amarelo 150 - 151 ºC 0,72 281,16 5,17 

CN06 Cristal verde 179 - 180 ºC 0,32 257,27 3,34 

CN07 Cristal verde 196 - 197 ºC 0,29 257,27 3,34 

CN08 Cristal verde 131 - 133 ºC 0,43 228,27 3,66 

CN09 Cristal verde 116 - 117 ºC 0,7 226,3 4,54 

CN10 Pó amorfo amarelo 172 - 174 ºC 0,22 486,46 2,88 

CN11 Cristal azul 278 - 281 ºC 0,34 281,33 3,46 

CN12 Pó amorfo laranja 143 - 144 ºC 0,45 255,34 4,33 

CN13 Pó amorfo marrom 153 - 155 ºC 0,33 257,27 3,34 

CN15 Pó amorfo amarelo 182 - 184 ºC 0,27 251,31 3,59 

CN17 Pó amorfo amarelo 160 - 161 ºC 0,5 302,35 3,67 

CN19 Cristal verde 113 - 114 ºC 0,71 212,27 4,05 

CN20 Pó amorfo verde 175 - 176 ºC 0,84 281,16 5,17 

CN21 Pó amorfo verde 95 - 98 ºC 0,71 291,17 4,88 

CN22 Pó amorfo amarelo 145 - 147 ºC 0,71 246,72 4,61 

CN23 Cristal verde 180 – 181 ºC 0,74 288,37 5,72 

CN24 Pó amorfo preto 175 – 179 ºC 0,53 263,32 4,56 

CN25 Cristal marrom 179 - 181 ºC 0,14 213,26 3,14 

CN26 Pó amorfo preto 109 - 112 ºC 0,56 272,32 3,87 

CN27 Cristal marrom 132 - 136 ºC 0,59 330,2 4,42 

CN28 Pó amorfo amarelo 178 - 182 ºC 0,36 265,33 4,08 

 

Todos os compostos foram obtidos sob forma de pó amorfo ou cristal, com 

coloração amarelo, verde, laranja, azul, marrom ou preto, tendo oscilações quanto à 

tonalidade da cor.  

O LogP e a massa molar, incluídos nas regras de Lipinski, foram usados 

como elementos para “filtrar” e selecionar compostos que possam ter características 
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de fármacos (YUNES; CECHINEL-FILHO, 2007). Pode se observar na tabela 5 que 

os valores do peso molar não excedem a 500 g/mol e que o LogP da maioria dos 

compostos são inferiores a 5, com únicas exceções os derivados CN04, CN05 e 

CN23. 

 

4.3 Modelagem molecular dos derivados 2-amino-tiofênicos 

A conformação de uma molécula desempenha um papel importante em sua 

atividade biológica ou farmacológica (TOMAS, 2003). Por exemplo, os 

estereoisômeros podem ou não ter atividade e potência semelhantes. Em 

consequência, o desenho dos análogos moleculares deve levar em conta as 

características, tais como presença de grupamentos estruturamente rígidos no 

composto protótipo, assim como a conformação e a configuração de seu 

farmacofórico. 

Com isso, foram feitos estudos teóricos dos 25 compostos através dos 

valores das energias obtidas para uma das configurações Z e E (Figura 11), no qual 

o isômero configuracional E foi o que apresentou, para a maioria dos compostos, a 

menor energia total em relação ao isômero Z, com exceção do CN24 na 

configuração Z. (Tabela 6). 

Figura 11. Configuração tridimensional do CN19. 

 

 

 

                            E                        Z 
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Tabela 6. Configuração de menor energia dos derivados 2-amino-tiofênicos. 

Composto Z E Resultado 

CN01 -62920,3 -62921,5 E 

CN02 -60244,6 -60251,3 E 

CN03 -62811,6 -62818,3 E 

CN04 -68545,6 -68550,4 E 

CN05 -68534,7 -68548,8 E 

CN06 -71092,4 -71099,6 E 

CN07 -71099,2 -71103,9 E 

CN08 -59333,5 -59336,8 E 

CN09 -55540,6 -55541,7 E 

CN10 -82072,6 -82081,1 E 

CN11 -73894,9 -73896,5 E 

CN12 -64206,9 -64208,3 E 

CN13 -71099,3 -71106,4 E 

CN15 -62922 -62926,9 E 

CN17 -84861,6 -84862,6 E 

CN19 -51940,6 -51944,1 E 

CN20 -68544,1 -68549 E 

CN21 -59771,7 -59778,3 E 

CN22 -60242,1 -60246,8 E 

CN23 -70915 -70918,4 E 

CN24 -65871,8 -65879,1 Z 

CN25 -53435,2 -53438,1 E 

CN26 -73905,7 -73903,5 E 

CN27 -70753,3 -70758,3 E 

CN28 -66520,7 -66521,4 E 

 

Esses dados corroboram com os dados de cristalografia de raios-X de outros 

análogos cicloalquil[b]tiofenos obtidos anteriormente por nosso grupo de pesquisa 

(RODRIGUES et al., 2015), que comprovaram inequivocamente que a 

estereoquímica da ligação imina (CH=N)  dos compostos SB-200 e SB-83 fornece 

apenas os isômeros E. 
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4.4 Caracterização estrutural dos compostos sintetizados 

Os compostos obtidos tiveram suas estruturas químicas comprovadas através 

da interpretação dos espectros de Ressonância Magnética Nuclear de Hidrogênio 

(RMN 1H) e de Carbono (RMN 13C), além de técnicas bidimensionais.  

No espectro bidimensional do RMN HSQC (Heteronuclear Single-Quantum 

Coherence) são observados os acoplamentos entre hidrogênio e carbono que 

participam da mesma ligação química, ou seja J1, e no espectro do RMN HMQC 

(Heteronuclear Multiple-Quantum Coherence)  são observados os acoplamentos 

com mais de duas ligações entre o hidrogênio e o carbono e, ou seja acoplamentos 

J2 e J3, ao mesmo tempo, observa-se o acoplamento entre átomos na mesma 

ligação química.  

Os espectros de absorção no Infravermelho (IV) e e de espectrometria de 

massas (MS) também foram utilizados como técnicas de comprovação estrutural. 

 A seguir são apresentados dados das espectroscopias de ressonância 

magnética nuclear e de infravermelho, e espectrometria de massa como exemplos 

representativos de cada análise. 

 

4.4.1  Espectroscopia RMN 1H, HSQC e HMQC. 

Nos espectros de RMN 1H do composto CN21 (Figura 12) os sinais foram 

atribuídos com o auxílio dos RMN 2D. Foi observada a presença de um singleto, 

integrando para 1H em δ 8,78 ppm referente ao hidrogênio H-6 da ligação imina, um 

dubleto, integrando para 2H em 7.94 ppm referente aos hidrogênios aromáticos H-9 

e H-11 com constante de acoplamento J = 8.52 Hz, um dubleto integrando para 2H 

em 7.77 ppm referente aos outros hidrogênios aromáticos H-8 e H-12 com constante 

de acoplamento J = 8.48 Hz. Em 7.60 ppm foi observado um dubleto, integrando 

para 1H correspondente ao H-1 e um outro dubleto, integrando para 1H em 7.41 

ppm correspondente ao H-2 do anel tiofênico, ambos sinais com constante de 

acoplamento iguais a J = 5.72 Hz.  
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Figura 12. Espectro de RMN 1H do composto CN21. 

 

 

Nos espectros de RMN 13C do composto CN21, os carbonos metínicos (CH) 

estão para cima no espectro e os carbonos quartenários (C) para baixo. Os sinais 

em δ 162.7 (C-4), 133.8 (C-7), 126.5 (C-10), 114.5 (C-5) e 105.7 ppm (C-3) são 

referentes aos carbonos quartenários desse composto. O carbono metínico da 

ligação imina apresentou deslocamento químico em 161.3 ppm (C-6). Os carbonos 

metínicos do anel aromático mostraram deslocamentos químicos em 131.0 (C-8 e C-

12) e 132.1 ppm (C-9 e C-11). Já os carbonos metínicos do tiofeno apresentaram-se 

em 124.0 (C-1) e 127.7 ppm (C-2) (Figura 13). Os deslocamentos químicos dos 

carbonso foram atribuídos com o auxílio do HSQC (Figura 14) e HMQC (Figura 15). 

Figura 13. Espectro de RMN 13C do composto CN21. 

 

 

A atribuição dos deslocamentos químicos para o composto CN21 foi realizada 

com o auxilio de RMN 2D, pelas técnicas HSQC (Figura 14) e HMQC (Figura 15), 

na qual foram observadas as correlações diretas carbono-hidrogênio (Tabela 7) que 

participam da mesma ligação química e a correlações com mais de duas ligações 

entre o carbono-hidrogênio, respectivamente. 
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Figura 14. Espectro de RMN 2D HSQC do composto CN21. 

 

 

 

Tabela 7. Correlações 13C/1H observadas no espectro de RMN 2D HSQC do 

composto CN21. 

δ RMN 1H (ppm) δ RMN 13C (ppm) 

7.41 – H-1 124.0 – C-1 

7.60 – H-2 127.7 – C-2 

7.77 – H-8, H-12 131.0 – C-8 e C-12 

7.94 – H-9, H-11 132.1 – C-9, C-11 

8.78 – H-6 161.3 – C-6 

 

 
 

Figura 15. Espectro de RMN 2D HMQC do composto CN21. 

 

 

Através do RMN 2D HMQC foi possível determinar inequivocadamenteo 

posicionamento dos hidrogênios do anel tiofênico H1 e H2, que estão em ambientes 

químicos diferentes. A análise do espectro mostrou correlação do hidrogênio do C-1 

com C-2, C-3 e C-4 permitindo definir com o H-1 (d, δ 7.60, 1H), enquanto C-2 

mostrou correlação com C-1, C-4 e C-5 permitindo definir com o H-2 (d, δ 7.41, 1H). 
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4.4.2  Espectroscopia de IV 

 Em todos os espectros de Infravermelho dos compostos obtidos nesse 

trabalho, podemos observar o desaparecimento da banda de absorção referente ao 

reagente partida do aldeído com banda de absorção da carbonila em 1850 cm-1 e do 

composto intermediário da reação com absorção a cima de 3000 cm-1. E o 

aparecimento de absorções características dos derivados 2-AT, com bandas de 

absorção de intensidade variável na faixa de 1690 a 1640 cm-1 para o estiramento   

–C=N da imina, uma absorção aguda e de intensidade média próxima de 2250 cm-1 

característica do estiramento –CN da nitrila e picos de estiramento C-H do carbono 

sp2 em valores maiores do que 3000 cm-1 (SILVERSTEIN; WEBSTER; KIEMLE, 

2006). 

No espectro do composto CN21, o estiramento C-H referente ao carbono sp2 

ocorreu em 3094 cm-1, a absorção aguda e de intensidade média na frequência 

entre 2230 cm-1 é característica do estiramento –CN da nitrila e em 1690 cm-1 a 

absorção de intensidade fraca próxima que pode ser atribuído ao estiramento –C=N 

da imina (Figura 16).  

 

Figura 16. Espectroscopia de IV do composto CN21. 

 
 

4.4.3  Espectrometria de massas 

 Foram observados os valores entre a massa calculada e a massa encontrada 

de seus respectivos íons moleculares (m/z) que pode possuir uma diferença 
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aproximadamente de 0,3, essa diferença entre os valores calculados e encontrados 

comprova a estrutura molecular do composto e demonstra que o íon molecular é de 

fato um íon estável (SILVERSTEIN; WEBSTER; KIEMLE, 2006).  

O valor calculado do peso molecular do CN21 (C12H7BrN2S) mais o valor 

próton (1,00794 u) resultou em 290,9592, enquanto o pico do íon molecular 

encontrado no espectro  de m/z = 290,9590, uma diferença apenas de 0,002. 

(Figura 17). 

Com excessão do CN25, em que o íon molecular foi maior que 0,3, todos os 

compostos que tiveram sua espectrometria de massa confirmada pelo valor do íon 

molecular encontrado inferior a 0,3. 

 

Figura 17. Espectroscopia de massa do CN21. 

 

 

4.5  Atividade antimicrobiana 

Os resultados dos ensaios para atividade antimicrobiana dos compostos 

sobre o crescimento de espécies de bactérias e de fungos estão apresentados na 

Tabela 8.  
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Tabela 8. Resultados da avaliação da CIM (µg/mL) dos compostos sobre bactérias e 

fungos - Técnica de microdiluição.

Microrganismos/CIM (µg/mL) 

 

 

Produtos 
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A
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fl
a
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A

T
C

C
 4

0
6

4
0

 

CN02 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 

CN03 512 512 512 512 512 512 512 512 1024 1024 

CN11 1024 1024 1024 512 512 512 512 512 1024 1024 

CN12 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 

CN15 1024 1024 1024 128 128 128 128 128 128 128 

CN21 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 1024 

CN25 1024 1024 1024 256 256 256 128 128 128 128 

CN26 1024 1024 1024 512 512 512 512 512 1024 1024 

Microrganismo + + + + + + + + + + 

Meio de 

cultura 

- - - - - - - - - - 

Cloranfenil    

(100 µg/mL) 

- - -        

Nistatina  

(100UI) 

   - - - -    

Fluconazol  

(50 µg/mL) 

       + - + 

(+) Presença do crescimento microbiano. (-) Ausência do crescimento microbiano 

 

Os compostos CN01, CN04, CN05, CN06, CN07, CN08, CN09, CN10, CN13, 

CN17, CN19, CN20, CN22, CN23, CN24, CN27 e CN28 não apresentaram atividade 

inibitória sobre o crescimento das cepas de Staphylococcus aureus, Candida  ssp., 

Cryptococcus neoformans e Aspergillus fumigattus e A. flavus na maior 

concentração testada, por isso não foram apresentados na tabela. 
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Os compostos CN15 e CN25 foram os que apresentaram melhor perfil de 

atividade dentre a série avaliada; as demais substâncias apresentaram atividade 

moderada conforme os critérios estabelecidos na literatura (HOLETZ et al., 2002; 

SARTORATTO et al., 2004; HOUGHTON et al., 2007). 

O composto CN25, composto com o anel piridina, produziu ótima inibição 

sobre o crescimento das espécies de levedura e fungos filamentosos cuja CIM foi de 

128 a 256 µg/mL, respectivamente. Enquanto o composto que contém o anel fenila 

não substituído (CN19) não apresentou atividade biológica significativa nos 

microrganismos testados. Ambos os compostos são aromáticos, contudo o que 

difere é o átomo de nitrogênio no anel do CN25, no qual contém além dos 6 elétrons 

envolvidos em ligações π possui dois elétrons não compartilhados no átomo de 

nitrogênio, podendo portanto formar uma nova ligação de Hidrogênio, o que pode ter 

favorecido na inibição sobre o crescimento das espécies de levedura e fungos 

filamentosos. 

Os compostos CN02, CN03, CN11, CN12, CN15, CN21, CN25 e CN26 

apresentaram menor atividade antimicrobiana inibindo o crescimento das espécies 

de bactérias e de fungos leveduriformes e filamentosos, com valores CIMs 

apresentando uma variação de 128 a 1024 µg/mL. 

Os compostos CN02, CN12 e CN21 produziram inibição do crescimento das 

bactérias e dos fungos somente na concentração de 1024 µg/mL. Já o CN03 

produziu inibição sobre o crescimento das bactérias e dos fungos onde a CIM ficou 

estabelecida em 512 µg/mL. 

Também foi observado atividade antifúngica da molécula com o anel indolíco 

substituído na posição 5 com um grupo metóxi, (CN11), no qual o valor da CIM foi 

de 512 µg/mL para as cepas de fungos leveduriformes e 1024 µg/mL para as cepas 

de bactérias e fungos filamentosos. Os mesmos resultados foram visto no CN26, 

que possui um grupo 3-OEt, 4-OH ligado ao anel fenila. 

Dentro das moléculas que possuem o anel fenila com grupos doadores dessa 

série de compostos estão o CN08, CN09 e CN12 (com radicais: 2-OH, 4-CH3, 4-

N(CH3)2, respectivamente), estes grupos possuem substituições nas posições orto 

ou para do anel fenila e não apresentaram atividade antifúngica ou antibacteriana 

significativa; enquanto isso, o composto CN26 (3-OEt,4-OH), que também possui 

grupo doador na posição para, apresentou inibição no crescimento das espécies 

testadas com a adição de outro grupo doador na posição meta. Percebemos, 
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portanto, que adição de outro grupo doador na posição meta favoreceu a atividade 

antimicrobiana do composto CN26 comparado aos outros compostos que possuem 

grupos doadores no anel fenila apenas na posição para. Curiosamente, o composto 

CN17 (3,4,5-OCH3), a adição de um segundo doador em meta tambpem não 

apresentou atividade antimicrobiana. 

Os compostos CN02, CN03, CN21 possuem um átomo de halogênio (Cl, F e 

Br, respectivamente) na posição para do anel fenila e exibiram atividade antifúnfica 

moderada, enquanto que no trabalho de Souza e colaboradores (2012)  derivados 

cicloalquil[b]tiofeno com esses substituintes tiveveram resultados de CIM inferiores, 

ou seja, foram mais ativos. Concluindo que a eletronegatividade diferenciada do 

CN03, que possui M+ menor, em relação aos outros compostos halogenados, CN02 

e CN21, contribuiu para a atividade antifúngica. 

O composto CN15, molécula com grupo indol, produziu ótima inibição sobre o 

crescimento das espécies de levedura e fungos filamentosos com valores de CIM = 

128 µg/mL; mas as cepas bacterianas foram sensíveis ao produto apenas na maior 

concentração avaliada de 1024 µg/mL.  

No trabalho de Souza e colaboradores (2012)  o cicloalquil[b]tiofeno 

correspondente ao CN15, que possui um anel indol acoplado ao grupo 2-amino, 

apresentou valores maiores de CIM de 256 µg/mL contra C. neoformans e CIM de 

1024 µg/mL contra C. krusei do que nesse estudo. Dados similares foram 

observados no trabalho de Scotti e colaboradores (2012) em que diferentes 

cicloalquil[b]tiofeno acoplados ao anel indólico apresentaram forte inibição, com 

valores de CIM de 78 µg/mL (benzo[b]tiofeno) e 312 µg/mL (ciclohepta[b]tiofeno)  

frente a mesma cepa de C. neoformans (ICB59) utilizadas na presente dissertação. 

O grande potencial biológico de cicloalquil[b]tiofeno acoplados a grupos 

indólicos foi também observado no trabalho de Felix e colaboradores (2016), onde 

foi evidenciado suas atividades frente a formas promastigotas de Leishmania 

amazonenses. Mais de 50% dos 28 compostos avaliados exibiram atividade 

antileishmaniana significativa (IC50 menor do que 10,0 μg/L), mostrando melhor 

desempenho do que os medicamentos de referência (antimoniais tri e penta-

valentes), apresentando também baixa citotoxicidade em hemácias. 

 Os novos derivados obtidos, não substituídos nas posições 4 e 5 do anel 

tiofênico, não apresentram incremento significativo da atividade antimicrobiana 

quando comparada com seus análagos cicloaquil[b]tiofenos (em certos casos até 
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diminuindo um pouco suas atividades), demonstrando que substituições nas 

posições 4 e 5 do anel tiofeno não são essenciais para a atividade antimicrobiana de 

derivados 2-amino-tiofênicos, porém resultam em derivados com melhor perfil 

farmacocinético. 

Apesar das modificações estruturais não incrementarem a atividade 

antifúngica dos derivados 2-amino-tiofênicos, a atividade foi mantida, concluindo que 

a porção cicloalquil[b]tiofenos não é essencial para atividade e pode ser suprimida.  

Com isso, as modificações permitiram obter compostos com menor LogP e, por 

conseguinte, um melhor perfil de solubilidade em água - que é uma grande 

vantagem no processo de otimização de um composto protótipo. 
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5. CONCLUSÕES 

 

 Foram sintetizados 25 novos derivados 2-amino-tiofênicos utilizando como 

produto de partida 1,4-ditiano-2,5-diol, através de duas metodologias diferentes 

(método convencional e sob irradiação de micro-ondas). Os compostos foram 

obtidos com rendimentos globais satisfatórios, sem isolamento dos intermediários 

sintéticos, e as estruturas químicas foram por comprovadas por RMN, 

infravermelho e espectrometria de massas de alta resolução. 

O método utilizando irradiação por micro-ondas obteve rendimentos melhores 

do que pelo método convencional, tanto quantitativamente quanto qualitativamente; 

além de empregar uma base inorgânica (NaHCO3) e o solvente etilenoglicol, que 

são alternativas viáveis, mais baratas, praticamente atóxicas, solúveis em água e 

ausente de odor na síntese orgânica. 

 Quanto à atividade antifúngica in vitro, os compostos CN15 e CN26 se 

mostraram eficientes ao inibir crescimento fúngico para as cepas Candida, 

Cryptococcus e Aspergillus com valores de CIM excelentes, de 256 a 128 µg/mL. 

Enquanto, o composto CN03 foi o único que produziu inibição sobre o crescimento 

cepas de Staphylococcus com CIM de 512 µg/mL. 

 Portanto, a partir dos resultados  de atividade antimicrobiana, nota-se que os 

compostos mais ativos foram os que apresentaram o anel heterocíclico acoplado ao 

indol (CN11, CN15) e piridina (CN25) e a presença do grupo halogênio Cl, F e Br 

(CN02, CN03 e CN21, respectivamente) na posição para  e do grupo 3-OEt-4-OH  

(CN26) do anel fenila.  

Apesar de não ter sido observado incremento significativo no perfil 

antimicrobiano nos novos derivados não substituídos nas posições 4 e 5 do anel 

tiofênico, quando comparada com seus análogos cicloaquil[b]tiofenos, a diminuição 

do coeficiente de partição (LogP) dos derivados é de extrema importância para a 

otimização estrutural desses candidatos a fármacos, pois resultam em derivados 

com melhor perfil farmacocinético. 
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6. PARTE EXPERIMENTAL 

 

6.1  Procedimento geral 

6.1.1  Local de trabalho 

Os experimentos foram realizados através de parceria entre o Programa de 

Pós-graduação em Produtos Naturais e Sintéticos Bioativos (UFPB), Laboratório de 

Síntese e Vetorização de Moléculas (UEPB), Departamento de Ciências 

Farmacêuticas (UFPE), Laboratório de Ressonância Magnética Nuclear, (UFAL) e 

no Núcleo de Pesquisa em Produtos Naturais e Sintéticos (FCFRP – USP). 

 

6.1.2  Solvente e reagentes 

  Todos os reagentes, solventes e catalizadores utilizados foram fornecidos por 

SigmaAldrich, Fluka, Neon, Vetec, Dinâmica e empregados sem purificação prévia.  

 

6.1.3  Reação em micro-ondas 

  As reações sob irradiação de micro-ondas foram efetuadas através da 

utilização de um aparelho Discover® System CEM, com especificações para a 

pressão de 0 – 300 psi da pressão e temperatura programada de 25 – 250 ºC.  

 

6.1.4  Cromatografia em Camada Delgada (CCD) 

  Para monitoramento das reações foi utilizada cromatografia de camada 

delgada de placas Fluka sílica gel 60 F254 sobre folha de alumínio, de 0,20nm de 

espessura. As revelações das mesmas foram feitas sob luz ultravioleta (254 ou 365 

nm). Nos sistemas para eluição foram utilizados solventes com especificações P.A. 

 

6.1.5  Faixa de fusão 

  Os pontos de fusão foram efetuados em aparelho MA 381, Marconi 

Equipamentos para Laboratórios, sendo indicados sem correções. 

 



 

38 
 

6.1.6  Ressonância Magnética Nuclear (RMN) 

Os espectros de RMN de próton (1H) e carbono (13C), como também os 

bidimensionais HSQC (Heteronuclear Single Quantum Coherence) e HMQC 

(Heteronuclear Multiple Quantum Coherence) foram registrados em 

espectrofotômetro Varian Modelo Plus a 400 MHz com transformada de Fourier.  

  Os deslocamentos químicos (δ) são indicados em partes por milhão (ppm) e 

as constantes de acoplamento em hertz (Hz). Em todos os casos foram usados os 

picos residuais do dimetilsulfóxido (DMSO) deuterados como referência. 

  As abreviações seguintes são utilizadas: s (singleto), sl (singleto largo), d 

(dubleto), dd (duplo dubleto), t (tripleto), dt (duplo tripleto), m (multipleto). 

 

6.1.7  Espectrometria de Massa de Alta Resolução  

  Os espectrômetro de massa micrOTOF Q II  ESITOF da Bruker Daltonics® 

(Billerica, EUA), equipado com analisador de massas do tipo quadrupolo – tempo 

de voo (QTOF), com auxílio da bomba de infusão vazão de 300µl/h. A voltagem do 

capilar e do end plate foram 3500 V e 500 V (modo positivo de ionização) e 3500 V 

e 500 V (modo negativo de ionização), temperatura do gás de secagem (nitrogênio) 

180ºC, vazão de 4 L/min. Para calibração interna  utilizouse solução de ácido 

trifluoroacético sodiado (NaTFA), com concentração de 10mg/ml. 

  

6.1.8  Infravermelho (IV) 

  Os espectros de Infravermelho foram realizados em Espectrômetro de 

transformada de Fourier Vertex 70 RAM II, Bruker. Os espectros FTIR das 

amostras foram obtidos na gama entre 4000 e 400 cm1 utilizando a técnica KBr. 

 

6.1.9  Nomenclatura das moléculas  

  Os nomes das moléculas foram gerados pelo programa ChemDraw Ultra 13 

de CambridgeSoft, levando em consideração as regras IUPAC (em inglês: 

International Union of Pure and Applied Chemistry). 
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6.2  Procedimento de preparação dos derivados 2-amino-tiofênicos 

Os derivados 2-amino-tiofênicos (2) (Esquema 10) propostos nesse trabalho 

foram obtidos por meio de uma rota sintética linear de acordo com o esquema 

reacional e métodos a seguir.   

 

Esquema 10. Utilização da reação de Gewald para obtenção dos derivados 2-

amino-tiofênicos. 

 

 

O intermediário 2-amino-tiofeno-3-carbonitrila (1) foi obtido através da quarta 

versão da reação de Gewald (PUTEROVÁ; KRUTOSÍKIVÁ; VÉGH, 2010) e em 

seguida foram reagidos em quantidades equimolares de diferentes aldeídos 

aromáticos substituídos (Tabela 9) através de dois métodos, gerando os compostos 

finais desejados (2). 

.
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      Tabela 9. Novos derivados e seus respectivos aldeídos. 

Composto Aldeído Nomenclatura IUPAC 

CN01 4-metoxibenzaldeído 2-[(4-metoxibenzilideno)amino]-tiofeno-3-carbonitrila 

CN02 4-clorobenzaldeído 2-[(4-clorobenzilideno)amino]-tiofeno-3-carbonitrila 

CN03 4-fluorobenzaldeído 2-[(4-fluorobenzilideno)amino]-tiofeno3carbonitrila 

CN04 2,4-diclorobenzaldeído 2-[(2,4-diclorobenzilideno)amino]-tiofeno-3-carbonitrila 

CN05 2,6-diclorobenzaldeído 2-[(2,6-diclorobenzilideno)amino]-tiofeno-3-carbonitrila 

CN06 2-nitrobenzaldeído 2-[(2-nitrobenzilideno)amino]-tiofeno-3-carbonitrila 

CN07 3-nitrobenzaldeído 2-[(3-nitrobenzilideno)amino]-tiofeno-3-carbonitrila 

CN08 2-hidroxibenzaldeído   2-[(3-hidroxibenzilideno)amino]-tiofeno-3-carbonitri la 

CN09 p-tolualdeído 2-[ (4-metilbenzilideno)amino]-tiofeno-3-carbonitrila 

CN10 4-nitroindol-3-carboxaldeído 2-{[(4-nitro-1H-indol-3-il)metileno]amino}-tiofeno-3-carbonitrila 

CN11 5-metoxiindol-3-carboxaldeído 2-{[(5-metoxi-1H-indol-3-il)-metileno]amino}-tiofeno-3-carbonitrila 

CN12 4-dimetilaminobenzaldeído 2-[(4dimetilaminobenzilideno)amino]-tiofeno-3-carbonitrila 

CN13 4-nitrobenzaldeído 2-[(4nitrobenzilideno)amino]-tiofeno-3-carbonitrila 

CN15 índol-3-carboxaldeído 2-{[(1H-indol-3-il)metileno]amino}-tiofeno-3-carbonitrila 

CN17 3,4,5-trimetoxibenzaldeído  2-[(3,4,5-trimetoxibenzilideno)amino]-tiofeno-3-carbonitri la 

CN19 benzaldeído 2-(benzilideno-amino)-tiofeno-3-carbonitrila 

CN20 2,3-diclorobenzaldeído 2-[(2,3-diclorobenzilideno)amino]-tiofeno-3-carbonitrila 

CN21 4-bromobenzaldeído 2-[(4-bromobenzilideno)amino]-tiofeno-3-carbonitrila 

CN22 2-clorobenzaldeído 2-[(2-clorobenzilideno)amino]-tiofeno-3-carbonitrila 

CN23 bifenil-4-carboxaldeído 2-{[(1,1'-bifenil)4-il-metileno]amino}-tiofeno-3-carbonitrila 

CN24 4-quinolina-carboxaldeído 2-[(quinolin-2-il-metileno)amino]-tiofeno-3-carbonitrila 

CN25 2-piridina-carboxaldeído 2-[(piridin-2-il-metileno)amino]-tiofeno-3-carbonitrila 

CN26  3-etoxi-4-hidroxibenzaldeído 2-[(3-etoxi-4-hidroxibenzi lideno)amino]-tiofeno-3-carbonitrila 

CN27 5-bromoindol-3-carboxaldeído 2-[(5-bromo-1H-indol-3-il)metilenamino]-tiofeno-3-carbonitri la 

CN28 7-metilindol-3-carboxaldeído 2-[(7-metil-1H-indol-3-il)metilenamino]-tiofeno-3-carbonitrila 



 

*Os compostos CN21 (0,5 eq.; 0,046 g; 0,00030 mmol), CN23 (0,5 eq.; 0,051 g; 

0,00034 mmol) e CN24 (0,5 eq.; 0,058 g; 0,00038 mmol) tiveram a quantidade dos 

reagentes no método do microondas diferente  dos demais compostos estudados.  

**Os compostos CN27 e CN28 tiveram a temperatura aumentada para  80ºC por 4min 

30s (tempo de rampa: 2min 30s) na segunda etapa da reação, em relação aos demais 

compostos. 

 

Método convencional: Uma mistura de 1,4-ditiano-2,5-diol (0,5 eq.; 0,250g; 

0,0016 mmol) e malononitrila (1 eq.; 0,0032 mmol) em 5 mL de metanol 

(MeOH) com trietilamina (1 eq.; 0,223mL) foi agitada a 60 ºC. Após 4hrs foi 

adicionado ao meio reacional o aldeído aromático substituído (1 eq.; 0,0032 g) 

(Tabela 7) e ácido acético (1,2 eq.; 0,12 mL), sendo arrefecido até à 

temperatura ambiente e continuando sob agitação overnight (Esquema 10). A 

reação foi acompanhada por CCD. Após constatado término da reação, o 

produto final foi filtrado e lavado sucessivas vezes com MeOH, obtendo-se um 

resíduo sólido cromatograficamente puro.  

 

Método do micro-ondas: Em um tubo de micro-ondas foram adicionados 1,4-

ditiano-2,5-diol (0,5 eq.; 0,100 g; 0,00065 mmol)*, malononitrila (1 eq.; 0,0013 

mmmol), bicarbonato de sódio (0,8 eq.; 0,001 mmol) em 2mL de etilenoglicol. 

O tubo foi introduzido na cavidade do reator de micro-ondas e irradiado a 80 

ºC por 8 min (tempo de rampa: 5 min). Em seguida, foi adicionado o aldeído 

aromático substituído (1 eq.; 0,0013 mmol) e mais 0,5mL de etilenoglicol sob 

irradiação de 50 ºC por 2 min (tempo de rampa: 2min 30s)**. Após 

confirmação de término da reação por CCD o resíduo sólido reacional foi 

filtrado e lavado com uma solução 1:1 de metanol/água destilada gelada, até 

se apresentar cromatograficamente puro.  
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6.3  Modelagem molecular 

A estrutura química dos compostos em estudo foi desenhada e 

convertida para sua estrutura tridimensional. Essas estruturas tiveram a 

geometria otimizada sendo submetidas ao campo de força de mecânica 

molecular MM+ (ALLINGER, 1977) e método semiempírico Austin Model 1 

(AM1) (DEWAR et al., 1985). Em seguida foram calculadas as energias de 

cada composto em suas respectivas configurações Z e E. O software 

HyperChem 8.0.7 para Windows foi utilizado na realização de todas as etapas 

mencionadas. 

 

6.4.  Atividade antimicrobiana  

6.4.1  Local de trabalho 

Laboratório de Micologia do Departamento de Ciências 

Farmacêuticas/Centro de Ciências da Saúde  na Universidade Federal da 

Paraíba. 

 

6.4.2  Produtos testados 

Os produtos submetidos aos ensaios biológicos foram 25 compostos: 

CN01, CN02, CN03, CN04, CN05, CN06, CN07, CN08, CN09, CN10, CN11, 

CN12, CN13, CN15, CN17, CN19, CN20, CN21, CN22, CN23, CN24, CN25, 

CN26, CN27 e CN28. Os mesmos foram devidamente solubilizados em 

dimetilsulfóxido (DMSO) numa proporção de até 10 % e tween 80 a 0,02%. Em 

seguida, foi completado com água destilada esterilizada (q.s.p. 3mL) para obter 

uma emulsão na concentração inicial de 1024 µg/mL (CLEELAND; SQUIRES, 

1991; NASCIMENTO et al., 2007; PEREIRA et al., 2014).  

 

6.4.3  Meios de cultura 

Os meios de cultura utilizados nos ensaios para avaliação da atividade 

biológica foram RPMI/sem bicarbonato (SIGMAALDRICH® /USA/France) para 

fungos e Caldo Brain Heart Infusion (CBHI) (DIFCO Laboratories/USA/France) 
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para bactérias. Os mesmos foram preparados segundo as descrições dos 

fabricantes.  

 

6.4.4  Microrganismos  

 Para os ensaios de atividade biológica dos produtos testes, foram 

utilizadas as seguintes cepas:  

 Bactérias: Staphylococcus aureus: ATCC-25923 e ATCC-13150; S. 

epidermidis: ATCC-12228. 

 Fungos: Candida albicans:  ATCC-76485 e LM111; Candida tropicalis: 

ATCC-13803; C. krusei: LM13; Cryptococcus neoformans: ICB59; 

Aspergillus fumigatus: ATCC-13150; A. flavus: ATCC-40640. 

 

As cepas pertencem a Micoteca do Laboratório de Micologia, 

Departamento de Ciências Farmacêuticas (DCF), Centro de Ciências da Saúde 

(CCS) da Universidade Federal da Paraíba. As cepas foram mantidas em BHI e 

ASD à temperatura de 4 °C. Foram utilizados para os ensaios, repiques de 

2448 horas em BHI/ASD, incubados a 35±2 °C/bactérias e leveduras e a 

temperatura ambiente (TA / 28-30 °C) para fungos filamentosos. 

6.4.5  Inóculo  

Para preparação do inóculo, colônias das cepas de fungos e de 

bactérias mantidas em meios de culturas e de repiques recentes, foram 

suspensas em solução de NaCl 0,85% estéril e ajustadas de acordo com o 

padrão 0,5 de McFarland para obtenção de 1-5 x 106 UFC/mL (NCCLS 2000; 

HADACECK; GREEGER, 2000; CLEELAND; SQUIRES, 1991; ANTUNES et 

al., 2006;  FREIRE et al., 2014). 

6.4.6  Avaliação da Concentração Inibitória Mínima (CIM)  

Os ensaios de atividade antimicrobiana foram realizados conforme os 

protocolos de Cleeland; Squires (1991) e NCCLS/CLSI (2002). A determinação 

da CIM das substâncias sobre cepas fúngicas e bacterianas foram realizadas 

através da técnica da microdiluição em caldo em placa para cultura de células 

(TPP/ SWITZERLAND/EUROPA) contendo 96 poços.  



 

44 
 

Inicialmente, foram distribuídos 100 μL de RPMI/BHI duplamente 

concentrado nos orifícios das placas de microdiluição. Em seguida, 100 μL da 

emulsão dos produtos testes duplamente concentrados, foram dispensados 

nas cavidades da primeira linha da placa. E por meio de uma diluição seriada a 

uma razão de dois, foi obtida concentrações de 1024 μg/mL até 32 μg/mL. Por 

fim, foi adicionado 10 μL das suspensões das cepas de fungos e de bactérias 

nas cavidades, onde cada coluna da placa refere-se, especificamente, a uma 

cepa.  

Paralelamente, foram realizados os controles: microrganismos (BHI+ 

bactérias/RPMI+espécies fúngicas), meio de cultura (RPMI/CBHI) e droga 

padrão (BHI+ inóculo bacteriano+ cloranfenicol 100 µg/mL) para bactérias, 

(RPMI+ inóculo fúngico+ nistatina 100UI) para leveduras/(BHI+ inóculo 

fúngico+ fluconazol 50 µg/mL) para fungos filamentosos e C. neoformans.  

As placas preparadas e assepticamente fechadas foram submetidas à 

incubação numa temperatura de 35±2 °C por 24-48 horas/bactérias e leveduras 

e 28-30 °C/fungos filamentosos.  

A CIM foi definida como a menor concentração do produto, capaz de 

produzir inibição visível sobre do crescimento fúngico verificado nos orifícios, 

quando em comparação com seu controle.  

No ensaio biológico com as bactérias, após 24 h de incubação, foi 

adicionado 20 µL de solução do corante resazurina a 0,01 % (INLAB), 

reconhecido como um indicador colorimétrico de óxido-redução (MANN; 

MARKAN, 1998). Após a mudança de coloração do corante (azul para 

vermelho), considerou-se como indicador de crescimento microbiano; e se a 

cor permanece azul, significa a ausência de crescimento microbiano. O 

resultado foi expresso pela média aritmética das CIM’s obtidas nos ensaios 

realizados em duplicatas. 

A atividade antimicrobiana dos produtos foi interpretada e considerada 

como ativa ou inativa, conforme os seguintes critérios: 50-500 μg/mL= 

forte/ótima atividade; 600-1500 μg/mL= moderada atividade; > acima de 1500 

μg/mL = fraca atividade ou produto inativo (HOLETZ et al., 2002; 

SARTORATTO et al., 2004; HOUGHTON et al., 2007). 
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CN01 

 

2-((4-metoxibenzilideno)amino)tiofeno-3-carbonitri la 

 

 

Fórmula molecular: C13H10N2OS 

Massa Molecular: 242,0514 

Ponto de Fusão: 133 – 135ºC 

Rf: 0,51 (7:3 – Hexano/AcOEt) 

Aparência: Cristal verde  

Rendimento: 86% (convencional) / 85,4% (micro-ondas) 

 

 

RMN 1H (DMSOd6, 400MHz):  δ 3.61 (s, 3H, H-13), 6.87 (d, 2H, J = 8.89 Hz, H-

9, H-11), 7.11 (d, 1H, J = 5.75 Hz, H-1 ou H-2), 7.25 (d, 1H, J = 5.69 Hz, H-2 ou 

H-1), 7.71 (d, 2H, J = 8.87 Hz, H-8, H-12), 8.43 (s, 1H, H-6).  

RMN 13C (DMSOd6, 100MHz):  δ 56.0 (C-13), 115.1 (C-9, C-11), 123.0 (C-2 ou 

C-1), 127.9 (C-1 ou C-2), 132.0 (C-8, C-12), 162.2 (C-6).  

MS: Calculado para [C13H10N2OS + H+] = 243.0593; encontrado [M + H]+ = 

243.0595.  

I.V. (cm-1): CH (3101), CN (2227), C=N (1593). 
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Espectro de RMN de 1H, referente à CN01 

 

 

Espectro de RMN de 13C, referente à CN01 
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Espectrometria de Massas, referente à CN01 

 

 

 

Espectro de Infravermelho, referente à CN01 
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CN02 

 

2-[(4-cloro-benzilideno)-amino]-tiofeno-3-carbonitrila 
 

 

 Fórmula molecular: C12H7ClN2S 

 Massa Molecular: 246,0018 

Ponto de Fusão: 104 - 105ºC 

Rf: 0,65 (7:3 – Hexano/AcOEt) 

Aparência: Cristal verde  

Rendimento: 65,6% (convencional) / 51,6% (micro-ondas) 

 

 

RMN 1H (DMSOd6, 400MHz): δ 7.39 (d,1H, J = 5.68 Hz, H-1 ou H-2), 7.58 (d, 

1H, J = 5.68 Hz, H-2 ou H-1), 7.61 (d, 2H, J = 1.44 Hz, H-8, H-12), 7.99 (d, 2H, 

J = 1.00 Hz, H-9, H-11), 8.77 (s, 1H, H-6).  

RMN 13C (DMSOd6, 100MHz):  δ 105.6, 114.4, 123.8, 127.5, 129.1, 130.8, 

133.4, 137.3, 161.0. 

MS: Calculado para [C12H7ClN2S + H]+ = 247.0097; encontrado [M + H]+ = 

247.0095.  

I.V. (cm-1): CH (3111), CN (2229), C=N (1590).
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Espectro de RMN de 1H, referente à CN02 

 

 

Espectro de RMN de 13C, referente à CN02 
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Espectrometria de Massas, referente à CN02 

 

 

Espectro de Infravermelho, referente à CN02 
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CN03 

 

2-[(4-fluoro-benzilideno)-amino]-tiofeno-3-carbonitrila 
 

 

 Fórmula molecular: C12H7FN2S 

 Massa Molecular: 230,0314 

Ponto de Fusão: 109 - 110ºC 

Rf: 0,63 (7:3 – Hexano/AcOEt) 

Aparência: Cristal verde  

Rendimento: 54,9% (convencional) / 66,4% (micro-ondas) 

 

 

RMN 1H (DMSOd6, 400MHz): δ 7.43 (d, 1H, J = 5.64 Hz, H-1 ou H-2), 7.65 (d, 

1H, J = 5.68 Hz, H-2 ou H-1), 7.85 (t, 1H, J = 8.24 Hz, H-8, H-12), 8.39-8.42 (m, 

2H, H-9 ou H11), 8.78 (t, 1H, J = 1.88 Hz, H-9 ou 11), 8.95 (s, 1H, H-6).  

 

RMN 13C (DMSOd6, 100MHz):  δ 107.0, 114.9, 124.0, 125.2, 127.1, 128.3, 

131.2, 135.3, 136.7, 161.0.  

 

MS: Calculado para [C12H7FN2S + H]+ = 231.0393; encontrado [M + H]+ = 

231.0370.  

 

I.V. (cm-1): CH (3128), CN (2228), C=N (1580).  
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Espectro de RMN de 1H, referente à CN03 

 
Espectro de RMN de 13C, referente à CN03 
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Espectrometria de Massas, referente à CN03 

 

 

 

Espectro de Infravermelho, referente à CN03 
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CN04 

 

2-[(2,4-dicloro-benzilideno)-amino]-tiofeno-3-carbonitrila 
 

 

 Fórmula molecular: C12H6Cl2N2S 

 Massa Molecular: 279,9629  

Ponto de Fusão: 152 - 153ºC 

Rf: 0,78 (7:3 – Hexano/AcOEt) 

Aparência: Cristal amarelo  

Rendimento: 48,9% (convencional) / 35% (micro-ondas) 

 

 

RMN 1H (DMSOd6, 400MHz): δ 7.43 (s, 1H, J = 5.56 Hz, H-1 ou H-2), 7.61 (dd, 1H, J 

= 8.56 Hz, J = 2.04 Hz, H-8), 7.65 (d, 1H, J = 5.66 Hz, H-2 ou H-1), 7.80 (d 1H, J = 

1.98 Hz, H-11), 8.15 (d, 1H, J = 8.54 Hz, H-9), 8.83 (s, 1H, H-6).  

 

RMN 13C (DMSOd6, 100MHz):  δ 106.9, 114.8, 125.2, 128.4, 128.8, 130.4, 156.8, 

138.44, 136.85, 138.44, 156.88. 

 

MS: Calculado para [C12H6Cl2N2S + H]+ = 280.9708; encontrado [M + H]+ = 

280.9700.  

 

I.V. (cm-1): CH (3121), CN (2232), C=N (1582). 
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Espectro de RMN de 1H, referente à CN04 
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Espectro de RMN de 13C, referente à CN04 
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Espectrometria de Massas, referente à CN04 

 

 

Espectro de Infravermelho, referente à CN04 

 

 



 

58 
 

CN05 

 

2-[(2,6-dicloro-benzilideno)-amino]-tiofeno-3-carbonitrila 
 

 

 Fórmula molecular: C12H6Cl2N2S 

 Massa Molecular: 279,9629  

Ponto de Fusão: 150 - 151ºC 

Rf: 0,72 (7:3 – Hexano/AcOEt) 

Aparência: Cristal amarelo  

Rendimento: 56,4% (convencional) / 83,5% (micro-ondas) 

 

 

1H-RMN (DMSOd6, 400MHz): δ 7.22 (d, 1H, J = 5.6 Hz, H-1 ou H-2), 7.30 (d, 

1H, J = 9.0 Hz), 7.31 (d, 1H, J = 9.0 Hz), 7.39 (d, 1H, J = 8.8 Hz), 7.45 (d, 1H, J 

= 5.6 Hz, H-2 ou H-1), 8.66 (s, 1H, H-6).  

 

13H- RMN (DMSOd6, 100MHz): δ 107.0, 114.8, 125.2, 128.4, 128.8, 130.3, 

130.4, 136.8, 138.4, 156.8.  

 

MS: Calculado para [C12H6Cl2N2S + H]+ = 280.9708; encontrado [M + H]+ = 

280.9707.  

 

I.V. (cm-1): CH (3107), CN (2225), C=N (1578). 
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Espectro de RMN de 1H, referente à CN05 

 
 

Espectro de RMN de 13C, referente à CN05 
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Espectrometria de Massas, referente à CN05 

 

 

Espectro de Infravermelho, referente à CN05 
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CN06 

 

2-((2-nitrobenzilideno)amino)tiofeno-3-carbonitri la 
 

 

 Fórmula molecular: C12H7N3O2S 

 Massa Molecular: 257,0259 

Ponto de Fusão: 179 - 180ºC 

Rf: 0,32 (7:3 – Hexano/AcOEt) 

Aparência: Cristal verde 

Rendimento: 44,4% (convencional) / 52,3% (micro-ondas) 

 

 

RMN 1H (DMSOd6, 400MHz): δ 7.46 (d, 1H, J = 5.6 Hz, H-1 ou H-2), 7.66 (d, 

1H, J = 5.6 Hz, H-2 ou H-1), 7.83 (t, 1H, J = 7.4 Hz, H-9 ou 10), 7.92 (t, 1H, J = 

7.4 Hz, H-9 ou 10), 7.16 (d, 1H, J = 8.04 Hz, H-8), 8.21 (d, 1H, J = 7.56 Hz, H-

11), 9.04 (s,1H, H-6).   

 

RMN 13C (DMSOd6, 100MHz): δ 114.7, 125.3, 125.4, 128.5, 130.0, 133.4, 

134.5, 159.0.  

 

MS: Calculado para [C12H7N3O2S + H]+ = 258.0338; encontrado [M + H]+ = 

258.0329.  

 

I.V. (cm-1): CH (3100), CN (2233), C=N (1509). 
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Espectro de RMN de 1H, referente à CN06 

 

Espectro de RMN de 13C, referente à CN06 
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Espectrometria de Massas, referente à CN06 

 

 

Espectro de Infravermelho, referente à CN06 
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CN07 

 

2-((3-nitrobenzilideno)amino)tiofeno-3-carbonitri la 
 

 

 Fórmula molecular: C12H7N3O2S 

 Massa Molecular: 257,0259 

Ponto de Fusão: 196 - 197ºC 

Rf: 0,29 (7:3 – Hexano/AcOEt) 

Aparência: Cristal verde 

Rendimento: 64,6% (convencional) / 78,2% (micro-ondas) 

 

 

RMN 1H (DMSOd6, 400MHz): δ 7.44 (d, 1H, J = 5.64 Hz, H-1 ou H-2), 7.65 (d, 

1H, J = 5.68 Hz, H-2 ou H-1), 7.85 (t, 1H, J = 8.0 Hz, H-9), 8.43-8.39 (m, 2H, H-

8, H-10), 8.79 (t, 1H, J = 1.8 Hz, H-12), 8.96 (s, 1H, H-6). 

 

RMN 13C (DMSOd6, 100MHz):  δ 106.5, 114.4, 123.5, 124.7, 126.6, 127.8, 

130.7, 134.8, 136.2, 148.2, 160.4, 162.0.  

 

MS: Calculado para [C12H7N3O2S + H]+ = 258.0338; encontrado [M + H]+ = 

258.0333.  

 

I.V. (cm-1): CH (3096), CN (2232), C=N (1522).  
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Espectro de RMN de 1H, referente à CN07 

 

Espectro de RMN de 13C, referente à CN07 
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Espectrometria de Massas, referente à CN07 

 

Espectro de Infravermelho, referente à CN07 
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CN08 

 

2-((2-hidroxibenzilideno)amino)tiofeno-3-carbonitri la 

 

 

 Fórmula molecular: C12H8N2OS 

 Massa Molecular: 228,0357 

Ponto de Fusão: 131 - 133ºC 

Rf: 0,43 (7:3 – Hexano/AcOEt) 

Aparência: Cristal verde 

Rendimento: 45,2% (convencional) / 79% (micro-ondas) 

 

 

RMN 1H (DMSOd6, 400MHz): δ 6.98-7.02 (m, 2H), 7.40 (d, 1H, J = 5.64 Hz, H-1 

ou H-2), 7.47 (dt, 1H, J = 7.2 Hz, J = 1.72 Hz), 7.58 (d, 1H, J = 5.68 Hz, H-2 ou 

H-1), 7.82 (dd, 1H, J = 8.0 Hz, J = 1.8 Hz), 8.97 (s, 1H), 11.49 (s, 1H). 

 

RMN 13C (DMSOd6, 100MHz): δ 104.7, 114.4, 116.8, 119.4, 119.7, 123.5, 

127.3, 131.0, 134.8, 159.9, 161.7, 162.2.  

 

MS: Calculado para [C12H8N2OS + H]+ = 229.0454; encontrado [M + H]+ = 

229.0427.  

 

I.V. (cm-1): CH (3115), CN (2228), C=N (1604).  
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Espectro de RMN de 1H, referente à CN08 

 

Espectro de RMN de 13C, referente à CN08 
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Espectrometria de Massas, referente à CN08 

 

Espectro de Infravermelho, referente à CN08 
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CN09 

 

2-((4-metilbenzilideno)amino)tiofeno-3-carbonitrila 

 

 

 Fórmula molecular: C12H8N2OS  

 Massa Molecular: 226,0565 

Ponto de Fusão: 116 - 117ºC 

Rf: 0,7 (7:3 – Hexano/AcOEt) 

Aparência: Cristal verde 

Rendimento: 58,8% (convencional) / 27,4% (micro-ondas) 

 

 

RMN 1H (DMSOd6, 400MHz): δ 2.39 (s, 3H, H-13), 7.37 (d, 2H, J = 8.36 Hz, H-), 

7.38 (d, 1H, J = 5.63 Hz, H-1 ou H-2), 7.54 (d, 1H, J = 5.68 Hz, H-1 ou H-2), 

7.89 (d, 2H,J = 8.04 Hz), 8.72 (s,1H, H-6).   

 

RMN 13C (DMSOd6, 100MHz): δ 21.3, 104.8, 114.7, 123.2, 127.5, 129.4, 129.7, 

132.0, 143.3, 162.3, 163.4.  

 

MS: Calculado para [C12H8N2OS + H]+ = 227.0644; encontrado [M + H]+ = 

227.0626.  

 

I.V. (cm-1): CH (3109), CN (2222), C=N (1599).  
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Espectro de RMN de 1H, referente à CN09 

 

Espectro de RMN de 13C, referente à CN09 
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Espectrometria de Massas, referente à CN09 

 

 

Espectro de Infravermelho, referente à CN09 
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CN10 

 

2-(((4-nitro-1H-indol-3-il)metileno)amino))tiofeno-3-carbonitrila 

 

 Fórmula molecular: C14H8N4O2S 

 Massa Molecular: 296,0368 

Ponto de Fusão: 172 - 174ºC 

Rf: 0,22 (8:2 – Hexano/AcOEt) 

Aparência: Pó amorfo amarelo 

Rendimento: 64,2% (convencional) / 50,3% (micro-ondas) 

 

 

RMN 1H (DMSOd6, 400MHz): δ 7.31 (d, 1H, J = Hz, H-1 ou H-2), 7.4 (d, 1H, H-1 

ou H-2), 7.44 (t, 1H, J = 8.0 Hz, H-13), 7.97 (dd, 1H, J = 8.2 Hz, J = 0.86 Hz, H- 

12 ou 14), 8.00 (dd, 1H, J = 7.92 Hz, J = 0.84 Hz, H-12 ou 14), 8.59 (d, 1H, J = 

2.84 Hz, H-8), 9.01 (s, 1H, H-6), 12.94 (sl, 1H, H-15).  

 

RMN 13C (DMSOd6, 100MHz): δ 102.7, 112.8, 115.5, 117.5, 119.7, 120.1, 

121.6, 122.6, 127.9, 136.0, 140.0, 142.6, 158.8, 165.7.  

 

MS: Calculado para [C14H8N4O2S + H]+ = 297,0447; encontrado [M + H]+ = 

297,0427.  

 

I.V. (cm-1): CH (3225), CN (2231), C=N (1512). 
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Espectro de RMN de 1H, referente à CN10 

 

Espectro de RMN de 13C, referente à CN10 
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Espectrometria de Massas, referente à CN10 

 

 

Espectro de Infravermelho, referente à CN10 
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CN11 

 

2-(((5-metoxi-1H-indol-3-il)metileno)amino)tiofeno-3-carbonitrila 

 

 Fórmula molecular: C15H11N3OS 

 Massa Molecular: 281,0623 

Ponto de Fusão: 278 - 281ºC 

Rf: 0,34 (7:3 – Hexano/AcOEt) 

Aparência: Cristal azul 

Rendimento: 22,7% (convencional) / 70,6% (micro-ondas) 

 

RMN 1H (DMSOd6, 400MHz): δ 3.82 (s, 1H, H-15), 6.91 (dd, 1H, J = 8.76 Hz, J 

= 2.56 Hz, H-13), 7.30 (d, 1H, J = 5.76 Hz, H-1 ou 2), 7.36 (d, 1H, J = 5.76 Hz, 

H- 1 ou H-2), 7.42 (d, 1H, J = 8.76 Hz, H-12), 8.06 (d, 1H, J = 2.48 Hz, H-11), 

8.15 (d, 1H, J = 3.12 Hz, H-8), 8.82 (s, 1H, H-6), 12.02 (sl, 1H, H-16).  

 

RMN 13C (DMSOd6, 100MHz): δ 55.1 (C-15), 102.3, 103.9 (C-11), 113.1 (C-13), 

113.4 (C-12), 114.1, 115.5, 120.2 (C-1 ou 2), 125.4, 126.6 (C-1 ou C-2), 132.0, 

136.7 (C-8), 155.4, 156.4 (C-6), 166.2. 

 

MS: Calculado para [C15H11N3OS + H]+ = 282.0702; encontrado [M + H]+ = 

282.0714.  

 

I.V. (cm-1): CH (3305), CN (2218), C=N (1578). 
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Espectro de RMN de 1H, referente à CN11 

 

Espectro de RMN de 13C, referente à CN11 
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Espectrometria de Massas, referente à CN11 

 

 

Espectro de Infravermelho, referente à CN11 
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CN12 

 

2-((4-(dimetilamino)benzilideno)amino)tiofeno-3-carbonitrila 

 

 

 Fórmula molecular: C14H13N3S 

 Massa Molecular: 255,0830 

Ponto de Fusão: 143 - 144ºC 

Rf: 0,45 (7:3 – Hexano/AcOEt) 

Aparência: Pó amorfo laranja 

Rendimento: 31,2% (convencional) / 1,17% (micro-ondas) 

 

 

RMN 1H (DMSOd6, 400MHz): δ 3.05 (s, 6H, H-12, H-13), 6.81 (d, 2H, J = 9.0 

Hz), 7.28 (d, 1H, J = 5.72 Hz, H-1 ou 2), 7.37 (d, 1 H, J = 5.72 Hz, H-1 ou 2), 

7.81 (d, 2H, J = 8.96 Hz), 8.49 (s, 1H, H-6). 

 

RMN 13C (DMSOd6, 100MHz): δ 39.48, 102.2, 111.5, 115.2, 120.9, 121.7, 

127.1, 131.5, 153.3, 161.5, 165.3.  

 

MS: Calculado para [C14H13N3S + H]+ = 256.0909; encontrado [M + H]+ = 

256.0914.  

 

I.V. (cm-1): CH (3094), CN (2225), C=N (1579). 
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Espectro de RMN de 1H, referente à CN12 
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Espectro de RMN de 13C, referente à CN12 
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Espectrometria de Massas, referente à CN12 

 

 

Espectro de Infravermelho, referente à CN12 
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CN13 

 

2-((4-nitrobenzilideno)amino)tiofeno-3-carbonitri la 
 

 

 Fórmula molecular: C12H7N3O2S 

 Massa Molecular: 257,0259 

Ponto de Fusão: 153 - 155ºC 

Rf: 0,33 (7:3 – Hexano/AcOEt) 

Aparência: Pó amorfo marrom 

Rendimento: 60,4% (convencional) / 89,7% (micro-ondas) 

 

 

MS: Calculado para [C12H7N3O2S + H]+ = 258.0338; encontrado [M + H]+ = 

258.0347. 

 

I.V. (cm-1): CH (3093), CN (2230), C=N (1720). 
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Espectrometria de Massas, referente à CN13 

 

 

Espectro de Infravermelho, referente à CN13 
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CN15 

 

2-(((1H-indol-3-il)metileno)amino)tiofeno-3-carbonitrila 
 

 

 Fórmula molecular: C14H9N3S 

 Massa Molecular: 251,0517 

Ponto de Fusão: 182 - 184ºC 

Rf: 0,27 (7:3 – Hexano/AcOEt) 

Aparência: Pó amorfo amarelo 

Rendimento: 18,8% (convencional) / 68% (micro-ondas) 

 

 

MS: Calculado para [C14H9N3S + H]+ = 252.0596; encontrado [M + H]+ = 

252.0584.  

 

I.V. (cm-1): CH (3104), CN (2223), C=N (1600).  
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Espectrometria de Massas, referente à CN15 

 

 

Espectro de Infravermelho, referente à CN15 
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CN17 

 

2-((3,4,5-trimetoxIbenzilideno)amino)tiofeno-3-carbonitrila 
 

 

 Fórmula molecular: C15H14N2O3S 

 Massa Molecular: 302,0725 

Ponto de Fusão: 160 - 161ºC 

Rf: 0,5 (7:3 – Hexano/AcOEt) 

Aparência: Pó amorfo amarelo 

Rendimento: 38,9% (convencional) / 56,8% (micro-ondas) 

 

 

RMN 1H (DMSOd6, 400MHz): δ 3.77 (s, 3H, H-14), 3.86 (s, 6H, H-13, H-15), 

7.36 (s, 2H, H-8, H-12), 7.39 (d, 1 H, J = 5.68 Hz, H-1 ou 2), 7.55 (d, 1H, J = 

5.68 Hz, H-1 ou H-2), 8.69 (s, 1H, H-6). 

 

RMN 13C (DMSOd6, 100MHz): δ 55.9 (C-13, C-15), 60.2 (C-14), 104.6, 106.7 

(C-8, C-12), 114.7 (C-1 ou C-2), 123.2 (C-1 ou C-2), 127.6, 129.9, 141.6, 153.1, 

162.2, 163.3.  

 

MS: Calculado para [C15H14N2O3S + H]+ = 303.0804; encontrado [M + H]+ = 

303.0795. 

 

 I.V. (cm-1): CH (3091), CN (2222), C=N (1570). 
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Espectro de RMN de 1H, referente à CN17 

 

Espectro de RMN de 13C, referente à CN17 
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Espectrometria de Massas, referente à CN17 

 

 

Espectro de Infravermelho, referente à CN17 
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CN19 

 

2-(benzilideno-amino)tiofeno-3-carbonitrila 
 

 

 Fórmula molecular: C12H8N2S 

 Massa Molecular: 212,0408 

Ponto de Fusão: 113 - 114ºC 

Rf: 0,71 (7:3 – Hexano/AcOEt) 

Aparência: Cristal verde 

Rendimento: 49,3% (convencional) / 63,2% (micro-ondas) 

 

 

MS: Calculado para [C12H8N2S + H]+ = 213.0487; encontrado [M + H]+ = 

213,0472.  

 

I.V. (cm-1): CH (3096), CN (2224), C=N (1571). 
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Espectrometria de Massas, referente à CN19 

 

 

Espectro de Infravermelho, referente à CN19 

 

 



 

92 
 

CN20 

 

2-[(2,3-dicloro-benzilideno)-amino]-tiofeno-3-carbonitrila 
 

 

 Fórmula molecular: C12H6Cl2N2S 

 Massa Molecular: 279,9629  

Ponto de Fusão: 175 - 176ºC 

Rf: 0,84 (7:3 – Hexano/AcOEt) 

Aparência: Cristal marrom  

Rendimento: 56,3% (convencional) / 46,2% (micro-ondas) 

 

 

MS: Calculado para [C12H6Cl2N2S + H]+ = 280.9708; encontrado [M + H]+ = 

280.9696.  

 

I.V. (cm-1): CH (3092), CN (2236), C=N (1552). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

93 
 

Espectrometria de Massas, referente à CN20 

 

Espectro de Infravermelho, referente à CN20 
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CN21 

 

2-[(4-bromo-benzilideno)-amino]-tiofeno-3-carbonitrila 
 

 

 Fórmula molecular: C12H7BrN2S 

 Massa Molecular: 289,9513 

Ponto de Fusão: 95 - 98ºC 

Rf: 0,71 (7:3 – Hexano/AcOEt) 

Aparência: Pó amorfo verde  

Rendimento: 46,6% (convencional) / 63,1% (micro-ondas) 

 

 

RMN 1H (DMSOd6, 400MHz): δ 7.41 (d, 1H, J = 5.72 Hz, H-1), 7.60 (d, 1H, J = 

5.72 Hz, H-2), 7.77 (d, 2H, J = 8.48 Hz, H-8, H-12), 7.94 (d, 2 H, J = 8.52 Hz, H-

9, H-11), 8.78 (d, 1H, J = 5.68 Hz, H-6). 

 

RMN 13C (DMSOd6, 100MHz): δ 105.7 (C-3), 114.5 (C-5), 124.0 (C-1), 126.5 

(C-10), 127.7 (C-2), 131.0 (C-8, C-12), 132.1 (C-9, C-11), 133.8 (C-7), 161.3 

(C-6), 162.7 (C-4). 

 

MS: Calculado para [C12H7BrN2S + H]+ = 290.9592; encontrado [M + H]+ = 

290.9590.  

I.V. (cm-1): CH (3094), CN (2230), C=N (1584). 
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Espectro de RMN de 1H, referente à CN21 

 

Espectro de RMN de 13C, referente à CN21 
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Espectro de RMN HSQC, referente à CN21 

 

Espectro de RMN HMQC, referente à CN21 
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Espectrometria de Massas, referente à CN21 

 

 

Espectro de Infravermelho, referente à CN21 
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CN22 

 

2-((2-clorobenzilideno)amino)tiofeno-3-carbonitrila 
 

 

 Fórmula molecular: C12H7ClN2S 

 Massa Molecular: 246,0018 

Ponto de Fusão: 145 - 147ºC 

Rf: 0,74 (7:3 – Hexano/AcOEt) 

Aparência: Pó amorfo amarelo  

Rendimento: 52,4% (convencional)  

 

 

MS: Calculado para [C12H7ClN2S + H]+ = 247.0097; encontrado [M + H]+ = 

247.0099. 

I.V. (cm-1): CH (3089), CN (2232), C=N (1587). 
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Espectrometria de Massas, referente à CN22 

 

 

Espectro de Infravermelho, referente à CN22 
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CN23 

 

2-(([1,1'-bifenil]-4-ilmetileno)amino)tiofeno-3-carbonitrila 
 

 

 Fórmula molecular: C18H12N2S 

 Massa Molecular: 288,3663 

Ponto de Fusão: 180 - 181ºC 

Rf: 0,74 (7:3 – Hexano/AcOEt) 

Aparência: Cristal verde  

Rendimento: 55,3% (convencional) / 72,3% (micro-ondas) 

 

 

RMN 1H (DMSOd6, 400MHz): δ 7.41 (d, 1H, J = 5.72 Hz, H-1 ou H-2), 7.60 (d, 

1H, J = 5.72 Hz, H-1 ou H-2), 7.77 (d, 2H, J = 8.48 Hz, H-8, H-12), 7.94 (d, 2 H, 

J = 8.52 Hz, H-9, H11), 8.78 (d, 1H, J = 5.68 Hz, H-6). 

 

RMN 13C (DMSOd6, 100MHz): δ 106.6 (C-3), 114.3 (C-5), 124.9 (C-1 ou C-2), 

127.3 (C-10), 128.0 (C-1 ou C-2), 128.7, 132.7 (C-8, C-12), 133.3 (C-9, C11), 

133.7 (C-7), 134.0, 157.3 (C-6), 161.8 (C-4). 

 

MS: Calculado para [C18H12N2S + H]+ = 289.3742 encontrado [M + H]+ = 

290.9690. 

 

I.V. (cm-1):  CH (3092), CN (2235), C=N (1551).
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Espectro de RMN de 1H, referente à CN23 

 

Espectro de RMN de 13C, referente à CN23 
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Espectrometria de Massas, referente à CN23 

 

 

Espectro de Infravermelho, referente à CN23 
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CN24 

 

2-((quinolin-4-ilmetileno)amino)tiofeno-3-carbonitri la 
 

 

 Fórmula molecular: C15H9N3S 

 Massa Molecular: 263,0361 

Ponto de Fusão: 174 - 179ºC 

Rf: 0,53 (7:3 – Hexano/AcOEt) 

Aparência: Pó amorfo preto  

Rendimento: 45,8% (micro-ondas) 
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CN25 

 

2-((piridin-2-ilmetIleno)amino)tiofeno-3-carbonitrila 

 

  

 Fórmula molecular: C11H7N3S 

 Massa Molecular: 213,2584 

Ponto de Fusão: 179 - 181ºC 

Rf: 0,14 (7:3 – Hexano/AcOEt) 

Aparência: Cristal marrom  

Rendimento: 38,6% (convencional) 

 

 

MS: Calculado para [C11H7N3S + H]+ = 214.2663; encontrado [M + H]+ = 

246.0713. 

 

I.V. (cm-1): CH (3051), CN (2209), C=N (1409). 
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Espectro de RMN de 1H, referente à CN25 
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Espectro de RMN de 13C, referente à CN25 
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Espectrometria de Massas, referente à CN25 

 

 

Espectro de Infravermelho, referente à CN25 
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CN26 

 

2-((3-etoxi-4-hidroxibenzilideno)amino)tiofeno-3-carbonitrila 
 

 

 Fórmula molecular: C14H12N2O2S 

 Massa Molecular: 272,0619 

Ponto de Fusão: 109 - 112ºC 

Rf: 0,56 (7:3 – Hexano/AcOEt) 

Aparência: Pó amorfo preto  

Rendimento: 28,1% (convencional) 

 

MS: Calculado para [C14H12N2O2S + H]+ = 273.0698; encontrado [M + H]+ = 

273.0710.  

 

I.V. (cm-1): CH (3300), CN (2234), C=N (1580). 
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Espectrometria de Massas, referente à CN26 

 

Espectro de Infravermelho, referente à CN26 
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CN27 

 

2-((5-bromo-1H-indol-3-il)metilenoamino)tiofeno-3-carbonitrila 

 

 

 Fórmula molecular: C14H8BrN3S 

 Massa Molecular: 328,9622 

Ponto de Fusão: 132 - 136ºC 

Rf: 0,59 (8:2 – Hexano/AcOEt) 

Aparência: Cristal marrom  

Rendimento: 67,6% (micro-ondas) 
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CN28 

 

2-((7-metil-1H-indol-3-il)metilenoamino)tiofeno-3-carbonitrila 

 

 Fórmula molecular: C15H11N3S 

 Massa Molecular: 265,0674 

Ponto de Fusão: 178 - 182ºC 

Rf: 0,36 (8:2 – Hexano/AcOEt) 

Aparência: Pó amorfo amarelo  

Rendimento: 64,6% (micro-ondas) 

 

MS: Calculado para [C15H11N3S + H]+ = 266.0753; encontrado [M + H]+ = 

266.0758.  

 

I.V. (cm-1): CH (3345), CN (2223), C=N (1586). 
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Espectro de RMN de 13C, referente à CN28 
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Espectrometria de Massas, referente à CN28 

 

 

Espectro de Infravermelho, referente à CN28 
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