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RESUMO 

 

SILVA, Rayanne Hellen do Nascimento. Derivados sintéticos do ácido 4-
clorocinâmico e atividade antimicrobiana. 155p. Dissertação (Mestrado em 
Produtos Naturais e Sintéticos Bioativos) - Centro de Ciências da Saúde, 
Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa – 2018. 
 

Atualmente a resistência microbiana dos fungos e bactérias é considerada um 
grande problema de saúde pública. O termo candidíase é utilizado para infecções 
oportunistas superficiais ou sistêmicas causadas por diferentes espécies do gênero 
Candida. Indivíduos com HIV, doenças crônicas como câncer, diabetes e 
transplantados, por serem pacientes imunocomprometidos, como também idosos e 
recém-nascidos são os grupos com maior predisposição a estas infecções. Algumas 
das espécies deste gênero apresentaram resistência a uma ampla quantidade de 
fármacos antifúngicos, aumentando a gravidade destas infecções e a complexidade 
do seu tratamento. Os ésteres derivados do ácido cinâmico possuem um amplo 
espectro de atividades farmacológicas, dentre elas, a atividade antimicrobiana. É 
relatado que ésteres cinâmicos clorados são potencialmente bioativos frente a 
microrganismos. Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi preparar uma coleção de 
ésteres derivados do ácido 4-clorocinâmico estruturalmente relacionados, avaliar a 
atividade antimicrobiana dos mesmos e estabelecer uma relação entre a estrutura e 
atividade biológica destes compostos. Para a preparação dos ésteres foram 
utilizadas as reações de esterificação de Fischer, esterificação utilizando haletos de 
alquila e arila, reação de Mitsunobu e reação de Steglich. Na caracterização dos 
produtos utilizaram-se métodos espectroscópicos de infravermelho (IV) e 
ressonância magnética nuclear de 1H e 13C, incluindo a espectrometria de massas 
de alta resolução para os ésteres inéditos. Todos os ésteres foram submetidos a 
testes antimicrobianos frente cepas das espécies Candida albicans, Candida 
glabrata, Candida krusei, Candida guilliermondii, Pseudomonas aeruginosa e 
Staphylococcus aureus, realizados pelo método de microdiluição em caldo, tendo 
como controle antimicrobiano o cloranfenicol e a nistatina. Obteve-se doze ésteres 
derivados do ácido 4-clorocinâmico, com rendimentos que variaram de 26,3% - 
97,6%, sendo três inéditos. Um éster apresentou atividade antibacteriana na maior 
concentração testada, no entanto, na atividade antifúngica todos os compostos 
foram bioativos. Na atividade antifúngica os ésteres que se destacaram RH-06 e RH-
11 apresentaram CIM 0,13 e 0,024 μmol/mL, respectivamente. Estes resultados 
mostram que os substituintes de cadeias alquílicas curtas, com presença de 
heteroátomo como o oxigênio ou com subestrutura terpênica do tipo perílica 
apresentam melhor perfil antifúngico. 
 
 
Palavras-chaves: ésteres clorados, derivados cinâmicos, antimicrobianos. 
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ABSTRACT 

SILVA, Rayanne Hellen do Nascimento. Synthetic derivatives of 4-chlorocynamic 
acid and antimicrobial activity. 155p. Dissertation (Graduate Program in Natural 
Products and Synthetic Bioactive) – Health Sciences Center, Federal University of 
Paraíba, João Pessoa, 2018. 

 

Currently the microbial resistance of fungi and bacteria is considered a major public 
health problem. The term candidiasis is used for superficial or systemic opportunistic 
infections caused by different species of the genus Candida. Individuals with HIV, 
chronic diseases such as cancer, diabetes and transplanted patients, because they 
are immunocompromised patients, as well as the elderly and newborns are the 
groups with the greatest predisposition to these infections. Some of the species of 
this genus have shown resistance to a wide range of antifungal drugs, increasing the 
severity of these infections and the complexity of their treatment. Esters derived from 
cinnamic acid have a broad spectrum of pharmacological activities, including 
antimicrobial activity. It is reported that chlorinated cinnamic esters are potentially 
bioactive against microorganisms. Thus, the objective of this work was to prepare a 
collection of structurally related 4-chlorocinnamic acid esters, to evaluate the 
antimicrobial activity of the same, and to establish a relationship between the 
structure and biological activity of these compounds. For ester preparation, Fischer 
esterification reactions, esterification using alkyl and aryl halides, Mitsunobu reaction 
and Steglich reaction were used. Spectroscopic infrared (IR) and 1H and 13C nuclear 
magnetic resonance methods, including high resolution mass spectrometry for the 
unpublished ester, were used in the characterization of the products. All the esters 
were submitted to antimicrobial tests against strains of Candida albicans, Candida 
glabrata, Candida krusei, Candida guilliermondii, Pseudomonas aeruginosa and 
Staphylococcus aureus, using the microdilution method in broth, having as 
antimicrobial control chloramphenicol and nystatin. There were obtained twelve 
esters derived from 4-chlorocinnamic acid, whose yields ranged from 26.3% - 97.6%, 
three of which were unpublished. An ester presented antibacterial activity in the 
highest concentration tested, however, in the antifungal activity all the compounds 
were bioactive. In the antifungal activity esters that stood out RH-06 and RH-11 
presented MIC 0.13 and 0.024 μmol/mL, respectively. These results show that the 
substituents of short alkyl chains, with presence of heteroatom like oxygen or with 
terpenic substructure of the perilic type, present better antifungal profile. 

 

Keywords: chlorinated esters, cinnamic derivatives, antimicrobials. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Doenças infecciosas causadas por microrganismos como bactérias e fungos 

são ainda um grande problema de saúde global proeminente, em especial nos 

países em desenvolvimento de baixa renda (BYGBJERG, 2012; COKER et al., 

2011). As bactérias atualmente estão se tornando altamente resistentes aos 

fármacos tradicionais criando assim um problema crescente na área médica. De 

fato, é conhecido que infecções causadas por diversos tipos de bactérias resistentes 

são mais difíceis de tratar aumentando a morbidade e a mortalidade, causando 

elevados custos nos cuidados a saúde (NAKAJIMA et al. 2003). Enquanto as 

infecções fúngicas têm aumentado de forma significante, no tocante a incidência e 

mortalidade, ou seja, essas patogenias estão se tornando mais graves, o que torna 

alguns tipos de fungos como importantes agentes infecciosos principalmente em 

pacientes imunocomprometidos (DE ALMEIDA et al., 2014; MCCARTY; PAPPAS, 

2016).    

Entre as infecções fúngicas mais comuns está a candidíase tendo como 

agente etiológico mais freqüente a C. albicans. Porém, outras espécies do gênero 

Candida também podem estar inseridas na etiologia dessa doença, sendo estas: C. 

guilliermondii, C. krusei, C. parapsilosis, C. stellatoidea e C. Tropicallis (YANG, 

2003). Geralmente, as manifestações clínicas das infecções fúngicas que tem como 

agente etiológico alguma espécie do gênero Candida, ocorrrem desde infecções 

localizadas nas mucosas até a disseminação, que pode envolver múltiplos órgãos 

(SILVA, 2010).  

A maior parte dos fármacos utilizados no tratamento de infecções fúngicas é 

obtida através de síntese orgânica. Os antissépticos como tintura de iodo, violeta 

genciana, ácido salicílico e benzóico, derivados sulfamídicos, corantes, quinonas, 

antifúngicos poliênicos (nistatina, anfotericina) foram, e vários destes ainda são, 

utilizados na terapia antifúngica. Além desses, outros medicamentos são utilizados 

no tratamento de infecções fúngicas como os derivados azólicos (cetoconazol, 

econozal, sulconazol, miconazol, clotrimazol, fluconazol) que são os mais usados, e 

as alilaminas (naftina, terbinafina, hidroxipiridona, morfolina, compostos de selenium 

e anfotericina B lipossômica), e as equinocandinas (caspofungina, micafungina e 

anidulafungina). O uso desses fármacos com frequência tornou o tratamento dessas 
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infecções mais complexo, isso se dar pelo fato de que alguns agentes etiológicos já 

adquiriram resistência frente ação de alguns desses antifúngicos (ARAÚJO et al, 

2004; SENA et al., 2009; COLOMBO, 2013). Diante deste problema estão inseridos 

os produtos naturais e sintéticos que estão envolvidos diretamente com o 

desenvolvimento de novos fármacos (NEWMAN; CRAGG, 2016). 

Os derivados fenilpropanóicos, em especial os derivados do ácido cinâmico, 

formam um grupo de substâncias com diferentes propriedades farmacológicas e 

biológicas. Alguns são encontrados na natureza em várias formas, tais como ácidos, 

ésteres e amidas. Muitos estudos têm sido realizados para o desenvolvimento de 

métodos de preparação destes compostos, devido à sua grande variedade de 

atividades biológicas (IOSETet al., 2000). 

Em um estudo realizado por Nascimento (2017) no Laboratório de Química 

Farmacêutica foi observado que ésteres cinâmicos halogenados possuem 

propriedade antimicrobiana, como também na literatura é descrito que em alguns 

trabalhos ésteres cinâmico clorados apresentaram grande potencial bioativo frente a 

microrganismo, como por exemplo, algumas espécies de bactérias e espécies de 

fungos pertencentes ao gênero Candida. 

Dessa forma, o presente trabalho teve como finalidade preparar uma coleção 

de doze ésteres derivados do ácido 4-clorocinâmico e avaliar seu potencial 

antimicrobiano frente a cepas dos microrganismos: Candida albicans ATCC 90028; 

Candida glabrata ATCC 90030; Candida krusei ATCC 34125, Candida guilliermondii 

207, Pseudomonas aeruginosa ATCC 8027, Pseudomonas aeruginosa 102, 

Staphylococcus aureus ATCC 25925 e Staphylococcus aureus 47 e traçar uma 

relação estrutura-atividade dos compostos preparados, para obter um produto 

sintético com melhor perfil antimicrobiano. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1. Considerações gerais sobre bactérias patogênicas 

 
No corpo principalmente na pele existem bactérias residentes, que vivem 

como comensais e transitórias que, eventualmente, possuem a capacidade de 

colonizar a pele. Os organismos da microbiota normal contribuem para a resistência 

contra a colonização por bactérias patogênicas (Staphylococcus e Streptococcus), 

isso porque efetuam hidrolise de lipídeos e produzem ácidos graxos livres que são 

tóxicos para muitas bactérias. Estas sendo provenientes do ambiente apresentam 

patogenicidade, geralmente na presença de um distúrbio de integridade da pele 

(CASTRO; RAMOS-E-SILVA, 2009). 

Em relação a estes microrganismos, o potencial infeccioso é relacionado com 

a patogenicidade e o grau de virulência que eles possuem, em especial, o potencial 

invasivo é determinado pela presença de um maquinário antifagocitários na 

superfície da bactéria, e da capacidade desta de produzir toxinas (PEREIRA et al., 

2011). 

As infecções bacterianas primárias da pele acometem cerca de 7% da 

população, mas sua ocorrência pode variar de acordo com diversos fatores.  

Geralmente essas infecções estão relacionadas com à etiopatogenia, sendo assim 

causadas preferencialmente por bactérias piogênicas dos 

gêneros Staphylococcus e Streptococcus (SAMPAIO; RIVITTI, 2007; PEREIRA, 

2012). 

Outras infecções que são bastante comuns e perigosas são as infecções 

hospitalares que contribui para o aumento de vários problemas relacionados a 

saúde, como aumento da morbidade, da letalidade, do tempo de internação, dos 

custos, além da ameaça constante da disseminação de bactérias resistentes aos 

antimicrobianos. Entre os agentes etiológicos mais comuns por causarem este tipo 

de infecção estão as Pseudomonas aeruginosa sendo este um tipo de bacilo Gram 

negativo não fermentador, e está entre as bactérias multirresistentes (MEDEIROS; 

ROSENTHA, 2010; BORDIGNON; LIMA, 2017; GOMES et al., 2017) 
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2.1.1. Staphylococcus aureus 
 

 

O Staphylococcus aureus é uma bactéria Gram-positiva, observadaem forma 

de cocos, considerada oportunista que causa várias doenças em humanos 

principalmente em épocas de vulnerabilidade, associadas a circunstâncias de 

desequilíbrio da microbiota no organismo, e assim comprometem o funcionamento 

do sistema imunológico. Sob essas condições ele é capaz de provocar infecções em 

praticamente todas as regiões anatômicas, como por exemplo: pele, mucosa e nas 

fossas nasais, sendo este um fator que reflete o grande número de genes de 

virulência que possibilitam o estabelecimento, a reprodução, a sobrevivência e a 

disseminação dessa espécie em diversos tipos de tecido. Este patógeno pode 

causar deinfecções mais comuns que também são consideradas mais simples como: 

acnes, furúnculos e abcessos, a formas mais graves como: pneumonia, meningite, 

endocardite, septicemia, entre outros. (LINDSAY; HOLDEN, 2004; MASSEY, 2006; 

DAS et al., 2016) 

Geralmente 25-30% da população saudável apresentam colonização 

ocasionalmente por S. aureus. A defesa mais notável contra os estafilococos é a 

fagocitose, atividade realizada pelos neutrófilos (MINELLI et al., 2003; VERONESI, 

2005; RAZERA et al., 2009). 

A capacidade desta espécie em infectar os seres humanos ocorre por meio 

de uma variedade de fatores de virulência. Fatores estes que consistem em um 

grupo de substâncias produzidas, secretadas e ou expostas na superfície da 

bactéria, onde cada uma tem sua determinada e específica função. A proteína 

estafilocócica A (SpA) e a proteína ligadas a fibronectina A e B (FnbpA e FnbpB), 

são do tipo adesinas e invasinas respectivamente, possuem capacidade de 

promover a entrada em vários tecidos. Já as nucleases são responsáveis por clivar 

moléculas de DNA por meiode reconhecimento de sequências de nucleotídeos 

específicos; proteína estafilocócica inibidora de complemento, que bloqueia todas as 

vias do sistema complemento. Enquanto que as enzimas coagulase, catalase, 

hialuronidase, fibrinolisina, lipase, nuclease, penicilinase, asseguram o 

desenvolvimento e manutenção do microrganismo ao hospedeiro, promovendo 

também a invasão e destruição de outros tecidos (ROOIJAKKERS; VAN KESSEL; 

VAN STRIJP, 2005; DOS SANTOS et al, 2007; LAMBRIS; RICKLIN; GEISBRECHT, 

2008; BLOM; HALLSTRÖM; RIESBECKB, 2009; FOSTER, 2009; BERENDS et al., 
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2010; THAMMAVONGSA; MISSIAKAS; SCHNEEWIND, 2013; POWERS; 

WARDENBURG, 2014; THAMMAVONGSA et al., 2015). 

 Infecções causadas por Staphylococcus aureus em especial para as 

sistêmicas podem causar aos pacientes acometidos: aumento do tempo de 

permanência no hospital, choque séptico, infecções recorrentes e até mesmo a 

morte (CHANG et al., 2003; COSGROVE et al., 2003; LAM et al., 2012). 

Os grupos de risco para infecções por Staphylococcus aureus são: recém 

nascidos, idosos, pacientes com HIV, diabéticos, fumantes, pacientes que fazem 

hemodiálise, indivíduos com disfunção de neutrófilos, pacientes com sobrecarga de 

ferro, como também pacientes que realizam tratamento frequentemente com 

vancomicina, nestes há o risco maior de infecção por S. aureusrecidiva (TONG, 

2015). 

 

2.1.2. Tratamento de infecções por Staphylococcus aureus e resistência 
aos antibióticos disponíveis 

 

 O tratamento mais adequado para as infecções por S. aureus são os β-

lactâmicos, onde estes atuam impedindo a formação da camada de peptideoglicano 

da parede celular eassim induz a morte do microrganismo, como ocorre com o 

tratamento com cefazolina ou uma penicilina antistafilocócica (nafcillina ou 

oxacilina). Porém, para as amostras resistentes a essa classe de antibióticos, como 

é o casodo Staphylococcus aureus resistente a meticilina (MRSA), a síntese da 

parede celular ocorre normalmente, visto que não responde aação dos β-lactâmicos 

(GELATTI et al., 2009; LIU et al., 2011).  

 Nestes casos o medicamento geralmente utilizado para antibioticoterapia de 

pacientes suspeitos de ter infecções sistêmicas causadas por bactérias Gram-

positivas como S. aureus, é a vancomicina, sendo este um antibiótico glicopéptidico 

que apresenta eficácia contra cepas resistentes a meticilina como também as 

sensíveis a meticilina, porém, este medicamento era utilizado como último recurso 

para tratar essas infecções caso fossem consideradas graves, visto que esse 

tratamento possui vários efeitos colaterais como nefro e ototoxicidade (HIRAMATSU 

et al., 2001; GARDETE; TOMASZ, 2014).  

 Estudos já mostram que cepas MRSA de infecções sistêmicas já adquiriram 

resistência a vancomicina, o que resulta em infecções recorrentes pelo tratamento 
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ser inadequado, podendo assim causar até a morte do paciente (CHANG et al., 

2003; SHWEIZER et al., 2011; KIM et al., 2008; STRYJEWSKI, 2007). 

 Em geral o mecanismo bioquímico de ação da vancomicina fundamenta-se na 

alta afinidade deste antibiótico pelo resíduo D-alanil-D-alanina (D-ala-D-ala), um 

componente universal do Lipídio II, que é precursor da parede celular 

bacteriana. Enquanto que o mecanismo de resistência identificado na resistência a 

antibióticos baseada na transposão Tn 1546 mostrou que causa uma alteração 

deste resíduo de dipeptídeo de D-ala-D-ala em D -alanil- D- lactate (D-ala-D-lac), um 

dipéptideo com afinidade substancialmente inferior para o antibiótico, o que resulta 

na baixa eficácia do medicamento e consequentemente a origem de cepas 

resistentes a esse medicamento (OKANO, ISLEY;BOGER, 2017). 

 

2.2. Considerações gerais sobre fungos patogênicos 
 

Os fungos são seres eucarióticos, filamentosos ou leveduriformes; Adaptam-

se facilmente a condições diversas, estão presentes em diversos habitats dispersos 

no solo, plantas, água, ar, alimentos, animais e humanos (MARTINS et al., 2007). 

Em humanos, os fungos podem fazer parte da microbiota anfibiôntica, 

transitóriamente, como também podem estar agindo como patógenos verdadeiros e 

oportunistas. Em sua maioria os agentes fúngicos é de origem ambiental, infectando 

os seres humanos e animais por inalação, ingestão ou inoculação direta.Com o 

aumento da incidência e prevalência nas últimas décadas, atualmente as infecções 

fúngicas são consideradas um problema de saúde pública (MORAES; PAES; 

HOLANDA, 2009;POLO; GRAZZIOTIN, 2011; NAKAMURA; CADEIRA; AVILA, 2013; 

CAPOTE et al., 2016). 

Nos ecossistemas são de grande importância por degradarem a matéria 

orgânica, atuando como organismos saprófitos, podem ainda viver em simbiose com 

outros seres vivos, como também há espécies que se nutrem a partir do parasitismo 

de humanos e animais, causando as infecções fúngicas também conhecidas por 

micoses (MORAES; PAES; HOLANDA, 2009). 

.As micoses superficiais são infecções que tem como característica ser 

localizada nas camadas superficiais da pele, sendo geralmente causadas por fungos 

dermatófitos e leveduriformes, como por exemplo, Candida spp. e Malassezia spp. 
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Geralmente estas doenças não são diagnosticadas adequadamente e a terapêutica 

é baseada apenas nas evidências clínicas (BRILHANTE et al., 2000; LACAZ et al., 

2002; MORAIS; MARIA; MARIA, 2010).  

 O diagnóstico clínico adequado deve fundamentar-se na identificação dos 

fungos por meio do exame micológico direto, cultura em meios seletivos, microcultivo 

em lâminas ou metabólitos por testes químicos. Enquanto que a biologia molecular 

pela ampliação do DNA por reação da cadeia de polimerase (PCR) revela 

diagnósticos com mais precisão podendo assim identificar o verdadeiro agente 

etiológico causador da infecção (CAPOTE et al., 2016). 

 

2.2.1. O gênero Candida 
 

As espécies que compõem o gênero Candida, de acordo com a taxonomia, 

fazem parte do Reino Fungi, Divisão Eumycota, Subdivisão Deuteromycotina, Filo 

Ascomycetes, Classe Blastomycetes, Ordem Cryptococcales, Família 

Cryptococcaceae, Gênero Candida (GIOLO E SVIDZINSKI, 2010; LÓPEZ-

MARTÍNEZ, 2010). 

As espécies deste gênero são classificadas como fungos oportunistas e em 

sua maioria afetam pacientes submetidos a transplantes de órgãos ou transplante de 

medula óssea, com AIDS, em tratamento com medicamentos imunossupressores, 

pacientes em tratamento de câncer, aqueles que tenham sido submetidos a grandes 

cirurgias, idosos e recém-nascidos (WISPLINGHOFF et al., 2004). Ainda podem 

afetar pessoas que sofrem de estresse crônico, indivíduos com doenças metabólicas 

como diabetes, desnutridos, e aqueles que fazem tratamento com antibióticos de 

amplo espectro (RODEN et al., 2005). Estes microrganismos vivem em equilíbrio 

dinâmico (comensais) com o hospedeiro. No entanto, quando essa harmonia é 

rompida, podem causar patogenias que pode variar de uma manifestação 

inflamatória local até micoses sistêmicas, podendo assim causar até o óbito do 

indivíduo. Dessa forma, causando infecções fúngicas superficiais em 

imunocompetentes, e infecções sistêmicas em imunodeprimidos (CROCCO et al., 

2004; MOURA, 2005; OLIVEIRA, 2009; DONGARI-BAGTZOGLOU et al., 2009). 

Este tipo de infecção é em geral causada por espécies como a C. albicans e a 

C. glabrata. Tendo como taxa de prevalência para a C. albicans aproximadamente 
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70% (KOLACZKOWSKI et al. 2010). Já infecções causadas por Candida (CNA) 

espécies não-albicans, como C. tropicalis, C. parapsilosis, C. glabrata, 

C. krusei, C. lusitaniae e C. guillermondi estão se tornando cada vez mais comuns 

(GALVAN; MARISCAL, 2006).  

Em estudo realizado por Demito e colaboradores (2012) foi observado que em 

alguns casos, as infecções de espécies CNA são predominantes, esse estudo foi 

realizado no Hospital Universitário Regional de Maringá (HURM) no ano de 2010, 

com obtenção de 91 isolados e destes 41,8% pertenceram à espécie C. albicans (38 

casos) e 58,2%a espécies de C. não albicans, sendo 23 de C. tropicalis (25,3%), 16 

de C. glabrata (17,6%), 10 de C. parapsilosis (10,9%) e quatro de C. krusei (4,4%) 

(PFALLER; DIEKEMA 2007, KOTHAVADE et al. 2010). Em um segundo estudo de 

autoria de Lima e colaboradores (2017) realizado no Hospital Universitário da 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campo Grande (MS), no período de 

maio de 2011 a abril de 2012, em um total de 106 isolados de pacientes com 

candidúria, destes 42 (39,6%) eram de C.albicans e 64 (60,4%) eram de Candida 

não albicans (CNA), sendo 33 de C. tropicalis, 18 deC.glabrata, 5de C. krusei, 4 de 

C. parapsilosis, 2 de C. kefyr, 1 de C. lusitaniae e 1 de C. guilliermondii foram 

identificados, assim mostrando que as espécies C. não albicans estão se tornando 

cada vez mais predominantes. 

Os fatores de virulência dessas espécies são o que as tornam grandes 

agentes infecciosos, sendo estes fatores: produção de enzimas, sendo elas 

proteinase e fosfolipase, que atuam na invasão dos tecidos, causando uma 

disfunção ou até mesmo rompimento das membranas celulares, e um grau mais alto 

de adesão e colonização (MENEZES et al., 2006). Existem algumas espécies que 

ainda possuem outros fatores de virulência, como é o caso da C. albicans que além 

de produzir estas enzimas, ainda possuem: dimorfismo, adesinas, capacidade de 

crescer a 37º C e adaptar-se a variações de temperatura e pH, variações fenotípicas 

(switching), formação de biofilmes, moléculas com receptor homólogo à integrina 

CR3 humana, as quais favorecem a adesão às células epiteliais e capacidade de 

sobrevivência dentro dos fagócitos, entre outros. Mas para que o processo 

infeccioso ocorra é necessária uma relação multifatorial, que ocorre combinada pela 

interação entre os fatores de virulência do microrganismo como também os fatores 

predisponentes, associados ao hospedeiro (CANNON; CHAFFIN, 1999; PENHA 
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etal., 2000; MENEZES et al., 2005; AVRELLA; GOULART, 2008; GOMPERTZ et al., 

2008; PEREIRA-CENCI et al., 2008; OLIVEIRA, 2009; BARBEDO; SGARBI, 2010; 

DE ROSSI et al., 2011). 

2.1.2. Infecções fúngicas causadas por Candida spp. 
 

A infecção mais comum causada por Candida spp. é a candidíase, e esta 

pode ser aguda ou crônica, apresentar-se por lesões superficiais ou profundas, 

assintomática, oligossintomática ou com sintomas graves, nos casos de individuos 

imunossuprimidos (CHAVEZ et al., 2003; PEMÁN et al., 2011). É uma infecção 

queocorre em geral de maneira endógena, isso porque se trata de espécies que 

vivem como comensais em algumas mucosas do organismo e ao encontrarem 

condições apropriadas (desequilíbrio da microbiota, defesas imunológicas 

debilitadas) estas multiplicam-se e assim invadem os tecidos causando as 

manifestações típicas. A candidíase varia de acordo com o estado do indivíduo, em 

pacientes saudáveis esta apresenta-se apenas como uma infecção de pele ou 

mucosas, já nos que se enquadram nos grupos de risco a doença frequentemente 

tem maior gravidade podendo evoluir para quadros sistêmicos e assim acometer 

diversos órgãos (SIDRIM; ROCHA, 2004). 

Há três tipos de manifestações clínicas já conhecidas, sendo estas: 

mucocutânea, cutânea e sistêmica. A candidíase mucocutânea costuma acometer a 

cavidade oral e o canal vaginal, popularmente conhecida como ―sapinho‖, que é 

muito comum em humanos. Os fatores predisponentes para esta infecção são as 

alterações na microbiota anfibiôntica após administração de antibióticos de uso 

prolongado, pH baixo das secreções salivares, hipertrofia das papilas da língua, 

glossite crônica e o uso de próteses dentárias (MENEZES et al., 2004; NETO et 

al.,2005; GUSMÃO, 2007; KONEMAN, 2008; SILVA et al., 2011). 

A candidíase cutânea geralmente se concentra mais nas áreas úmidas do 

corpo, sendo as mais acometidas: os espaços interdigitais, a região das mamas, 

axilas e virilhas, debaixo de unhas, ou no caso de erupções na pele causadas por 

fatores externos pode ocorrer manifestações de Candida cutânea (MENEZES et al., 

2004; KONEMAN, 2008). 

Já a candidíase disseminada é rara, e ocorre principalmente em casos de 

pacientes terminais com doenças debilitantes, neoplasias, doenças 
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imunossupressivas e em transplantados (GROSSI, 2009). Quando se trata da forma 

disseminada a infecção atinge diferentes órgãos e tecidos, como exemplo: pulmões, 

meninges, rins, bexiga, articulações, fígado, coração e olhos (ARAÚJO et al 2006; 

KONEMAN, 2008; KAUFFMAN et al., 2011). Quando o coração é acometido isso dá 

pelo fato que o paciente tem valvopatia e está fazendo uso de cateteres, causando 

assim episódios de septicemia (FARIDI et al., 2007). Porém, essas infecções são 

consideradas esporádicas e secundárias, e a disseminação da candidíase pode 

ocorrer a partir de locais da infecção nos tratos gastrintestinal, respiratório, valvas 

cardíacas e assim causar uma infecção de maior gravidade (LARBCHAROENSUB et 

al., 2010; ROILIDES, 2011). 

Além desta infecção já citada também existe a candidúria e a candidemia, 

ambas são causadas por Candida spp. O termo candidúria, nem sempre envolve 

sinais e/ou sintomas de infecção urinária, se define como crescimento de Candida 

spp. na urina do indivíduo infectado, e esses microrganismos podem ser observados 

em culturas de urina coletadas seguindo técnicas apropriadas. É uma patogenia que 

acomete com freqüência os pacientes expostos a fatores de risco, e cerca de 20% 

de pacientes hospitalizados podem apresentar candidúria ao decorrer de sua 

internação, em especial pacientes de unidade de terapia intensiva, como no estudo 

citado anteriormente (LIMA et al., 2017). Os maiores riscos nestes pacientes são: 

idade avançada, sexo feminino, antibioticoterapia de amplo espectro, o uso de 

corticosteróides e imunossupressores, presença de anormalidades do trato urinário, 

diabetes, uso de sonda vesical de demora, pós-operatório de cirurgias de grande 

porte e doenças malignas (COLOMBO et al., 2007). 

Já a candidemia tem como definição a presença de Candida spp. na corrente 

sanguínea, é considerada a infecção fúngica mais comum em pacientes 

hospitalizados, sendo aproximadamente de 15 a 20% do total das infecções de 

sangue em hospitais nos países desenvolvidos, o que causa uma hospitalização 

prolongada para o paciente, aumento dos custos hospitalares como também 

aumento da taxa de mortalidade. Nas últimas décadas ocorreram alterações com 

relação às espécies causadoras desta infecção, com uma diminuição na frequência 

de C. albicans e aumento das espécies não-albicans, tais como C. glabrata, C. 

tropicalis, C. parapsilosis e C. krusei (VILLALOBOS et al, 2016). Como também da 

C. guilliermondii que está entre as espécies que ocasionalmenteevoca infecções 
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invasivas em seres humanos, sendo este um patógeno emergente (SAVINI et al., 

2011). 

 

2.1.3. Tratamento de infecções por Candida spp. e resistência aos antifúngicos 
disponíveis 

 

Inicialmente para se realizar o tratamento adequado de infecções fúngicas é 

necessário se pensar nos fatores predisponentes para que estes sejam removidos 

primeiramente se possível, e assim dar início ao tratamento (PANIZO et al., 2009). 

Há uma grande variedade de antifúngicos disponíveis no comercio, e estes estão 

sendo indicados para o tratamento de candídiase, porém, na literatura já se tem 

registros de que há ocorrência de cepas com sensibilidade diminuída e outras com 

resistência in vivo e in vitro a determinados medicamentos desta classe. A inclusão 

dos antifúngicos azólicos é considerada um grande avanço no tratamento dessas 

infecções fúngicas, mas sua ampla administração como profilaxia para indivíduos 

imunocomprometidos, no tratamento de fungos do gênero Candida, favoreceu 

aorigem de cepas resistentes a essa classe de medicamentos em especial das 

espécies C. não albicans. Esta sensibilidade dos microrganismos varia em diferentes 

populações ou comunidades, o que se faz necessário a realização de estudo do 

agente etiológico causador da patogenia antes de se iniciar o tratamento empírico, 

além disso, um antifungigrama deve ser realizado em determinados indivíduos para 

assim se conhecer e monitorar a resistência a esses fármacos na população 

estudada (DALAZEN et al, 2011). 

Em leveduras essa resistência é comum a qualquer outro microrganismo, 

sendo denominada como intrínseca, natural ou adquirida. A resistência intrínseca é 

o termo utilizado quando todos os membros da espécie são resistentes a certa 

substância ou classe de agentes antifúngicos antes da ocorrência de exposição ao 

fármaco, devido à expressão genética dessa condição. Já a resistência natural, é 

assim caracterizada quando algumas cepas de determinada espécie apresentam 

resistência. E a resistência secundária ou adquirida é desenvolvida em resposta à 

exposição prévia a uma droga (DALAZEN et al, 2011). 

Os fármacos que habitualmente utilizados no tratamento de infecções 

fúngicas são eles: antifúngicos poliênicos (nistatina, anfotericina), derivados azólicos 

(cetoconazol, econozal, sulconazol, miconazol, clotrimazol, fluconazol), as alilaminas 
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(naftina, terbinafina, hidroxipiridona, morfolina, compostos de selenium e anfotericina 

B lipossômica), entre outros (SENA et al., 2009).  

Alguns desses medicamentos já citados anteriormente possuem limitações 

terapêuticas, principalmente quando se analisa seus efeitos colaterais como a 

hepatoxicidade e nefrotoxicidade, um exemplo é a anfotericina B que é utilizada 

como a primeira opção de escolha para o tratamento da fungemia em pacientes 

críticos, especialmente quando se trata de candidemia, devido ao seu amplo 

espectro de ação, porém, seu uso deve ser cuidadosamente monitorado, isso 

porque este medicamento possui várias reações adversas, que são elas: náusea, 

vômitos, febre, hipertensão ou hipotensão, hipóxia e eventos mais graves como a 

lesão renal aguda, causando assim nefrotoxicidade frequentemente 

(SCHLOTTFELDT et al., 2015). 

A terapia antimicótica teve um grande avanço com a descoberta dos azóis, 

pois estes possuem menor toxicidade comparados com a anfotericina B, ainda 

possuem baixo custo, apresentam largo espectro de atividade e alguns podem ser 

administrados por via oral, exercendo ação sistêmica (ANDRADE, 2006). 

A resistência ocorre por meio de seleção natural. As infecções por Candida 

que tem maior predisposição as drogas já utilizada estão sendo substituídas por 

infecções causadas por cepas que já são resistentes. Uma das espécies mais 

susceptíveis aos antifúngicos é a C. albicans, já as C. não albicans são menos 

susceptíveis, em especial a C. glabrata e C. krusei, isso porque estas espécies já 

adquiriram resistência a alguns antifúngicos, porém, a C. albicans continua sendo a 

mais virulenta (CASTRO et al., 2006; GANDHI; PATEL, 2017). 

Em estudo realizado no Hospital Universitário Regional de Maringá em 2010, 

por Demitto e colaboradores (2012), dentre os antifúngicos testados contra as cepas 

de Candidadas espécies: C. albicans, C. tropicalis, C. glabrata, C. parapsilosis e C. 

krusei, os derivados azólicos apresentaram menor susceptibilidade, principalmente o 

fluconazol, onde a maioria das espécies foram resistentes, especialmente a C. 

glabrata e a C. krusei que apresentaram baixa sensibilidade intrínseca a este 

medicamento. Segundo este estudo os antifúngicos que demonstraram maior 

eficácia foram a anfotericina B e a anidulafungina, o primeiro que é de uso restrito 

como já foi citado anteriormente e o segundo que é pertencente à classe das 

equinocandinas, uma classe de antifúngicos mais recente, que age atuando na 
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inibição da síntese da (1,3)-β-D-glucana, polissacarídeo presente em grande parte 

da estrutura da parede celular do fungo.  

Esta classe é bastante empregada para tratamento de candidíase invasiva, e 

tem seu uso propagado, foi concedido o fato de muitas infecções estarem sendo 

causadas por espécies naturalmente com menor susceptibilidade a estes 

antifúngicos ou que já desenvolveram mecanismos de resistência a estes, como C. 

parapsilosis, C. glabrata respectivamente. Já há relatos que isolados clínicos de C. 

albicans, C. tropicalis, C. krusei e C. kefyr desenvolveram mecanismos que levam a 

uma menor suscetibilidade às equinocandinas, o que demonstra que a resistência 

de Candida spp. à este grupo de antifúngicos está surgindo (ARENDRUP; PERLIN, 

2014; MAUBON et al., 2014). 

 

2.2. Considerações gerais sobre os compostos cinâmicos 
 

2.2.1. Ácido cinâmico 
 

 A classe fenilpropanóide e os seus derivados podem ser encontrados em 

muitos óleos essenciais bioativos. Frequentemente se apresentam na forma 

oxidada, podem conter grupos hidroxílicos em sua cadeia alifática ou no anel 

aromático. Possuem uma variedade de atividades farmacológicas, e estas têm sido 

atribuídas aos derivados de ácidos fenilpropanóicos (DE SOUSA, 2012). 

Dentro desta classe está inserido o ácido cinâmico também pode ser 

nomeado por 3-fenil-2-propenóico, é um grupo de ácidos carboxílicos aromáticos 

(C6-C3). Estes são formados na rota bioquímica que origina a lignina, o conteúdo 

polimérico que provê suporte mecânico para a parede celular da planta (XU et al., 

2009). Estes ácidos estão presentes em todas as plantas verdes (LICHTENTHALER 

e SCHWEIGER, 1998), embora em pouca quantidade ligada covalentemente às 

paredes celulares (KROON E WILLIAMSON, 1999), como também podem estar 

presentes nos órgãos reprodutivos de plantas com flores (MARTIN-TANGUY et al., 

1978). 

O ácido cinâmico sendo este um ácido fenólico amplamente distribuído no 

reino vegetal. Apresenta uma ampla variedade de potenciais efeitos terapêuticos 

com atividade nos tratamentos de câncer, diabetes, doenças pulmonares e 
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cardiovasculares, bem como em doenças hepáticas, neurológicas, e efeitos 

fotoprotetores, e ainda atividades antimicrobianas e antiinflamatórias. O principal 

potencial farmacológico do ácido cinâmico está atribuído à sua capacidade de 

eliminar os radicais livres. Dessa forma, possuindo também atividade antioxidante 

(EL-SEEDI et al., 2017). 

Confirmando as atividades já citadas acima, os análogos do ácido cinâmico 

principalmente aqueles com função éster, em especial o cinamato de metila, 

apresenta várias atividades farmacológicas, sendo elas: hipoglicemiante (SHARMA, 

2011); inibidor da síntese de lipídeos, participa no tratamento das patologias de 

dislipidemias (CHEN et al., 2012); antioxidante; ação antimicrobiana frente a 

bactérias e fungos (PRAKASH et al., 2012) 

 

2.2.2. Derivados cinâmicos relacionados a atividade antimicrobiana 
 

 Ésteres fenilpropânicos podem ser encontrados em algumas plantas 

como, por exemplo, Alpinia malaccensis var. nobilis, do óleo essencial extraído 

desta a substância mais abundante foi o (E)-metil cinamato com 88%. De acordo 

com a literatura dentre os ésteres cinâmicos, é conhecidoque o cinamato de metila 

tem atividade antifúngica considerada ótima contra cepas aflatoxigênicas de 

Aspergillus flavus (LHP-10)(PRAKASH et al. 2012).  

 Já é relatado também que os ácidos cinâmicos agem inibindo ocrescimento 

de fungos, por interagir com o benzoato de 4-hidroxilase, enzima que tem papel na 

desintoxicação aromática (KOROŠEC et al., 2014). No entanto, em pesquisa 

realizada por Bisogno e colaboradores (2007), foi observado que o ácido cinâmico 

apresentou atividade antifúngica com valores de CIM de 1,7 mM contra Aspergillus 

terreus e Aspergillus flavus, foi observado melhor atividade contra Aspergillus niger 

com um valor de CIM de 844 μM. Enquanto que contra Candida albicans, foi 

observado um valor de CIM de 405μM (SCHMIDT et al., 2010). Já em um segundo 

estudo, foi observado que uma coleção de dez ésteres análogos do ácido cinâmico 

apresentou atividade antifúngica potente contra A. niger e C. albicans, em especial, 

o cinamato de isobutila obteve valores de CIM de 12 e 14 μM, respectivamente 

(NARASIMHAN et al., 2004). 
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2.2.3. Cinamatos clorados com atividade antimicrobiana 
 

 

 O ácido cinâmico e seus derivados, sendo estes amidas ou ésteres já foram 

identificados anteriormente como potentesagentes antimicrobianos. Contendo uma 

vasta gama de estudos que relatam suas atividades antibacterianas, antifúngicas e 

antimicobacterianas (GUZMAN, 2014). 

 Para os derivados cinâmicos halogenados já foi relatado que estes compostos 

possuem melhores propriedades antimicrobianas, como é o caso do ácido 4-cloro-

cinâmico, a presença de um átomo de cloro na posição para do anel lhe conferiu boa 

atividade bacteriana frente a cepas de Bacillus subtilis e Escherichia coli, comparado 

com outros grupos substituintes (TONARI; MITSUI. YONEMOTO, 2002).  

 Em estudo realizado por Nascimento (2017) foi notado que um éster cinâmico 

halogenado, com presença de um átomo de cloro também na posição 

paraapresentou atividade antifúngica frente a cepas de Candida spp. Atividade esta 

que pode ser considerada de moderada a ótima, tendo CIM desse composto 

variando de 1024 a 124 µg/mL. 

 Outro estudo realizado por Araújo (2017) também foi notado que a presença 

de um átomo de cloro na posição para de um éster cinâmico confere a molécula 

melhor bioatividade, neste estudo o éster cinâmico clorado obteve CIM de 256µg/mL 

frente a todas as cepas de Candida spp. testadas, permitindo assim dizer que este 

composto possui potente atividade antifúngica. 

 Foi observado em pesquisa de Lima e colaboradores (2017) que o éster 4-

cloro cinamato de metila derivado do ácido 4-cloro-cinâmico possui potente atividade 

antifúngica apresentando CIM de 256 µg/mL para três cepas de C. albicans, dessa 

forma mostrando ser um interessante material de estudo para síntese de novos 

antifúngicos. 

 

2.3. Química dos ésteres 
 

 Entre os produtos naturais, os ésteres estão entre os mais comuns. Estes 

compostos comumente estão relacionados ao odor agradável exalado por flores e 

frutos (Costa et al., 2004). 
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 Os ésteres são derivados dos ácidos carboxílicos e podem ser preparados 

por meio da reação de álcoois com ácidos, cloretos de ácido ou anidridos na 

presença de catalisador. A reação entre ácidos com álcoois ocorre em equilíbrio. Se 

ocorrer no sentido direto conduz à formação de ésteres e no sentido inverso leva à 

hidrólise dos mesmos. Para deslocar a reação no sentido da formação do éster pode 

utilizar-se umexcesso de um dos reagentes ou remover um dos produtos à medida 

que a reação decorre (CAVALCANTE et al., 2015) 

 A estrutura de cada éster possui um grupo acilato, assim, sua nomenclatura 

compreende dois nomes que refletem sua origem, e, de acordo com a IUPAC, 

primeiroidentifica o nome do radical ácido antes da carbonila, substituindo a 

terminação-ico por ato, em seguida, acrescenta o radical álcool que está ligado ao 

oxigênio com terminação-a (FRAVE; POWELL, 2013). 

 A reatividade dos compostos varia, de acordo com o radical que 

possuem, sendo considerados ésteres ativados, os que contem em seu 

radical o anel aromático, pois estes são mais susceptíveis a reagir comnucleófilos, 

além disso, em ésteres alquílicos existe maior facilidade de hidrólise (VALEUR; 

BRADLEY 2009). 

 Ainda são compostos de polaridade reduzida e com ponto de ebulição mais 

baixo do que os ácidos carboxílicos depeso molecular semelhante. Podem ser 

sintetizados através de reação entre um ânion carboxilato e um haleto de alquila ou 

ainda pela reação de esterificação de Fischer, à qual tem obtido maior destaque 

devido à viabilidade de aplicação industrial para síntese de flavorizantes (COSTA et 

al., 2004). Além disso, os ésteres são compostos conhecidos por apresentarem 

diversas atividades antimicrobianas, sendo uma delas a ação antifúngica 

(GERSHON et al.,1971; TEBBETS et al., 2012). 

 A obtenção dos ésteres ocorre através de reações de esterificação com ácido 

carboxílico, esterificação via cloreto de acila e anidrido de ácido. Como 

pode ser observadona esquema 1 (SOLOMONS; FRYHLE, 2012). 
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Fonte: Adaptado do SOLOMONS; FRYHLE, 2012 p. 795, 797, 799. 

 
Esquema 1: Métodos utilizados na síntese de ésteres. 

 
Em relação a reação de esterificação via cloreto de acila, o éster é 

primeiramente preparado com utilização do ácido correspondente.  Geralmente é 

utilizado o tricloreto de fósforo (PCl3), pentacloreto de fósforo (PCl5) ou até cloreto de 

tionila (SOCl2). Neste processo não é necessário a presença de um catalisador e é 

necessário a adição de piridina ao meio reacional para reagir com o HCl que é 

liberado, evitando reações indesejadas (esquema 1). Os anidridos de ácidos 

carboxílicos também podem realizar reação com álcoois tendo como produto os 

ésteres. Estes anidridos são obtidos através da reação do cloreto de acila com o sal 

sódico do ácido, entre outras formas (SOLOMONS; FRYHLE, 2012).  

A transesterificação é o método utilizado para formação de biodiesel partindo 

de óleos vegetais ou gorduras animais (DIAS et al., 2013). Por ocorrer com elevada 

atividade reacional ebaixo custo, o biodiesel é hoje produzido por catálise ácida, 

H2SO4, ou catálise alcalina, NaOH (MA et al., 2016). O processo laboratorial ocorre a 

partir deésteres de baixo ponto de ebulição com aquecimento e refluxo no meio 

reacional junto como álcool, na presença de um catalisador, assim causando a troca 

do grupo éster com elevado ponto de ebulição. A troca de éster ou transesterificação 
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ocorre sob condições semelhantes à esterificação de Fischer, só que de maneira 

inversa, e na presença de umgrande excesso de álcool o ponto de equilíbrio é 

deslocado para formação de um novo éster (CHRISTIE, 1993). 

Existem várias drogas que já são comercializados que possuem a função 

éster em sua estrutura química, como por exemplo, a aspirina, clopidogrel e a 

cefalotina, as estruturas destes podem ser observadas na figura1. 

 O ácido acetilsalicílico, mas conhecido como aspirina tem ação analgésica e 

também dependendo da dosagem pode atuar como antiagregante plaquetária. Esta 

segunda ação também serve para o clopidogrel que é um agente antiplaquetário oral 

da classe de tienopiridina, que inibe seletiva e irreversivelmente o receptor de ADP 

de plaquetas (MEHTA et al., 2001) 

Como também a cefalotina que é antibiótico da classe das cefalosporinas 

possuindo mecanismo de ação análogo aos β-lactâmicos. Tendo atividade 

bactericida, e este medicamento atua através da inibição da síntese da parede 

celular bacteriana. É utilizada em infecções do trato respiratório, infecções da pele e 

tecidos moles, infecções do trato genitourinário, sepse, infecções 

gastrintestinais, meningite e infecções ósseas e articulares (TERRA; FULARNETO; 

FULARNETO-MAIA, 2017). 

 

Figura 1: Exemplo de drogas comercializadas que possuem função éster. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sepse
https://pt.wikipedia.org/wiki/Meningite
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2.3.1. Mecanismos de esterificações 

 
 Os ésteres foram preparados utilizando quatro diferentes metodologias sendo 

estas reações denominadas: a esterificação de Fischer, a substituição nucleofílica 

bimolecular com haletos alquílicos e arílicos, a reação de Mitsunobu e a reação 

Steglich, o esquema de cada uma delas é demonstrado no esquema 2 abaixo. 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Esquema 2: Reações de esterificação. (I) Esterificação de Fischer, (II) substituição 

nucleofílica SN2 com haletos, (III) reação de mitsunobu, (IV) Reação de Steglich. 

 

 Existem vários tipos de reações de esterificações, porém, a metodologia mais 

utilizada no meio industrial como também em laboratório é a Esterificação de Fischer 

(I), provavelmente por ocorrer em um curto intervalo de tempo, e também seu baixo 

custo (LI; ELI; LI, 2008; OLIVEIRA et al., 2014). Em 1895, Fischer e Speier 

concluíram que era possível a obtenção de ésteres através do aquecimento de um 
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ácido carboxílico e um álcool na presença de catalisador ácido (OLIVEIRA et al., 

2014). 

A esterificação catalisada por ácido, também denominada esterificação de 

Fischer, ocorre a partir da utilização de um ácido carboxílico e um álcool em 

excesso. É uma reação reversível e ocorre lentamente, mas com o uso de um 

refluxo e a adição de um ácido forte, como catalisador, por exemplo, o ácido 

sulfúrico, consegue-se atingir o equilíbrio em poucas horas. Para obter-se um melhor 

rendimento com base no reagente limitante desloca-se o equilíbrio para a formação 

dos produtos, dessa forma se acrescenta o álcool em excesso, visto que se trata de 

uma reação reversível, no sentido direto conduz à formação de ésteres e no sentido 

inverso leva à hidrólise dos mesmos. O rendimento pode ainda ser maior se a água 

formada na reação for retirada (SOLOMONS; FRYHLE, 2012; CAVALCANTE et al., 

2015). 

O mecanismo de reação se inicia pelo ácido, este por ser um eletrófilo, o seu 

par de elétrons do oxigênio da carbonila será protonado pelo próton do catalisador, o 

que resulta no oxigênio com três ligações, ativando a carbonila, e tornando-o mais 

reativo em relação aos nucleófilos. Na sequência, o oxigênio da hidroxila do álcool 

ataca o carbono da carbonila do ácido protonado, o que origina um intermediário 

tetraédrico, e o par de elétrons da ligação pi se desloca para o oxigênio, para 

estabilizar o grupo hidroxila. No terceiro passo, o composto tem possibilidade de 

formar um grupo abandonador através do próton, assim não importa qual hidroxila 

será protonada, pois ambas são equivalentes (HERNÁNDEZ-MONTELONGO; 

GARCÍA-SANDOVAL; AGUILARGARNICA, 2015); por fim a reação resulta na saída 

de água, regeneração do próton do catalisador e formação do éster, ilustrado na 

Figura 2. 
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Fonte: Adaptado do SOLOMONS; FRYHLE, 2012 p. 798. 

Figura 2: Mecanismo da reação de Esterificação de Fischer 

 
 

 As reações de substituição são processos orgânicos envolvendo um par de 

elétrons do doador, denominado então de nucleófilo, e um par de elétrons do 

receptor, o eletrófilo, que implica em transferência de elétrons (ROSSI; PIERINI; 

PEÑÉÑORY, 2003).  Esse tipo de reação ocorre em organismos vivos em 

determinados processos bioquímicos como, por exemplo, na etapa de alquilação de 

uma cadeia de DNA no desenvolvimento do câncer (SORRELL, 2006; MCKEE; 

MCKEE, 2009; VOLLHARDT; SCHORE, 2010). As substituições nucleófilicas se 

dividem em dois tipos: mononuclear ou primeira ordem, que decorre em duas etapas 

através da formação de um carbocátion estável seguido do ataque pelo nucleófilo; 

bimolecular ou segunda ordem ocorre de maneira inversamente a da anterior, nesta 

a reação ocorre em uma única etapa, sem formação de carbocátion e o ataque do 

nucleófilo é posterior a saída do grupo abandonador. 

 A segunda reação de formação de éster utilizada neste projeto é a 

substituição nucleofílica SN2 com haletos (II), reação que e bimolecular, que ocorreu 

nas reações do ácido 4-clorocinâmico juntamente com os haletos alquílicos e 

arílicos. A reação ocorre em uma única etapa com o ataque dopar de elétrons do 

nucleófilo ao carbono na posição de 1800 do eletrófilo, nessa reação ocorre gasto de 

energia por causar rompimento da primeira ligação, e essa energia é utilizada para 

formação da nova ligação (MCLENNAN, 1976), desencadeando assim uma 

mudança de configuração intermediária bipiramidal trigonal, para então saída do 
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grupo abandonador e formação da ligação como nucleófilo (MATSUBARA; ITO, 

2016). 

 Essa metodologia é evidenciada na reação de esterificação com haletos 

usando como solvente a acetona ou carbonato de potássio, o mecanismo tem inicio 

com a desprotonação do ácido carboxílico, o que o torna mais reativo, e dessa forma 

favorece a substituição nucleofílica com o haleto e a formação do éster, é 

preferencial utilizar a acetona por esta ser um solvente aprótico. O mecanismo está 

elucidado na Figura 3. 

 

 
Fonte: adaptado do MUSKAWAR et al., 2014 p. 218. 

 

Figura 3: Mecanismo da reação de esterificação utilizando haleto de alquila. 

 

 
A terceira metodologia utilizada no presente trabalho foi a Reação de 

Mitsunobu (III), esta reação foi descrita pelo professor Oyo Mitsunobu pela primeira vez 

em 1967, a primeira reação relatada foi a do ácido n-valérico com fosfito de alilo 

dietilo e DEAD resultando assim no valerato de alilo e hidrazodicarboxilato de (dietil) 

fosforilo. Esta reação consiste no acoplamento retirando próton, é utilizado álcool e 

também um ácido na presença de agentes oxido-redutores, como por exemplo, o 

agente oxidante Azodicarboxilato de diisopropila (DEAD) e o agente redutor, a 

Trifenilfosfina (TPP). Este modelo de reação envolve inversão da configuração 

estereoquímica (BUT; TOY, 2007).  Os produtos reacionais são o éster desejado, e 
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também há a formação de subprodutos como a hidrazina dietil azodicarboxilato e o 

óxido de trifenilfosfina, mostrados na Figura 4. 

O mecanismo de reação tem inicio com o ataque nucleofílico da Trifenilfosfina 

ao DEAD, que resulta em um intermediário (1), a betaína. O intermediário (1) pode 

seguir por vias: na vida A betaína reagindo com duas moléculas de álcool, 

originando assim um derivado alcoxifosfônio (2) e o DEADH2 (hidrazina dicarboxilato 

de dietila) (3). Já na via B o ácido carboxílico sofre desprotonação pelo intermediário 

gerando assim DEAD-H2, 2 e 3. O Deslocamento nucleofílico de TPPO que ocorre 

de 2 para 3 finaliza a reação para formar o produto acoplado 4 que sofre inversão da 

estereoquímica em relação a inicial do álcool material de partida, figura 4 (BUT; 

TOY, 2007; FLETCHER, 2012; CAMP, 2015; HANDIQUE, 2013). 

A reação de Mitsunobu tem início com a adição nucleofílica de TPP a DEAD 

para formar a betaína Morrison-Brunn-Huisgen (1). Este intermediário reativo pode 

então reagir com duas moléculas do álcool para produzir eventualmente DEAD-H2, 

espécies de alcoxifosfônio 2 e o carboxilato nucleófilo 3 (via a), ou pode desprotonar 

o ácido pronucleófilo para eventualmente se formar, novamente, DEAD-H2, 2 e 3 

(via b). A SN2 de TPPO de 2 por 3 completa a reação para formar o produto 

acoplado 4 que inverte a estereoquímica em relação a inicial apresentada pelo 

álcool. 

Esta reação ocorre com produção de um sal alcoxifosfônio que é dependente 

da estereoquímica do álcool em reação, se este não for estericamente impedido, o 

sal de alcoxifosfônio é favorecido, o que resulta em uma SN2 de TPPO pelo 

carboxilato e a formação do éster com inversãode configuração, sendo este o 

produto desejado. Porém, se o grupo for estericamente impedido, ocorre a formação 

do éster com retenção da configuração (AHN; CORREIA; DESHONG, 2002). 



SILVA, R. H. N./DISSERTAÇÃO 
 

44 
 

 

 

Fonte: Adaptado de BUT e TOY, 2007. 

Figura 4: Mecanismo da reação da Esterificação de Mitsunobu. 

 

 Por fim, foi utilizada uma quarta metodologia a Reação de Steglich (IV), esta 

reação foi descrita pela primeira vez pelo Prof. Dr. Wolfgang Steglic. Este tipo de 

esterificação é realizada em condições brandas, em tempetura ambiente, através 

dessa reação podem ser obtidos ésteres que são inacessíveis através de outros 

métodos, como por exemplo, esterificação de Fischer e esterificação utilizando 

haleto alquílicos ou arilícos. A reação consiste em utilizar o DCC 

(diciclohexilcarbodiimida) como reagente de acoplamento, tornando o grupo hidroxila 

da função ácido carboxílico um grupo abandonador, favorecendo assim sua 

substituição posteriormente, e o DMAP age como catalisador. Inicialmente, na Etapa 

A ocorre desprotonação do ácido carboxílico por um dos nitrogênios do DMAP para 
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formação do carboxilato que posteriormente na Etapa B ataca o carbono eletrofílico 

do DCC que está com nitrogênio carregado positivamente dando origem ao 

composto o-acil-isouréia (2). Em sequência na Etapa C ocorre uma nova protonação 

deste intermediário. O DMAP na Etapa D vai agir tanto como catalisador como 

também para diminuir a reação paralela que é a formação do N-acil-isouréia como 

demostrado na Etapa E que é formado a partir de um rearranjo do intermediário o-

acil-isouréia, dessa forma o N-acil-isouréia é subproduto formado minoritariamente 

ao decorrer da reação, este não realiza reação com o álcool, ou seja, sua formação 

compromete o rendimento da reação. Como o DMAP diminui esta reação paralela, 

por converter o grupo o-acil-isouréia em grupo abandonador formando a nova 

Espécie acilante, esta espécie que não é passível de rearranjo será posteriormente 

atacada pelo álcool, assim conduzindo ao produto molecular final. Na Etapa F o 

álcool atacará o carbono da carbonila ocorrendo posteriormente a perda de um 

próton e formação da ligação éster (ALMEIDA, 2014). O mecanismo de reação está 

exposto na Figura 5 abaixo. 
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Fonte: Adaptado de STEGLICH, 1978; GILLES, 2015; ALMEIDA 2014. 

 

Figura 5: Mecanismo da esterificação da Reação de Steglich. 
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3. OBJETIVOS: 

 

3.1. Geral 
 

Preparar uma coleção de ésteres derivados do ácido 4-clorocinâmico 

estruturalmente relacionados e avaliar a atividade antimicrobiana, estabelecendo 

uma relação estrutura-atividade dos compostos avaliados.  

 

3.2. Específicos 
 

- Preparar doze ésteres utilizando o ácido 4-clorocinâmico como material de partida; 

- Avaliar a atividade antifúngica das substâncias obtidas frente cepas de Candida 

spp; 

- Avaliar a atividade antibacteriana das substâncias obtidas frente cepas de 

bactérias; 

- Traçar uma relação entre a estrutura e a atividade biológica, estabelecendo 

características químicas dos compostos obtidos para o desenvolvimento de novos 

protótipos de fármacos antimicrobianos. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Planejamento do estudo realizado 
 

As atividades realizadas no presente estudo foram apresentadas no 
Esquema 3. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

Esquema 3. Planejamento de estudo. 

Esterificação de Fischer 

Preparação dos derivados do 
ácido 4-clorocinâmico 

Reação de Mitsunobu 

Reações com haletos 
alquílicos e arílicos 

Esterificação com uso de 
agentes de acoplamento 

Avaliação antimicrobiana 

Atividade antifúngica Atividade antibacteriana 

Relação Estrutura-Atividade 



SILVA, R. H. N./DISSERTAÇÃO 
 

49 
 

4.2. Etapa Química 
 

4.2.1. Obtenção e preparação dos ésteres 
 

O ácido 4-clorocinâmico (Figura 6) foi utilizado como material de partida para 

preparação de uma coleção de 12 ésteres, e posteriormente testar sua atividade 

antimicrobiana. 

 

Figura 6: Ácido p-clorocinâmico (Ácido 4-clorocinâmico) 

 

A obtenção dos ésteres ocorreu a partir de quatro diferentes tipos de reações: 

esterificação de Fischer, esterificação utilizando haletos de alquila e arila, reação de 

Mitsunobu e reação de Steglich. Destas a primeira reação utilizada foi a 

Esterificação de Fischer com a produção de seis compostos (RH-01 a RH-06), os 

quais foram obtidos a partir da reação entre o ácido 4-cloro-cinâmico, com álcool em 

excesso, utilizando ácido sulfúrico (H2SO4) como catalisador sob refluxo, 

monitorando todo o procedimento reacional por cromatografia em camada delgada 

analítica (CCDA), de acordo com a metodologia de SANDERSON e colaboradores 

(2013). Os álcoois utilizados nas reações foram: metanol, etanol, n-propanol, álcool 

isopropílico, n-butanol e o 2-metoxietanol, como mostrado no Esquema 4. De 

acordo com a Tabela 1, as reações ocorreram entre 3-24 horas, e com rendimentos 

entre 36,0 - 97,6%, sendo o éster RH-01 com maior rendimento. 
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Fonte: Elaborado pela autora 

 

Esquema 4. Esquema geral da esterificação de Fischer utilizando como material de partida 
o ácido 4-clorocinâmico e álcoois alifáticos. 
 
 

Foram preparados 6 (seis) ésteres derivados do ácido 4-clorocinâmico, os 

quais foram identificados por métodos espectroscópicos de infravermelho, RMN de 

1H e 13C. Sendo o RH-06 inédito na literatura, este foi identificado também por 

espectroscopia de massas. A presente reação ocorre por meio de uma substituição 

nucleofílica acílica, o H2SO4 tem com função protonar o oxigênio da carbonila a 

deixando mais susceptível ao ataque nucleofílico do álcool e, dessa forma, 

substituindo o hidrogênio da hidroxila por uma substituinte alquila ou arila 

(CAVALCANTE et al., 2015). Os produtos foram obtidos em tempo reacional de 3-24 

horas, e apresentaram rendimentos satisfatórios (36,0-97,6%) e utilizando reagentes 

de baixo custo. 

 A esterificação de Fischer tem vantagens, tais como relativa facilidade de 

realização, baixo custo, o tempo de reação é curto, além disso, o álcool utilizado 

pode ser recuperado. Porém, está reação geralmente só ocorre com falicidade ao se 

ultizar alcoóis de cadeia carbônica curta, e por ser uma reação reversível deve-se ter 

cautela para que o produto não seja degradado e retornar a formação do material de 

partida. 
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A segunda coleção de ésteres foi realizada através da reação utilizando 

haletos alquílicos e arílicos. E por esta reação foram obtidos os ésteres RH-07, RH-

08, RH-09 e RH-10, a preparação destes compostos utilizando o ácido 4-cloro-

cinâmico, em acetona anidra na presença de trietilamina (Et3N), haletos de alquila e 

arila como reagente, sob refluxomonitorado por CCDA, como descrito na 

metodologia de BOECK e colaboradores (2005). Os quatro haletos utilizados nas 

reações foram: 1-bromopentano, 1-bromo-decano, cloreto de 4-clorobenzila e cloreto 

de 4-metoxibenzila, como mostrado no Esquema 5. Nesta substituição nucleofílica 

(SN2), a base, trietilamina, ioniza o ácido que fica com carga negativa e ataca o 

haleto em posição posterior em relação ao grupo abandonador. 

Como apresentado na Tabela 1, as reações ocorreram durante 24-48 horas, 

com rendimentos entre 30,6 - 61,6%, sendo o éster RH-09 com maior rendimento 

(61,6%) e o éster RH-08 com menor rendimento (30,6%). 

 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Esquema 5. Esquema geral da esterificação utilizando o ácido 4-clorocinâmico e haletos de 
alquílico ou arílico com acetona sob refluxo. 

 
 

Foram preparados quatro ésteres derivados do ácido 4-clorocinâmico, onde 

dois são alifáticos e dois aromáticos, identificados por métodos espectroscópicos de 

Infravermelho, RMN de 1H e 13C. As reações ocorreram com relativa facilidade, 

porém, a purificação foi de difícil realização, visto que os RF‘s do haleto e dos 
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produtos são muito próximos. Sendo o éster RH-09, inédito na literatura, para este 

foi realizada a analise em espectroscopia de massas. 

A reação utilizando haletos de alquila e arila é de fácil execução e forma os 

produtos com bons rendimentos. O longo tempo de reação é um aspecto 

desfavorável a sua utilização na síntese de ésteres. 

Para a obtenção do RH-11 foi realizada a reação de Mitsunobu em que o 

ácido 4-clorocinâmico e o álcool aromático foram dissolvidos com tetrahidrofurano 

(THF) a 0o C. Em seguida, trifenilfosfina (TPP) e o azodicarboxilato de diisopropila 

(DEAD) foram adicionados a temperatura ambiente, monitorados por CCDA, 

segundo a metodologia de HANDIQUE e colaboladores (2013). O álcool utilizado na 

reação foi o álcool perílico como apresentado no Esquema 6. Neste tipo de reação, 

ocorre o acoplamento do álcool com um ácido desidratante/pronucleófilo, por meio 

da utilização de uma combinação de um reagente de oxidação azo, o 

azodicarboxilato de dietila (DEAD), e de um agente redutor, como por exemplo, uma 

fosfina, geralmente a trifenilfosfina (TPP), usada em condições de reações suaves e 

neutras. 

De acordo com a Tabela 1, a reação ocorreu em 72 horas, tendo-se obtido o 

rendimento de 30,7%. 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

Esquema 6. Esquema da esterificação através do método de Mitsunobu utilizando como 

material de partida o ácido 4-clorocinâmico 

 

O éster cíclico obtido a partir do ácido 4-clorocinâmico RH-11 foi identificado e 

caracterizado por métodos espectroscópicos de infravermelho, RMN de 1H e 13C, e 

também espectroscopia de massas sendo este composto inédito na literatura. 
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A reação de Mitsunobu tem um custo mais elevado e o tempo de reação 

também é comum ser maior quando comparada com as duas reações anteriores. 

Porém, o produto puro tem relativa facilidade de ser isolado, e a maior vantagem 

desta reação é que se tem o éster desejado se utilizando alcoóis com estruturas 

químicas mais complexas, geralmente reações que não ocorrem por esterificação de 

Fischer. 

Enquanto o éster RH-12 foi preparado através da esterificação de Steglich, a 

partir do ácido 4-clorocinâmico e o álcool laurílico dissolvido em diclorometano 

(Esquema 7). Foi utilizado o DCC (diciclohexilcarbodiimida) como reagente de 

acoplamento, o que torna a hidroxila do ácido carboxílico um grupo abandonador 

favorecendo sua substituição posteriormente. O DMAP (4-(dimetilamino)-piridina) 

atua como catalisador, como citado por ALMEIDA (2014). Como apresentado na 

Tabela 1, a reação ocorreu em 72 horas, com rendimento de 26,3%. 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

Esquema 7. Esquema da esterificação de Steglich utilizando como material de partida o 

ácido 4-clorocinâmico. 

 

Entre as quatro metodologias utilizadas, a esterificação de Steglich é a reação 

de maior complexidade, no tocante a sua execução, devido à formação do 

precipitado DCU, o que dificulta a purificação do produto, além de se utilizar 

reagentes de alto custo, e o tempo de reação ser elevado. A vantagem desta reação 

é ter a formação de ésteres com estrutura química mais complexa.
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Tabela 1. Dados das reaçõesde esterificação e propriedades físico-químicas dos ésteres derivados do ácido 4-clorocinâmico 

 
 

Composto 

 

R1 

Formula 

molecular 

Massa 

molar 

(g/mol) 

 

P.F (°C)a 

Tempo de 

reação (h) 

Quantidade 

em massa 

(mg) 

Sistema da 
coluna 

(Hex:AcOEt) 
 

 

Rendimento 

(%) 

RH-01 CH3- C10H9ClO2 196,63 71-73 I - 4 I - 105,7 - 97,6 

RH-02 CH3CH22- C11H11ClO2 210,66 - I - 3 I - 102,7 - 89,0 

RH-03 CH3CH2CH2- C12H13ClO2 224,68 34-36 I - 5 I - 109,0 - 88,5 

RH-04 CH3CH3CH- C12H13ClO2 224,68 41-44 I - 24 I - 112,4 - 91,2 

RH-05 CH3(CH2)2CH2- C13H15ClO2 238,71 30-32 I - 4 I - 115,3 - 87,4 

RH-06 CH3OCH2CH2- C12H13ClO3 240,68 - I - 24 I - 47,6 09:01 36,0 

RH-07 CH3(CH2)3CH2- C14H17ClO2 252,74 38-39 II - 48 II - 77,0 95:05 55,6 

RH-08 CH3(CH2)8CH2- C19H27ClO2 322,87 - II - 24 II - 54,2 95:05 30,6 

RH-09 4-Cl-PhCH2- C16H12Cl2O2 307,17 131-133 II - 24   II –103,5 09:01 61,5 

RH-10 4-OCH3-PhCH2- C17H15ClO3 302,75 80-82 II - 24 II - 65,1 09:01 39,3 

RH-11 PHO- C19H21ClO2 316,82 - III - 72 III - 53,6 09:01 30,7 

RH-12 CH3(CH2)10CH2- C21H31ClO2 350,92 - IV - 72 IV - 115,2 95:05 26,3 

 

I – Reação de Esterificação de Fischer; II - Reação utilizando haleto de alquila; III – Reação de Mitsunobu; IV – Reação de 
Steglich. 

Fonte: Elaborada pela autora.
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4.3. Análise espectroscópica dos ésteres derivados do ácido 4-cloro-
cinâmico 

 

4.3.1. Interpretação dos espectros de infravermelho dos compostos RH-
01 a RH-12 

 

A análise dos espectros de infravermelho dos ésteres derivados do ácido 

4-clorocinâmico foi realizada segundo os dados da literatura de Pavia e 

colaboradores (2010). Pode-se evidenciar a presença de grupos funcionais, que são 

importantes para identificação da molécula. 

Analisando os espectros dos diferentes análogos, as estruturas moleculares 

dos compostos RH-01 a RH-12 apresentam a mesma subestrutura 4-clorocinâmico e 

bandas de absorção semelhantes como, acima de 3000 referentes ao estiramento 

de C-H sp2, juntamente com bandas de absorção deestiramento do anel C=C que 

ocorre aos pares nas regiões de 1600 e 1475 cm-1, e sugerem a presença do anel 

aromático; bandas de estiramento C=O na faixa de 1750-1735 cm-1 características 

de carbonilas de ésteres, no entanto observamos a diminuição da frequência de 

absorção da carbonila devido à conjugação da dupla ligação da cadeia lateral α, β 

insaturado com o grupo carbonila, resultando um caráter de ligação simplespara as 

ligações duplas; estiramento C-O atribuído à ligação C-O no éster aparecem com 

duas bandas na faixa de 1300 a 1000 cm-1; como também estiramento de C-Cl na 

faixa de 1010-1000 (Tabela 2). 

Pode-se observar que os análogos alquílicos apresentam bandas de 

estiramento C-H de alcano (sp3) por volta de 3000 cm-1, grupo metilenos com 

absorção de deformação angular em 1465 cm-1 egrupos metila em 1375 cm-1. 

Enquanto nos derivados arílicos, observou-se uma banda forte devibração de 

dobramento para posição para, na região entre 800-850 cm-1, com uma absorção 

característica para seu substituinte na posição para. 
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Tabela 2: Assinalamento do infravermelho dos ésteres derivados do ácido 4-clorocinâmico 

(RH-01 – RH-12) 

Compostos ν (C-Hsp2) ν (C-Hsp3) ν (C=O) ν (C=C) ν (C-O) ν (C-Cl) 

RH-01 3035 2949 1705 1631 
1431 

1273 
1166 

1004 

RH-02 3066 2981 1710 1639 
1448 

1311 
1172 

1037 

RH-03 3035 2956 1705 1635 
1409 

1317 
1087 

1004 

RH-04 3049 2980 1710 1639 
1462 

1309 
1109 

1008 

RH-05 3034 2960 1712 1637 
1473 

1313 
1172 

1010 

RH-06 3068 2927 1714 1639 
1452 

1313 
1170 

1039 

RH-07 3035 2958 1703 1635 
1492 

1311 
1172 

1083 

RH-08 3066 2926 1710 1637 
1465 

1311 
1168 

1012 

RH-09 3057 2949 1701 1653 
1450 

1273 
1188 

1010 

RH-10 3035 2960 1712 1610 
1442 

1261 
1159 

1014 

RH-11 3070 2926 1712 1637 
1406 

1273 
1166 

1012 

RH-12 3068 2926 1714 1639 
1465 

1271 
1168 

1012 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

4.3.2. Interpretação dos espectros de RMN de 1H e 13C dos compostos RH-01 a 
RH-12 
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Fonte: Elaborado pela autora. 

Esquema 8. Esquema geral dos ésteres derivados do ácido 4-clorocinâmico 

 

Os espectros de RMN de 1H e 13C dos produtos provenientes do ácido 4-

clorocinâmico, podem ser observados 6 (seis) hidrogênios em comum (H2, H3, H5, 

H6, H7 e H8), onde 4 (quatro) são do anel aromático e 2 (dois) da cadeia lateral 

ligada na posição 1 (um) do anel aromático; há também 9 (nove) carbonos em 

comum (C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C=O), sendo 6 (seis) do anel aromático e 3 

(três) da cadeia lateral com a presença da carbonila do éster, o que confirma que as 

estruturas dos ésteres preparados são derivados do ácido 4-clorocinâmico. 

Os dados espectrais de hidrogênio obtidos (CDCl3, 400 MHz, ppm) com maior 

deslocamento é referente ao éster RH-06, foi observado que para hidrogênios 

olefínicos que são apresentados como dois dubletos em δ 7,67 (d, J = 16,0 Hz, 1H) 

e 6,47 (d, J = 16,0 Hz, 1H), conferido aos hidrogênios H7 e H8, respectivamente, em 

ambos a constante de acoplamento é igual (J = 16,0 Hz) confirmando assim a 

configuração trans da molécula; já para os hidrogênios aromáticos foram observados 

dois dubletos cada um referente a dois hidrogênios 7,46 (d, J = 8,8 Hz, 2H); 7,36 (d, 

J = 9,7 Hz, 2H), pertentecentes aos hidrogênios H2, H6, H3 e H5, respectivamente, 

como a constante de acoplamento que confirmam suas posições no anel aromático. 

Todos os valores da coleção de doze ésteres preparados estão nas Tabelas 3, 4, 5 

e 6 abaixo. 

Na Tabela 7, estão apresentados os dados de RMN 13C, estes 

deslocamentos confirmam a estrutura química dos ésteres desejados. Os dados de 
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RMN13C em (CDCl3, 400MHz, ppm), assinalou-se os deslocamentos 166,8, 

caracteristico de C=O de éster, sinal em 143,8 referente ao C7 que é desblindado 

por estar em sistema alfa-beta-insaturado na posição β, 136,3 referente ao C4, 

133,0 atribuído ao carbono C1, dois picos na região de 129,4 e 129,3 onde cada 

pico corresponde a dois carbonos C2, e C6 para o maior, C3 e C5 para o de menor 

valor. Um pico em 118,5 referente ao C8, pico este que comprova blidagem por 

estar localizado na prosição α do sistema alfa-beta-insaturado, região que é mais 

protegida neste sistema estando assim em campo alto. 

Além dos sinais já elucidados, também estão expostos posteriormente os 

deslocamentos químicos dos carbonos das cadeias laterais saturadas e aromáticas, 

confirmando a estrutura de cada composto. A atribuição dos sinais referentes aos 

hidrogênios assim como também aos carbonos foi realizada por comparação com 

dados publicados na literatura para compostos idênticos ou análogos dos aqui 

apresentados.  
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Tabela 3. Assinalamentos de RMN de 1H dos ésteres derivados do ácido 4-clorocinâmico (RH-01 – RH-03). 

 

Posição 

 

 

  

 (RH-01) δH  (RH-02) δH 

 

(RH-03) δH 

1 -  - - 

2 7,43 (d, J = 7,8 Hz, 1H)  7,43 (d, J = 8,8 Hz, 1H) 7,44 (d, J = 8,5 Hz, 1H) 

3 7,33 (d, J = 7,8 Hz, 1H)  7,34 (d, J = 8,4 Hz, 1H) 7,33 (d, J = 8,6 Hz, 1H) 

4 -  - - 

5 7,33 (d, J = 7,8 Hz, 1H)  7,34 (d, J = 8,4 Hz, 1H) 7,33 (d, J = 8,6 Hz, 1H) 

6 7,43 (d,J = 7,8 Hz, 1H)  7,43 (d, J = 8,8 Hz, 1H) 7,44 (d, J = 8,5 Hz, 1H) 

7 7,61 (d, J = 16,0 Hz, 1H)  7,61 (d, J = 15,7 Hz, 1H, 7,61 (d, J = 16,0 Hz, 1H) 

8 6,38 (d, J = 16,0 Hz, 1H  6,39 (d, J = 16,0 Hz, 1H) 6,40 (d, J = 16,0 Hz, 1H) 

C=O -  - - 

1’ 3,79 (s, 3H)  4,25 (q, J = 7,1 Hz, 2H) 4,15 (t, J = 6,7 Hz, 2H) 

2’ -  1,32 (t, J = 6,9 Hz, 3H) 1,71 (m, 2H) 

3’ -  - 0,97 (t, J = 7,3 Hz, 3H) 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Tabela 4. Assinalamentos de RMN de 1H dos ésteres derivados do ácido 4-clorocinâmico (RH-04 – RH-06). 

 

Posição 

 

 

  

 (RH-04) δH  (RH-05) δH 

 

(RH-06) δH 

1 -  - - 

2 7,36 (d, J = 7,8 Hz, 1H)  7,44 (d, J = 7,9 Hz, 1H) 7,46 (d, J = 8,8 Hz, 1H) 

3 7,30 (d, J = 7,8 Hz, 1H)  7,34 (d, J = 7,9 Hz, 1H) 7,36 (d, J = 9,7 Hz, 1H) 

4 -  - - 

5 7,30 (d, J = 7,8 Hz, 1H)  7,34 (d, J = 7,9 Hz, 1H) 7,36 (d, J = 9,7 Hz, 1H) 

6 7,36 (d, J = 7,8 Hz, 1H)  7,44 (d, J = 7,9 Hz, 1H) 7,46 (d, J = 8,8 Hz, 1H) 

7 7,54 (d, J = 16,0 Hz, 1H)  7,61 (d, J = 16,0 Hz, 1H) 7,67 (d, J = 16,0 Hz, 1H) 

8 6,32 (d, J = 16,0 Hz, 1H)  6,40 (d, J = 16,0 Hz, 1H) 6,47 (d, J = 16,0 Hz, 1H) 

C=O -  - - 

1’ 5,07 (m, 1H)  4,20 (t, J = 6.2 Hz, 2H) 4,38 (t,J = 5,4, 2H) 

2’ 1,25 (d, J = 5,8 Hz, 3H)  1,69 (quint, J = 6,7 Hz, 2H) 3,68 (t, J = 4,7, 2H) 

3’ 1,25 (d, J = 5,8 Hz, 3H)  1,42 (sex, J = 7,1 Hz, 2H) 3,43 (s, 3H) 

4’ -  0,95 (t, J = 7,0 Hz, 3H) - 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Tabela 5. Assinalamentos de RMN de 1H dos ésteres derivados do ácido 4-clorocinâmico (RH-07 – RH-09). 
 

Posição 

   

  

 (RH-07) δH (RH-08) δH 

 

(RH-09) δH 

 

  

1 - - -   

2 7,44 (d, J = 8,6 Hz, 1H) 7,45 (d, J = 8,4 Hz, 1H) 7,44 (d, J = 8,8 Hz, 1H)   

3 7,34 (d, J = 8,5 Hz, 1H) 7,35 (d, J = 8,5 Hz, 1H) 7,36 (d, J =7,1 Hz, 1H)   

4 - - -   

5 7,34 (d, J = 8,5 Hz, 1H) 7,35 (d, J = 8,5 Hz, 1H) 7,36 (d, J =7,1 Hz, 1H)   

6 7,44 (d, J = 8,6 Hz, 1H) 7,45 (d, J = 8,4 Hz, 1H) 7,44 (d, J = 8,8 Hz, 1H)   

7 7,61 (d, J = 16,0 Hz, 1H) 7,62 (d, J = 16,0 Hz, 1H) 7,66 (d, J = 16,0 Hz, 1H)   

8 6,40 (d, J = 16,0 Hz, 1H) 6,41 (d, J = 16,0 Hz, 1H) 6,44 (d, J = 16,0 Hz, 1H)   

C=O - - -   

1’ 4,19 (t, J = 6,8 Hz, 2H) 4,19 (t, J = 6,7 Hz, 2H) 5,21 (s, 2H)   

2’ 1,69 (quint, J = 6,9 Hz, 2H) 1,68 (quint, J = 6,6 Hz, 2H) -   

3’ 1,37 (m, 2H) 1,40 – 1,24 (m, 2H) 7,36 (d, J =7,1 Hz, 1H)   

4’ 1,37 (m, 2H) 1,40 – 1,24 (m, 2H) 7,36 (d, J =7,1 Hz, 1H)   

5’ 0.92 (t,J = 7,0 Hz, 3H) 1.40 – 1,24 (m, 2H) -   

6’ - 1.40 – 1,24 (m, 2H) 7,36 (d, J =7,1 Hz, 1H)   

7’ - 1.40 – 1,24 (m, 2H) 7,36 (d, J =7,1 Hz, 1H)   

8’ - 1.40 – 1,24 (m, 2H) -   

9’ - 1.40 – 1,24 (m, 2H) -   

10’ - 0,88 (t, J = 6,7 Hz, 3H) -   

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Tabela 6. Assinalamentos de RMN de 1H dos ésteres derivados do ácido 4-clorocinâmico (RH-10 – RH-12). 

 
Posição 

 

 

 
 

 

 (RH-10) δH  
 

     (RH-11) δH 

 

(RH-12) δH 

 

 

1 -  - -  
2 7,44 (d, J = 8,5 Hz, 1H)  7,45 (d, J = 8,4 Hz, 1H) 7,45 (d, J = 8,4 Hz, 1H)  
3 7,35 (d, J = 5,1 Hz, 1H)  7,35 (d, J = 8,5 Hz, 1H) 7,35 (d, J = 8,5 Hz, 1H)  
4 -  - -  
5 7,35 (d, J = 5,1 Hz, 1H)  7,35 (d, J = 8,5 Hz, 1H) 7,35 (d, J = 8,5 Hz, 1H)  
6 7,44 (d, J = 8,5 Hz, 1H)  7,45 (d, J = 8,4 Hz, 1H) 7,45 (d, J = 2,0 Hz, 1H)  
7 7,66 (d, J = 16,5 Hz, 1H)  7,64 (d, J = 16,0 Hz, 1H) 7,62 (d, J = 16,0 Hz, 1H  
8 6,44 (d, J = 16,0 Hz, 1H)  6,43 (d, J = 16,0 Hz, 1H) 6,41 (d, J = 16,0 Hz, 1H)  

C=O -  - -  
1’ -  - 4,20 (t, J = 6,7 Hz, 2H)  
2’ 7,35 (d, J = 5,1 Hz, 1H)  5,81 (s, 1H) 1,69 (quint, J = 6,7 Hz, 2H)  
3’ 6,92 (d, J = 8,7 Hz, 1H)  2,20 (m, 1H); 2,03 – 1,96 (m, 1H) 1,26 (m, 2H)  
4’ -  2,16 (m, 1H) 1,26 (m, 2H)  
5’ 6,92 (d, J = 8,7 Hz, 1H)  1,90 – 1,84 (m, 1H);1,56 – 1,46 (m, 1H) 1,26 (m, 2H)  
6’ 7,35 (d, J = 5,1 Hz, 1H)  2,15 – 2,10 (m, 2H) 1,26 (m, 2H)  
7’ 5,19 (s, 2H)  4,60 (s, 2H) 1,26 (m, 2H)  
8’ 3,82 (s, 3H)   1,26 (m, 2H)  
9’ -  1,76 – 1,72 (m, 3H, H-9‘) 1,26 (m, 2H)  
10’ -  4,73 (s, 2H) 1,26 (m, 2H)  
11’ -  - 1,26 (m, 2H)  
12’ -  - 0,89 (t, J = 6,7 Hz, 3H)  

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Tabela 7. Assinalamentos de RMN de 13C dos ésteres derivados do ácido 4-clorocinâmico (RH-01 – RH-12). 

 RH-01 RH-02 RH-03 RH-04 RH-05  RH-06 RH-07 RH-08 RH-09 RH-10 RH-11 RH-12 

  δC δC δC δC δC δC δC δC δC δC δC δC 

1  132,8 133,2 132,8 131,0 132,9 133,0 133,0 133,0 134,2 132,9 132,9 133,0 

2  129,3 129,3 129,2 129,2 129,2 129,4 129,2 129,2 129,2 129,2 129,2 129,2 

3  129,1 129,2 129,1 129,1 129,1 129,3 129,1 129,1 128,8 129,1 129,1 129,2 

4  136,2 136,2 136,1 135,9 136,0 136,3 136,1 136,0 134,5 136,2 136,2 136,1 

5  129,1 129,2 129,1 129,1 129,1 129,3 129,1 129,1 128,8 129,1 129,1 129,2 

6  129,3 129,3 129,2 129,2 129,2 129,4 129,2 129,2 129,2 129,2 129,2 129,2 

7  143,4 143,3 143,1 142,8 143,1 143,8 143,1 143,1 144,0 143,5 143,4 143,1 

8  118,2 119,0 118,7 119,3 118,8 118,5 118,9 118,7 118,2 118,6 118,7    118,9 

C=O  167,1 166,8 166,8 166,2 166,8 166,8 166,8 166,9 166,3 166,6 166,7 166,9 

1’  51,8 60,7 66,2 67,9 64,5 70,64 63,8 64,8 65,6 128,1 132,6 64,9 

2’  - 14,4 22,0 22,1 30,7 63,7 28,4 32,0 136,3 130,1 126,0 31,9 

3’  - - 10,3 22,1 19,2 59,1 28,1 29,5 129,6 114,0 30,5 29,7 

4’  - - - - 13,7 - 22,4 29,3 129,2 159,7 40,8 29,6 

5’  - - - - - - 14,0 29,2 132,7 114,0 27,2 29,6 

6’  - - - - - - - 28,7 129,2 130,1 26,4 29,5 

7’  - - - - - - - 26,0 129,6 66,3 68,7 29,4 

8’  - - - - - - - 22,7 - 55,1 149,6 29,3 

9’  - - - - - - - 22,7 - - 20,6 28,7 

10’  - - - - - - - 14,0 - - 108,5 25,9 

11’  - - - - - - - - - - - 22,7 

12’  - - - - - - - - - - - 14,2 

Fonte: Elaborado pela autora.
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4.4. Atividade antimicrobiana dos ésteres derivados do ácido 4-clorocinâmico 
 

4.4.1. Relação estrutura-atividade dos ésteres derivados do ácido 4-cloro-
cinâmico no estudo antifúngico 
 

A avaliação da atividade antifúngica dos ésteres derivados do ácido 4-cloro-

cinâmico foi realizada pela técnica da microdiluição em caldo de acordo com o 

protocolo do CLSI (2008), utilizando quatro cepas de Candida: C. albicans ATCC 

90028; C. glabrata ATCC 90030; C. krusei ATCC 34135 e C. guilhermondi 207. A 

atividade antifúngica (Tabela 8) dos produtos foi interpretada e considerada ativa ou 

não de acordo com os seguintes parâmetros: 50-100 μg/mL = boa atividade; 100-

500 μg/mL = atividade moderada; 500-1000 = fraca atividade; > 1000 μg/mL = 

produto inativo (HOLETZ et al., 2002). 

A análise da relação estrutura-atividade dos ésteres derivados do ácido 4-

clorocinâmico foi baseada nos resultados da concentração inibitória mínima sobre as 

cepas fúngicas testadas do gênero Candida. A preparação desses compostos 

estruturalmente semelhantes, com mudança no tamanho do grupo alquílico e no tipo 

de substituintes noanel aromático como doadores ou retiradores de elétrons, podem 

promover alterações significativas nas propriedades dos compostos, e assim resultar 

em atividades antifúngicas distintas. Dessa forma, os resultados obtidos no presente 

trabalho podem servir de referência parao desenvolvimento de novos protótipos 

antifúngicos com perfil biológico promissor. 

Os resultados obtidos com os ensaios de atividade antifúngica dos ésteres 

RH-01 a RH-12, seguindo o protocolo de CLEELAND, SQUIRES (1991) e 

NCCLS/CLSI (2002) e desenvolvido no Laboratório de Farmacologia Experimental e 

Cultivo Celular, coordenado pelo prof. Dr. Ricardo Dias de Castro, estão expostos 

nas Tabelas: 8 e 9. Todos os compostos apresentaram atividade, porém alguns não 

foram bioativos frente a todas as cepas testadas. 

Em relação aos ensaios frente a cepas de Candida albicans ATCC 90028 de 

acordo com os resultados apresentados na Tabela 8, os ésteres RH-01, RH-02, RH-

06, RH-08, RH-11 e RH-12 foram bioativos frente a esta cepa, enquanto que os 

demais foram inativos. Foi observado que o éster 4-clorocinamato de metila (RH-01) 

o éster mais simples entre todos os preparados, possuindo apenas um átomo de 

carbono em sua cadeia alquílica, este apresentou CIM= 5,09 µmol/mL, apresentando 
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assim atividade antifúngica na sua maior concentração testada, atividade está citada 

por Lima e colaboradores (2017). Com o aumento de mais um átomo de carbono na 

cadeia lateral alquílica ocorreu um ligeiro aumento na atividade antifúngica frente a 

esta cepa. O éster 4-clorocinamato de etila (RH-02) apresentou CIM= 4,75 µmol/mL, 

sendo esta sua maior concentração testada, porem, a bioatividade deste composto 

quando comparada com o RH-01 é ligeiramente maior. Esta atividade foi cessada 

quando houve um ligeiro aumento na cadeia lateral alquílica nos ésteres RH-03, RH-

04 e RH-05, pode-se sugerir que o aumento da cadeia alquílica lateral quando 

formada por três ou quatro átomos de carbono resultou na inatividade destes, ou 

seja, o aumento na lipoficilidade não conferiu atividade frente a este microrganismo. 

O éster 4-clorocinamato de 2-metoxietila (RH-06) contém em sua estrutura 

um heteroátomo e apresentou CIM= 2,08 µmol/mL, comparando este composto com 

o éster RH-02 pode-se inferir que a presença de um heteroátomo na cadeia alquílica 

lateral resulta em uma melhor bioatividade para a molécula. E esta atividade não foi 

observada para o éster 4-clorocinamato de pentila (RH-07) quando houve um 

aumento na cadeia alquílica lateral, sendo esta formada por cinco átomos de 

carbono, ou seja, um aumento na lipofilicidade resultou na inatividade da molécula. 

Já quando a cadeia carbônica foi formada por dez carbonos, o éster 4-cloro 

cinamato de decila (RH-08), causou inibição do crescimento desta cepa na sua 

maior concentração testada com CIM= 3,10 µmol/mL, sendo esta molecula bioativa 

pelo aumento da lipofilicidade. Comparando o RH-08 com o RH-09 e o RH-10 que 

não apresentaram bioatividade, pode-se sugerir que a troca de uma cadeia 

carbônica de dez carbonos por um anel aromático não resulta em atividade para o 

composto. O anel aromático é um grupo volumoso e isto pode dificultar a ligação da 

molécula com seu alvo, o que torna a molécula pouco ativa ou até mesmo inativa 

conforme os resultados obtidos no presente estudo. 

Enquanto que o éster 4-clorocinamato de perila (RH-11) sendo uma 

subestrutura terpênica apresentou CIM= 1,58 µmol/mL, apresentando assim o 

melhor resultado frente à cepa C. albicans, isso deve-se ao fato deste composto ser 

uma subestrutura terpênica, é relatado na literatura que os terpenos apresentam um 

bom perfil antifúngico (CASTRO, 2010; SAAD et al., 2010; TEMPONE et al., 2008). 

Comparando o éster RH-11 e o 4-clorocinamato de dodecila (RH-12) este último 

tendo apresentado CIM= 2,85 µmol/mL, pode-se sugerir que a troca de um 
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subsituinte alicíclico insaturado por uma cadeia acíclica saturada apresentou uma 

diminuição da bioatividade do composto. 

Dessa forma, os compostos que foram bioativos frente à cepa de C. albicans 

sendo eles: RH-01, RH-02, RH-06, RH-08, RH-11 e RH-12, estes compostos 

possuem capacidade de inibir o crescimento da referida cepa e também apresentam 

atividade fungicida segundo os resultados da relação CFM/CIM que podem ser 

observados na Tabela 9 baseada em Peixoto e colaborados (2017). 

Considerando os resultados frente à cepa de Candida glabrata (ATCC 90030) 

dentre os dozes ésteres testados, os compostos RH-01, RH-02, RH-05, RH-06, RH-

07, RH-08, RH-11 e RH-12 apresentaram bioatividade frente a esta cepa, enquanto 

que os demais foram inativos. Partindo do RH-01 como base, este composto 

apresentou inibição fúngica em sua maior concentração testada com a CIM= 5,09 

µmol/mL, já RH-02 foi bioativo também em sua maior concentração testada tendo 

CIM= 4,75 µmol/mL, quando comparado o RH-01 e o RH-02, pode-se inferir que o 

aumento de um carbono na cadeia alquílica lateral causou uma ligeira alteração na 

bioatividade destas substâncias, sendo o RH-02 mais bioativo frente a cepa de C. 

glabrata. Cadeias laterais contendo trêsátomos de carbono como nos ésteres RH-03 

e RH-04, sendo estes de cadeia linear e cadeia ramificada, respectivamente, ambos 

não apresentaram bioatividade.  

Comparando os ésteres 4-clorocinamato de propila (RH-03) que não 

apresentou atividade, com o 4-clorocinamato de butila (RH-05) pode-se inferir que o 

ligeiro aumento de um carbono na cadeia lateral do composto proporcionou 

bioatividade para este, sugerindo que o aumento de três para quatro átomos de 

carbono na cadeia lateral resulta em um aumento na lipofilicidade, ou seja, 

possivelmente a substância pode ligar-se aos esteróis da membrana celular e assim 

causar o extravasamento dos constituintes celulares e até morte celular. Porém, esta 

afirmação aplica-se a comprimentos específicos da cadeia carbônica, dependendo 

de vários fatores tanto da molécula testada quanto do microrganismo. 

Considerando o éster RH-05 e o comparando com o éster RH-06 pode-se 

sugerir que a presença de um heteroátomo, como o oxigênio na cadeia lateral do 

composto resulta na potencialização da bioatividade para o RH-06 que apresentou 

CIM= 2,08 µmol/mL, sendo duas vezes mais potente que o RH-05 que apresentou 

CIM= 4,19 µmol/mL. Atividade esta que diminui quando ocorre a troca de uma 
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cadeia lateral contendo um hetoátomo por cadeias carbônicas laterais com cinco ou 

dez carbonos, como é o caso dos compostos RH-07 e RH-08, que apresentaram 

CIM= 3,96 µmol/mL e 3,10 µmol/mL, respectivamente, o que sugere que a presença 

de um oxigênio na cadeia lateral do éster torna-o com melhor perfil antifúngico. 

Comparando o RH-08 com o éster 4-clorocinamato de 4-clorobenzila (RH-09) 

e o 4-clorocinamato de 4-metoxibenzila (RH-10), sendo estes dois últimos ésteres 

aromáticos que foram inativos frente a esta cepa de C. glabrata. Dessa forma, pode- 

se inferir que os ésteres arílicos derivados do ácido 4-clorocinâmico não possuem 

atividade antifúngica quando comparados com os alquílicos, isso por possuírem um 

grupo volumoso e provavelmente dificultar a interação do composto com seu alvo 

(ARAÚJO, 2017). 

Quando comparamos o RH-11 que apresenta a melhor bioatividade em 

relação à cepa C. glabrata, obtendo CIM= 1,58 µmol/mL, com o RH-12 neste ocorre 

diminuição da atividade, logo, a troca de um substituinte alicíclico insaturado, sendo 

esta uma subestrutura terpênica por uma acíclica saturada causa uma diminuição da 

bioatividade para o RH-12 que apresentou CIM= 2,85 µmol/mL.  

Para esta cepa de C. glabrata, os compostos que apresentaram bioatividade 

foram: RH-01, RH-02, RH-05, RH-06, RH-07, RH-08, RH-11 e RH-12, todos 

possuem capacidade de inibir o crescimento da cepa testada como também 

apresentam atividade fungicida de acordo com a relação CFM/CIM. 

Discutindo os resultados frente à cepa de Candida krusei (ATCC 34135) da 

coleção de doze ésteres testados, os que apresentaram bioatividade foram: RH-02, 

RH-06, RH-08, RH-11 e RH-12.  

Comparando o composto RH-01 e o RH-02, pode-se dizer que neste caso o 

RH-01 não apresentou atividade frente a esta cepa, e um ligeiro aumento de apenas 

um carbono na cadeia lateral como ocorre no RH-02 conferiu bioatividade na maior 

concentração para o RH-02. Porém quando ocorre aumento novamente na cadeia 

carbônica como no RH-03, RH-04 e RH-05 onde possuem cadeia alquílica linear 

com três átomos de carbono, cadeia alquílica ramificada com três átomos de 

carbono e cadeia alquílica linear com quatro átomos de carbono, respectivamente, 

estas substâncias foram inativas frente a esta cepa de C. krusei. 

Quando foi adicionado um heteroátomo na molécula como ocorre no RH-06 

neste composto foi observada bioatividade na maior concentração testada, CIM = 
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4,16 µmol/mL. Dessa forma, mais uma vez a presença do heteroátomo favorece a 

atividade antifúngica dos compostos testados. Essa atividade não ocorre quando se 

troca uma cadeia lateral com presença de um heteroátomo por uma cadeia lateral 

formada por cinco átomos de carbono, como ocorre no RH-07, sendo este composto 

inativo frente a cepa de C. krusei. 

Comparando o RH-07 e o RH-08 pode-se observar que quando ocorre a 

conversão de uma cadeia lateral de cinco átomos de carbono por uma de dez 

átomos de carbono confere a molécula atividade antifúngica na maior concentração 

testada, sendo assim, CIM= 3,10 µmol/mL, pode-se sugerir que isso ocorre devido 

ao aumento da lipofilicidade, e assim melhor bioatividade. 

Em comparação o éster RH-08 com o RH-09 e RH-10 houve perda de 

bioatividade como ocorreu nas duas cepas anteriores. A troca de uma cadeia lateral 

alquílica linear por cadeias laterais arílicas resulta na inatividade aos compostos. 

Relacionando os compostos RH-10 e RH-11, com a troca de uma substituinte arílico 

por uma cadeia alicíclica insaturada torna RH-11 compotente atividade antifúngica 

tendo CIM= 0,78 µmol/mL, sendo esta a melhor atividade dentre os ésteres testados 

frente à cepa de C. krusei. 

Ao analisar o éster RH-11 e o RH-12, observou-se que quando se tem a 

conversão da cadeia alicíclica insaturada por uma cadeia acíclica linear saturada a 

atividade fica mais do que três vezes menor do que a apresentada pelo éster RH-11, 

sugerindo assim que para esta cepa as subestruturas terpênicas devem 

potencializar a ação antifúngica. 

Em relação à cepa C. krusei os ésteres que apresentaram atividade, são: RH-

02, RH-06, RH-08, RH-11 e RH-12. Todos, além de causar inibição do crescimento 

fúngico ainda apresentam atividade antifúngica de acordo com a relação CFM/CIM. 

A última cepa estudada no presente trabalho foi a Candida guilhermondii 

(207) e esta foi o microrganismo que apresentou maior susceptibilidade, assim todos 

os ésteres testados foram bioativos. Tendo como base o éster RH-01 sendo este o 

éster mais simples dentre os preparados, apresentou assim CIM= 1,27 μmol/mL, 

podendo ser considerado um potente antifúngico. Com um ligeiro aumento na cadeia 

lateral de apenas um carbono, o que ocorre no RH-02, causou uma ligeira alteração 

na bioatividade o RH-02 apresentou CIM= 1,19 μmol/mL.  Comparando o RH-02 

com o RH-03, RH-04 e RH-05 é observado declínio na atividade, esses três últimos 
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compostos apresentando CIM= 2,22 μmol/mL para RH-03 e RH-04, e CIM= 2,09 

μmol/mL para RH-05. 

Comparando o RH-05 com o RH-06 nota-se que a bioatividade apresenta um 

aumento muito relevante a CIM baixa para 0,13 μmol/mL, sendo este o segundo 

melhor resultado do estudo. Este resultado permite inferir que a troca de uma cadeia 

lateral formada por quatro átomos de carbono por uma cadeia lateral formada por 

três átomos de carbono e tendo presença de um heteroátomo, ou seja, a troca de 

um carbono por um oxigênio confere a molécula uma melhor e potente bioatividade, 

sugerindo assim que o oxigênio quando inserido na cadeia carbônica tem uma 

importante função na potência da atividade biológica da molécula, provavelmente 

porque há o melhoramento de alguns parâmetros como, por exemplo, melhoramento 

da afinidade eletrônica que podem ser considerados como principais fatores 

determinantes na diferença da melhor atividade antimicrobiana (NARASHIMHAN et 

al., 2004). 

Analisando o éster RH-06 com o RH-07 e RH-08 observa-se que a presença 

de um heteroátomo potencializa a atividade antifúngica mais que a presença de 

cadeias laterais mais extensas como nestes casos formada por cinco e dez átomos 

de carbono, repectivamente. Esses compostos tendo apresentado CIM= 1,98 

μmol/mL e 1,55 μmol/mL, respectivamente, o RH-08 apresentando legeiramente 

uma melhor bioatividade, ou seja, o aumento da cadeia carbônica interferiu um 

pouco nos resultados dos testes frente a cepa de C. guilhermondii. 

Comparando o RH-08 com o RH-09 e RH-10 é observado que a conversão de 

uma cadeia alquílica extensa por anel aromático para clorado, e um anel aromático 

para metoxilado conferem as moléculas uma melhor bioatividade, apresentando 

CIM= 0,40 e 0,41 μmol/mL, respectivamente, sendo em torno de quatro vezes mais 

potente que o RH-08, como foi observado no estudo de Nascimento (2017) e Araújo 

(2017) onde os compostos desses que são semelhantes aos preparados no 

presente trabalho apresentaram atividade antifúngica potente frente a cepas do 

gênero Candida.  

O éster RH-11 foi o composto que apresentou melhor bioatividade dentre 

todos os testados obtendo CIM= 0,024 μmol/mL frente à cepa de C. guilhermondii, 

atividade esta que pode ser proveniente por esta substância ser uma subestrutura 

terpênica e estas possuem grandes propriedades antifúngicas, o que conferiu a esta 
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molécula o melhor potencial antifúngico entre todos testados, como é citado na 

literatura que os terpenos apresentam um bom perfil antifúngico (CASTRO, 2010; 

SAAD et al., 2010; TEMPONE et al., 2008).  

Comparando os resultados do RH-11 com o RH-12 este último apresentando 

CIM= 1,42μmol/mL, nota-se que a presença de uma cadeia lateral alicíclica 

insaturada como ocorre em RH-11 torna o composto mais bioativo frente à cepa de 

C. guilhermondii do que quando se tem presença de uma cadeia lateral acíclica 

saturada. 

Portanto, analisando os resultados frente à cepa de C. guilhermondii foi 

observado que todos os doze ésteres preparados no presente estudo apresentaram 

atividade de inibição de crescimento do microrganismo, porém, os compostos RH-08 

e RH-12 não apresentaram atividade fungicida. Os demais inibiram o crescimento 

como também possuem atividade fungicida frente a esta cepa, possuindo assim um 

bom perfil antifúngico. 
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Tabela 8. Resultados da Avaliação da Concentração Inibitória Mínima – CIM (µg/mL) de doze substâncias sobre leveduras do gênero Candida 

– Técnica da Microdiluição. 

 
Compostos 

 
Candida albicans 

(ATCC 90028) 

 
Candida glabrata 

(ATCC 90030) 

 

Candida Krusei 

(ATCC 34135) 

 
Candida guilliermondii 

(207) 

 CIM(µg/mL) 

 

RH-01 

 
 

1000  
(5,09 µmol/mL) 

 

1000 

(5,09 µmol/mL) 

 

+ 

 

250 

(1,27 µmol/mL) 

 

 

RH-02 

 

1000 

(4,75 µmol/mL) 

 

1000 

(4,75 µmol/mL) 

 

1000 

(4,75 µmol/mL) 

 

250 

(1,19 µmol/mL) 

 

 

 

RH-03 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

500 

(2,22 µmol/mL) 
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Tabela 8. Continuação. 

 
Compostos 

 
Candida albicans 

(ATCC 90028) 

 
Candida glabrata 

(ATCC 90030) 

 

Candida Krusei (ATCC 

34135) 

 
Candida guilliermondii 

(207) 

 CIM(µg/mL) 

 

RH-04 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

500 

(2,22 µmol/mL) 

 
RH-05 

 

 

+ 

 

1000 
(4,19 µmol/mL) 

 

 

+ 

 

 

500 
(2,09 µmol/mL) 

RH-06 

 

500 

(2,08 µmol/mL) 

 

500 

(2,08 µmol/mL) 

 

1000 

(4,16 µmol/mL) 

 

31,25 

(0,13 µmol/mL) 

 
RH-07 

 

+ 

 

1000 

(3,96 µmol/mL) 

 

+ 

 

500 
(1,98 µmol/mL) 
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Tabela 8. Continuação. 

 
Compostos 

 
Candida albicans 

(ATCC 90028) 

 
Candida glabrata 

(ATCC 90030) 

 

Candida Krusei 

(ATCC 34135) 

 
Candida guilliermondii 

(207) 

 CIM(µg/mL) 

RH-08 

 

1000 

(3,10 µmol/mL) 

 

1000 

(3,10 µmol/mL) 

 

1000 

(3,10 µmol/mL) 

 

500 

(1,55 µmol/mL) 

 

 
RH-09 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

125 

(0,40 µmol/mL) 

RH-10 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

125 

(0,41 µmol/mL) 

 
RH-11 

 

500 

(1,58 µmol/mL) 

 

500 

(1,58 µmol/mL) 

 

250 

(0,78 µmol/mL) 

 

7,8 

(0,024 µmol/mL) 
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Tabela 8. Continuação. 

 
Compostos 

 
Candida albicans 

(ATCC 90028) 

 
Candida glabrata 

(ATCC 90030) 

 

Candida Krusei 

(ATCC 34135) 

 
Candida 

guilliermondii (207) 

 CIM(µg/mL) 

 

RH-12 

 

1000 

(2,85 µmol/mL) 

 

1000 

(2,85 µmol/mL) 

 

1000 

(2,85 µmol/mL) 

 

500 

(1,42 µmol/mL) 

Controle do meio - - - - 

 
Nistatina 100UI/mL 

0,4 
(0,00043µmol/mL) 

0,4 

(0,00043µmol/mL) 

0,4 

(0,00043µmol/mL) 

0,4 

(0,00043µmol/mL) 

Controle do microrganismo + + + + 

(+) Indica crescimento do microrganismo; (-) Não crescimento do microrganismo. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SILVA, R. H. N./DISSERTAÇÃO 
 

75 
 

Tabela 9: Valores de CFM (µmol/mL) e relação CFM/CIM para cada um dos compostos 

 

Éster 

 

Candida 

albicans 

(ATCC 90028) 

Candida 

glabrata 

(ATCC 90030) 

 

Candida Krusei 

(ATCC 34135) 

 

Candida guilliermondii 

(207) 

 CFM CFM/CIM CFM CFM/CIM CFM CFM/CIM CFM CFM/CIM 

RH-01 10,18 2 5,09 1 + 1,27 1 

RH-02 4,75 1 4,75 1 4,75 1 1,19 1 

RH-03 + + + 2,22 1 

RH-04 +  + 2,22 1 

RH-05 + 4,19 1 + 2,09 1 

RH-06 2,08 1 2,08 1 4,16 1 0,13 1 

RH-07 + 3,96 1 + + 

RH-08 3,10 1 3,10 1 3,10 1 1,55 2 

RH-09 + + + 0,40 1 

RH-10 + + + 0,41 1 

RH-11 1,58 1 1,58 1 0,78 1 0,024 1 

RH-12 2,85 1 2,85 1 2,85 1 + 

(+) A substância não tem CFM 

Relação CFM/CIM ≥ 4: atividade fungistática. CFM/CIM < 4: atividade fungicida (PEIXOTO et al., 2017). 

*CFM: Concentração fungicida mínima; CIM: Concentração inibitória mínima.
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4.4.2. Relação estrutura-atividade dos ésteres derivados do ácido 4-
clorocinâmico no estudo antibacteriano 
 

Os testes de avaliação da atividade antibacteriana dos ésteres derivados do 

ácido 4-clorocinâmico foi realizada pela técnica de microdiluição em caldo seguindo 

o protocolo de Gerhardt e colaboradores (1994), utilizando quatro cepas, 

Pseudomonas aeruginosa ATCC 8027, Pseudomonas aeruginosa 102, 

Staphylococcus aureus ATCC 25925 e Staphylococcus aureus 47. 

Apenas o éster 4-clorocinamato de metila (RH-01) foi capaz de inibir o 

crescimento da linhagem de S. aureus ATCC 25925 na maior concentração testada, 

sendo esta CIM= 15,09 µmol/mL. É relatado na literatura por TONARI e 

colaboradores (2002) que o ácido 4-clorocinâmico apresenta atividade frente a 

cepas de bactérias. Dessa forma, a formação do éstres metílico resultou na 

atividade. Porém, comum ligeiro aumento na lipofilicidade da molécula resultou na 

perda de atividade, a partir do éster RH-02 a RH-12 não foi mais observada 

atividade antibacteriana destes compostos. 
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Tabela 10. Resultados da Avaliação da Concentração Inibitória Mínima – CIM (µg/mL) de doze substâncias sobre bactérias– Técnica da 

Microdiluição. 

 
Compostos 

 
Pseudomonas aeruginosa 

ATCC 8027 

 
Pseudomonas 

aeruginosa 102 

 

Staphylococcus 

aureus ATCC 25925 

 
Staphylococcus 

aureus 47 

 CIM(µg/mL) 

 

RH-01 

 
 

+ 

 

+ 

 

1000 

(5,09 µmol/mL) 

 

+ 

 

 

RH-02 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

RH-03 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 
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Tabela 10. Continuação. 

 
Compostos 

 
Pseudomonas 

aeruginosa ATCC 8027 

 
Pseudomonas 

aeruginosa 102 

 

Staphylococcus aureus 

ATCC 25925 

 
Staphylococcus aureus 

47 

 CIM(µg/mL) 

 

RH-04 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 
RH-05 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

RH-06 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 
RH-07 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 
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Tabela 10. Continuação. 

 
Compostos 

 
Pseudomonas 

aeruginosa ATCC 

8027 

 
Pseudomonas 

aeruginosa 102 

 

Staphylococcus 

aureus ATCC 25925 

 
Staphylococcus 

aureus 47 

 CIM(µg/mL) 

RH-08 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 
RH-09 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

RH-10 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 
RH-11 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

Tabela 10. Continuação. 
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Compostos 

 
Pseudomonas 

aeruginosa ATCC 

8027 

 
Pseudomonas 

aeruginosa 102 

 

Staphylococcus 

aureus ATCC 25925 

 
Staphylococcus 

aureus 47 

 CIM(µg/mL) 

 

RH-12 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Controle do meio - - - - 

 
Clorafenicol100UI/mL 

100 
(0,3095µmol/mL) 

100 

(0,3095µmol/mL) 

100 

(0,3095µmol/mL) 

100 

(0,3095µmol/mL) 

Controle do microrganismo + + + + 

(+) Indica crescimento do microrganismo; (-) Não crescimento do microrganismo. 

Fonte: Elaborado pela autora
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5. CONCLUSÃO 
 

No presente estudo foi preparada uma coleção de doze ésteres derivados do 

ácido 4-clorocinâmico, os quais foram identificados por meio de técnicas 

espectroscópicas de IV, RMN 1H e 13C, e pontos de fusão. Todos os compostos 

foram preparados através de reações de esterificação de relativa facilidade, 

apresentando rendimentos de razoáveis a ótimos, variando de 26,3% - 97,6%. 

Analisando a relação estrutura-atividade, para a atividade antibacteriana foi 

observado que apenas o composto estruturalmente mais simples do presente 

trabalho, o RH-01, foi o único capaz de inibir o crescimento da linhagem de S. 

aureus ATCC 25925 na maior concentração. Na atividade antifúngica foi observado 

que os ésteres que apresentaram maior bioatividade foram aqueles que possuem 

cadeias alquílicas curtas, cadeia com presença de um heteroátomo, cadeia alicíclica 

insaturada e cadeias alquílicas longas. Considerando as quatro cepas testadas: 

Candida albicans ATCC 90028; Candida glabrata ATCC 90030; Candida krusei 

ATCC 34125 e Candida guilliermondii 207. Os compostos que apresentaram boa 

atividade foi o RH-06 e o RH-11. Estes se destacaram frente todas as cepas 

testadas, em especial para a cepa C. guilliermondii 207. Portanto, a presença de um 

heteroátomo na cadeia carbônica ou de subestrutura terpênica resulta em ésteres 

com melhor perfil antifúngico. 

Os resultados corroboram para conclusão de que os ésteres preparados a 

partir do ácido 4-clorocinâmico podem ser empregados em estudos de substâncias 

antibacterianas e antifúngicas.  

6. PERSPECTIVAS 
 

Os resultados demonstraram a importância de pesquisas para  

encontrar novos antimicrobianos mais potentes, estudando assim os possíveis 

radicais do anel nos ésteres derivados do ácido 4-clorocinâmico, que aumentam a 

sensibilidade ou tornam a molécula resistente, estas são substâncias com pouco 

referencial teórico e que apresentam grande potencial bioativo.  

Serão realizados os testes de mecanismo de ação dos ésteres RH-06 e RH-

11 que foram os compostos que apresentaram melhor bioatividade, para assim ser 
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explanado por qual mecanismo estas substâncias atuam como inibidores fúngicos e 

como agem também para ter atividade fungicida. Como também serão realizados 

estudos mais aprofundados de Relação Estrutura-Atividade Quantitativa (QSAR) dos 

compostos preparados.  
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7. PARTE EXPERIMENTAL 

 
7.1. Preparação, purificação e caracterização estrutural de uma coleção de 12 
ésteres derivados do ácido 4-clorocinâmico 

 

A etapa química foi realizada no Laboratório de Química Farmacêutica da 

Universidade Federal da Paraíba (LQF-DCF/CCS/UFPB), Os reagentes foram 

obtidos da Sigma Aldrich, Neon, Vetec, Dinâmica, Qhemis e Synth. Para 

preparaçãodos ésteres, foram utilizados 8 álcoois e 4 haletos. Na figura 7 abaixo 

estão dispostos os álcoois e os haletos de alquila e de arila utilizados para a 

preparação dos ésteres. 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Figura 7: Reagentes utilizados para preparação dos derivados do ácido 4-clorocinâmico 

 

Os ésteres derivados do ácido 4-clorocinâmico preparados neste trabalho 

estão expostos nas Figuras 8 e 9. 
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Fonte: Elaborado pela autora. 

Figura 8: Ésteres alquílicos e cíclico derivados do ácido 4-clorocinâmico (RH-01 – RH-08, 
RH-11 e RH-12) obtidos no presente trabalho. 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Figura 9: Ésteres arílicos derivados do ácido 4-clorocinâmico (RH-09 – RH-11) obtidos no 
presente trabalho. 
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7.2. Métodos Cromatográficos 
 

A purificação dos compostos através de cromatografia de adsorção emcoluna 

(CC) utilizando como fase estacionária, sílica gel 60, ART 7734 da MERCK, 

departículas com dimensões entre 0,063-0,200 mm, tendo como suporte colunas de 

vidro cilíndricas cujas dimensões variam de acordo com a quantidade de amostra a 

ser cromatografada. Na fase móvel utilizou-se os solventes Hexano e Acetato de 

Etila (AcOEt:Hex), em misturas binárias com gradiente crescente de polaridade. O 

monitoramento reacional foi realizado por cromatografia em camada delgada 

analítica (CCDA), em cromato folhas com sílica gel 60 F254 suportada em placa 

dealumínio MERCK (com revelador para UV e espessura de 0,2 mm). A visualização 

ocorreu através do revelador químico: Ácido sulfúrico a 5% em álcool etílico, como 

também pela exposição das placas à lâmpada de irradiação ultravioleta que em dois 

comprimentos de onda (254 e 366 nm) por meio de aparelho MINERALIGHT, 

modelo UVGL-58. 

 

7.3. Ponto de Fusão 

 
O ponto de fusão (PF) de cada amostra foi realizado em placa de 

aquecimento de aparelho digital da marca GEHAKA, modelo PF 1500, funcionando 

a 220 V, a temperatura é determinada entre uma faixa que varia de 0-350 0C. 

 

7.4. Métodos Espectroscópicos 
 

7.4.1 Infravermelho 
 

Os compostos foram caracterizados por meio de espectrofotômetro FTIR 

modelo IRPrestige-21, do fabricante Shimadzu, esses dados espectrais foram 

obtidos no Laboratório de Síntese Orgânica Medicinal da Paraíba, e foram utilizadas 

pastilhas de brometo de potássio (KBr) e a frenquência foi medida em cm-1. 
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7.4.2. Ressonância Magnética Nuclear 
 

A identificação estrutural dos compostos foi realizada a partir de analises em 

espectros de Ressonância Magnética Nuclear de Hidrogênio (RMN de 1H) e 

Ressonância Magnética Nuclear de Carbono treze (RMN de 13C) unidimensional. 

Obteve-se ambos por meio de espectrômetro MERCURY-VARIAN operando a 200 

MHz 1H e 50 MHz 13C e VARIAN-RMN-SYSTEM operando a 500 MHz 1H e 125 MHz 

13C, e ASCEND-BRUKER, operando a 400 MHz (1H) e 100 MHz (13C), os três 

equipamentos do NUCAL - Núcleo de Caracterização e Análise/UFPB. Para as 

análises as amostras foram preparadas dissolvendo uma pequena quantidade da 

mesma em clorofórmio deuterado (CDCl3) da MERCK. Os deslocamentos químicos 

(δ) foram expressos em partes por milhão (ppm) em relação ao tetrametilsilano 

(TMS), que é utilizado como padrão interno. Como referência para RMN de 1H, 

foram utilizadosos picos característicos dos hidrogênios que pertencem às frações 

não deuteradas do solvente clorofórmio (δH = 7,24 ppm). Os mesmos parâmetros 

foram utilizados para os espectros de RMN de 13C, através dos picos do clorofórmio 

(δC = 77,00 ppm). As multiplicidades das bandas de RMN 1H foram indicadas 

segundo as convenções: s (singleto), d (dupleto), dt (dupleto de tripleto), t (tripleto), q 

(quadrupleto), quint (quinteto), sext (sexteto), sept (septeto), m (multipleto). 

 

7.4.3. Espectrometria de Massas de Alta Resolução 
 

Os espectros de alta resolução foram realizados através do Espectrômetro de 

Massas de Alta Resolução localizado no Centro de Tecnologias Estratégicas do 

Nordeste (CETENE). Matrizes e produtos químicos de calibração foram adquiridos 

da Sigma-Aldrich. As medições foram realizadas utilizando um espectrômetro de 

massas Ultraflex II TOF / TOF equipado com um laser de alta performance de 

estado sólido (λ=355 nm) e um reflector. O sistema é operado pelo pacote de 

software Flex Control 2,4(Bruker Daltonics GmbsH, Bremen, Alemanha). 

As amostras foram irradiadas com um laser de potência de 20% e medida em 

forma linear e refletida, em forma de íons positivos e negativos. As amostras foram 

carregadas numa placa formada de aço para amostra (base de aço MTP 384; Bruker 
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Daltonics GmbsH). Os espectros de massas foram à soma de 100 a 300 disparos de 

laser individuais, dependendo das condições da amostra. 

 

7.5. Testes de avaliação da atividade antimicrobiana 

 

7.5.1. Ensaio antifúngico 
 

Os testes biológicos de análise da atividade antifúngica foram realizados no 

Laboratório de Farmacologia Experimental e Cultivo Celular do Centro de Ciências 

da Caúde, da Universidade Federal da Paraíba (CCS/UFPB). 

 

7.5.1.1. Materiais e métodos  
 

7.5.1.1.1. Compostos testados 
 

Os compostos foram submetidos a ensaios biológicos para realização da 

análise da atividade antifúngica sobre cepas de fungos leveduriformes. Os mesmos 

foram solubilizados em dimetil-sulfóxido (DMSO) e em seguida em água destilada 

estéril (quantidade suficiente para 1,0 mL) obtendo-se uma solução que a 

concentração inicial, na primeira linha da placa de microdiluição foi de 1000µg/mL 

das susbtâncias testadas. (CLEELAND; SQUIRES, 1991; NASCIMENTO et al., 

2007; PEREIRA et al., 2014; PEIXOTO et al., 2017).  

 

7.5.1.1.2. Meio de cultura 
 

Foi utilizado na análise da atividade antifúngica o meio de cultura Agar 

Sabouraus Dextrose (ASD), da Kasvi, este foi preparado de acordo com as normas 

do fabricante. 

 

 



SILVA, R. H. N./DISSERTAÇÃO 
 

88 
 

7.5.1.1.3. Microrganismos 
 

 Para os ensaios de análise da atividade antifúngica foi designado o gênero 

Candida, e deste foram utilizadas as seguintes cepas: Candida albicans ATCC 

90028; Candida glabrata ATCC 90030; Candida krusei ATCC 34125 e Candida 

guilliermondii 207. Todos estes microrganismos fazem parte da coleção do 

Laboratório de Farmacologia Experimental e Cultivo Celular (CCS/UFPB).  

 

7.5.1.1.4 Ajuste do Inoculo 
 

 Para a realização dos ensaios antifúngicos foi necessária a reativação dos 

microrganismos, estes foram inoculados em meio de cultura estéril, o Caldo 

Sabouraud Dextrose (CSD), incubados por 24 horas a 35 ± 2°C. Após o período de 

incubação foi realizado o ajuste do inóculo, através da absorbância (lida em 

espectrofotômetro) do inóculo inicial, detectou-se o volume (em µL) necessário para 

cada um deles, e este foi submetido à posterior diluição em meio CSD e obtenção 

de um inóculo ajustado com concentração de 2,5 x 103 UFC/mL (PEIXOTO et al., 

2017). 

 

7.5.1.1.5 Determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM) dos produtos 
testados 
 

 A Concentração Inibitória Mínima (CIM) de cada substância avaliada foi 

realizada através da técnina de Microdiluição em placa de 96 poços com fundo em 

―U‖. Inicialmente foram distribuidos 100 µL do Caldo Sabouraud dextrose (CSD) 

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

μL da solução dos produtos preparados foram adicionados nas cavidades da 

primeira linha da placa. Uma diluição seriada a uma razão de dois foi realizada, e 

através desta pode-se obter concentrações de 1000 μg/mL até 7,8 μg/mL. Por fim, 

foram adicionados 100 μL do inóculo da cepa fúngica em cada orifício das placas. 

Concomitantemente foram realizados os controles: controle do meio (CSD), controle 

dos microrganismos (CSD + inóculo), controle para as susbtâncias (CSD + 50µL de 

cada produto). Para comprovação da viabilidade do meio, do microrganismo e das 
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susbtâncias. As placas foram fechadas com parafilm e levadas a estufa biológica, 

onde são submetidas a uma temperatura de 35 ± 2 °C por 24horas.  

Ao fim do período de incubação foi adicionado a cada poço, 50 µL de cloreto 

de trifeniltetrazólio (TTC) a 1% (Sigma-Aldrich®), um indicador colorimétrico de 

óxido-redução para fungos, que é utilizado como corante. As placas foram 

incubadas novamente 35 ± 2 °C por 24 horas (GRABE, 1976; DESWAL; CHAND, 

1997; DUARTE et al., 2005). 

Estes testes foram realizados em duplicata. A leitura dos ensaios foi realizada 

através da visualização de coloração vermelha nas cavidades, que é indicador para 

crescimento do microrganismo. A CIM, para cada composto foi definida como a 

menor concentração capaz de inibir visualmente o crescimento fúngico, interpretar-

se da seguinte maneira: 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). 

 

7.5.1.1.6 Determinação da Concentração Fungicida Mínima (CFM) dos 
compostos testados 
 

A Concentração Fungicida Mínima (CFM) das substâncias foi realizada após 

leitura dos resultados da CIM. Foram retiradas 3 alíquotas de 30 μL do sobrenadante 

dos orifícios onde foi observado completa inibição do crescimento fúngico, em 

seguida semeia-se em placas de petri contendo 15 mL Agar Sabouraud Dextrose 

(ASD). A incubação foi a 35 ± 2°C por 24 horas. Ao termino do preríodo de 

incubação foi realizada a leitura da CFM, que é interpretada da seguinte forma: CFM 

= CIM não houve crescimento em nenhum dos pontos de aplicação, CFM = CIM X 2 

crescimento em uma das aplicações, e sem CFM quando se te crescimento em dois 

ou nos 3 pontos de aplicação das alíquotas (RASOOLI; ABYANEH, 2004). A relação 

MFC / MIC foi calculada para determinar se a substância tinha uma atividade 

fungistática (CFM / CIM> 4) ou fungicida (CFM / CIM<4) (PEIXOTO et al., 2017). 
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7.5.2. Ensaio antibacteriano 
 

 Os testes para a avaliação da atividade antibacteriana dos ésteres preprados 

foram realizados no Laboratório de Ensaios Toxicológicos – Labetox, localizado no 

Instituto de Pesquisa em Fármacos de Medicamentos da Universidade Federal da 

Paraíba (IPeFarm/UFPB). 

 

7.5.2.1 Materiais e métodos  
 

7.5.2.1.1 Compostos testados 
 

Para a preparação dos doze ésteres para a realização dos testes 

antibacterianos foi feita uma solução com 10 mg/mL de cada uma das substâncias 

utilizando-se DMSO 25% em água destilada estéril. 

 

 

7.5.2.1.2. Meio de Cultura 

 

As bactérias foram cultivadas em meio constituído por: extrato de levedura 

(HIMEDIA) 5 g, peptona (MERCK) 10 g, NaCl (MERCK) 5 g, KH2PO4 (MERCK) 1,5 

g; NaHPO4.12 H2O (MERCK) 9 g solubilizados em 1 L de água destilada e 

esterilizados em autoclave, a 121 °C, 1 atm, por 20 minutos. 

 

7.5.2.1.3. Microrganismos 
 

Foram utilizadas bactérias Gram-positivas e Gram-negativas proveniente da 

American Type Culture Colection (ATCC) e de origem clínica, sendo elas: 

Pseudomonas aeruginosa ATCC 8027; Pseudomonas aeruginosa 102; 

Staphylococcus aureus ATCC 25925 e Staphylococcus aureus 47. 
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7.5.2.1.4. Preparação do inóculo bacteriano 
 

As bactérias foram inoculadas em meio de cultura estéril e incubadas a 37 ºC 

por um período de 24 horas. A quantidade de bactérias para a realização dos testes 

foi ajustada de acordo com o padrão 0,5 da escala de McFarland, contendo 1-5 x 108 

UFC/mL (HADACEK; GREGER, 2000). 

 

7.5.2.1.5. Determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM)  

 

A determinação da CIM foi realizada através da técnica de microdiluição, 

utilizando-se placas de 96 poços para cada uma das cepas testadas, conforme 

descrito por Gerhardt et al. (1994). Para isso, distribuiu-se 100 µL do meio de cultura 

em todos os poços, exceto os da 1ª e 2ª coluna que receberam 150 µL. 

Posteriormente, adicionou-se 50 µL da solução a 10 mg/mL de cada uma das 

substâncias aos poços da 1ª e 2ª coluna. A partir da 2ª coluna se deu a diluição 

seriada a metade, obtendo-se as concentrações finais de 500; 250; 125; 62,5; 31,2 e 

15,6 µg/mL para cada uma das substâncias testadas. O volume foi completado com 

100 µL da cultura bacteriana perfazendo o volume final de 200 µL. Para testar 1000 

µg de cada uma das substâncias foram utilizados volumes maiores (1 mL) em tubos 

Eppendorf para manter o DMSO numa concentração que não apresenta efeito sobre 

as bactérias (≤ 8%). 

As placas e tubos foram incubadas a 37°C por 24 h para posterior leitura, 

realizada com a adição de 20 μL de uma solução 0,01% (p/v) de resazurina sódica 

(SIGMA), um indicador colorimétrico de atividade metabólica.  

Foi considerada como CIM para os produtos testados a menor concentração 

que inibiu completamente o crescimento bacteriano sendo verificado pela 

manutenção da cor azul da resazurina. Os ensaios foram realizados em duplicata e 

o resultado expresso pela média aritmética das CIM‘s obtidas nos dois testes. 
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8. PREPARAÇÃO DOS ÉSTERES DERIVADOS DO ÁCIDO 4-CLOROCINÂMICO 
 

8.1. Preparação da primeira coleção de ésteres - (RH-01- RH-06) 

 

 

Em um balão de 100 mL, foi adicionado 0,1g (0,547 mmol)do ácido 4-cloro-

cinâmico, o qual foi dissolvido em 20 mL do álcool alifático. À solução foi adicionada 

lentamente 0,2 mL de ácido sulfúrico (H2SO4) concentrado. O balão foi acoplado a 

um condensador de refluxo e colocado em banho de óleo. A mistura reacional foi 

mantida sob refluxo, com agitação magnética, durante 3-24 horas, e monitorada 

através de cromatografia de camada delgada analítica (CCDA) de sílica gel, 

utilizando como eluente uma mistura de hexano e acetato de etila. Após a reação, o 

solvente foi parcialmente evaporado sob pressão reduzida até cerca da metade. A 

solução obtida foi transferida para um funil de separação, adicionado 15 mL de água 

destilada e extraída com acetato de etila (3 x 10 mL). As fases orgânicas resultantes 

foram reunidas, neutralizada com (3 x 10 mL) de bicarbonato de sódio (NaHCO3) a 

5%, lavadas com 10 mL de água destilada, e seca com sulfato de sódio anidro 

(Na2SO4), filtrada e evaporado o solvente com evaporador rotativo. 

Para o éster 6 foi necessário ser realizada a purificação por meio de coluna 

cromatográfica em sílica gel 60, utilizando como eluentes o hexano e o acetato de 

etila, em gradiente crescente de polaridade. Este procedimento também foi 

acompanhado através de CCDA (FARIAS et al., 2016). 
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8.1.1.  Dados espectroscópicos dos ésteres RH-01 - RH-06 
 

8.1.1.1. RH-01 (4-clorocinamato de metila) 
 

 

 

Cristais brancos; rendimento 97,6% (105,7 mg); P.F.: 71 – 72 °C; 

IVʋmax (KBr, cm-1): 3035 (C-H sp2),  2949 (C-H sp3), 1705 (C=O), 1631 E 1431 (C=C 

aromático), 1273 e 1166 (estiramento C-O), 1004; RMN de 1H (200 MHz, CDCl3):δH 

7,61 (d, J = 16,0 Hz, 1H, H-7); 7,43 (d, J = 7,8 Hz, 2H, H-2, H-6); 7,33 (d, J = 7,8 Hz, 

2H, H-3, H-5); 6,38 (d, J = 16,0 Hz, 1H, H,8); 3,79 (s, 3H, H-1‘);RMN de 13C (50 MHz, 

CDCl3):δC 167,1 (C=O); 143,4 (C-7); 136,2 (C-4); 132,8 (C-1); 129,3 ( C-2, C-6); 

129,1 (C-3, C-5); 118,2(C-8); 51,8 (C-1‘) (SHIN et al., 2004; LEINO et al., 2016). 

 

 

Espectro 1. Espectro de Infravermelho (KBr, cm-1) de 4-clorocinamato de metila (RH-01). 
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Espectro 2. Espectro de RMN 1H de 4-clorocinamato de metila (RH-01), (CDCl3, 200 MHz). 

 

 

Espectro 3. Espectro de RMN 13C-APT de 4-clorocinamato de metila (RH-01), (CDCl3, 50 

MHz). 
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8.1.1.2. RH-02 (4-clorocinamato de etila) 
 

 

 

Sólido amorfo amarelo; rendimento 89,0% (102,7 mg);  

IVʋmax (KBr, cm-1): 3066 (C-H sp2), 2981(C-H sp3), 1710 (C=O), 1639 e 1448 (C=C 

aromático), 1311 e 1172 (estiramento C-O), 1037;RMN de 1H (400 MHz, 

CDCl3):δH7,61 (d, J = 15,7 Hz, 1H, H-7); 7,43 (d, J = 8,8 Hz, 2H, H-2, H-6); 7,34 (d, J 

= 8,4 Hz, 2H, H-3, H-5); 6,39 (d, J = 16,0 Hz, 1H, H-8); 4,25 (q, J = 7,1 Hz, 2H, H-1‘); 

1,32 (t, J = 6,9 Hz, 3H, H-2‘);RMN de 13C (100 MHz, CDCl3): δC 166,8 (C=O); 143,3 

(C-7); 136,2 (C-4); 133,2 (C-1); 129,3 (C-2, C-6); 129,2 (C-3, C-5); 119,0 (C-8); 

60,7(C-1‘); 14,4 (C-2‘) (UWAI et al., 2008;LEINO et al., 2016). 

 

 
Espectro 4. Espectro de Infravermelho (KBr, cm-1) de 4-clorocinamato de etila (RH-02). 
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Espectro 5. Espectro de RMN 1H de4-clorocinamato de etila (RH-02), (CDCl3, 400 MHz). 

 

 

Espectro 6. Expansão do espectro de RMN 1H de4-clorocinamato de etila (RH-02), (CDCl3, 

400 MHz). 
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Espectro 7. Expansão do espectro de RMN 1H de4-clorocinamato de etila (RH-02), (CDCl3, 

400 MHz). 

 

Espectro 8. Expansão do espectro de RMN 1H de4-clorocinamato de etila (RH-02), (CDCl3, 

400 MHz). 
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Espectro 9. Espectro de RMN 13C-APT de 4-clorocinamato de etila (RH-02), (CDCl3, 100 

MHz). 

 

Espectro 10. Expansão do espectro de RMN 13C-APT de 4-clorocinamato de etila (RH-02), 

(CDCl3, 100 MHz). 
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8.1.1.3 RH-03 (4-clorocinamato de propila) 
  

 

 

Sólido amorfo amarelo claro; rendimento 88,5% (109 mg) ); P.F.: 34 – 36 °C; 

IVʋmax (KBr, cm-1): 3035 (C-H sp2), 2956 (C-H sp3), 1705 (C=O), 1635 e 1409 (C=C 

aromático), 1317 e 1087 (estiramento C-O), 1004; RMN de 1H (200 MHz, CDCl3): δH 

7,61 (d, J = 16,0 Hz, 1H, H-7); 7,44 (d, J = 8,5 Hz, 2H, H-2, H-6); 7,33 (d, J = 8,6 Hz, 

2H, H-3, H-5); 6,40 (d, J = 16,0 Hz, 1H, H-8); 4,15 (t, J = 6,7 Hz, 2H, H-1‘), 1.71 (m, J 

= 7,2 Hz, 2H, H-2‘); 0,97 (t, J = 7,3 Hz, 3H, H-3‘);RMN de 13C (50 MHz, CDCl3): 

δC166,8 (C=O); 143,1 (C-7); 136,1 (C-4); 132,8 (C-1); 129,2 (C-2, C-6); 129,1 (C-3, 

C-5); 118,7 (C-8); 66,2 (C-1‘); 22,0 (C-2‘); 10,3 (C-3‘) (JAYAPRAKASAM et al., 2006; 

LEINO et al., 2016). 

 

Espectro 11. Espectro de Infravermelho (KBr, cm-1) de 4-clorocinamato de propila (RH-03). 
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Espectro 12. Espectro de RMN 1H de 4-clorocinamato de propila (RH-03) (CDCl3, 200 

MHz). 

Espectro 13. Expansão do espectro de RMN 1H de 4-clorocinamato de propila (RH-03) 

(CDCl3, 200 MHz). 
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Espectro 14. Expansão do espectro de RMN 1H de 4-clorocinamato de propila (RH-03) 

(CDCl3, 200 MHz). 

 

Espectro 15. Espectro de RMN 13C-APT de 4-clorocinamato de propila (RH-03), (CDCl3, 50 

MHz). 
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Espectro 16. Expansão do espectro de RMN 13C-APT de 4-clorocinamato de propila (RH-

03), (CDCl3, 50 MHz). 

 

8.1.1.4 RH – 04 (4-clorocinamato de isopropila) 
 

 

 

Sólido amarelo; rendimento 91,2% (112,4 mg); P.F.: 34 – 35 °C; 

IVʋmax (KBr, cm-1): 3049 (C-H sp2), 2980 (C-H sp3), 1710 (C=O), 1639 e 1462 (C=C 

aromático), 1309 e 1109 (estiramento C-O), 1008; RMN de 1H (200 MHz, CDCl3): δH 

7,54 (d, J = 16,0 Hz, 1H, H-7); 7,36 (d, J = 7,8 Hz, 2H, H-2, H-6); 7,30 (d, J = 7,8 Hz, 

2H, H-3, H-5), 6,32 (d, J = 16,0 Hz, 1H, H-8); 5,07 (m, 1H, H-1‘), 1,25 (d, J = 5,8 Hz, 

6H, H-2‘, H-3‘);RMN de 13C (50 MHz, CDCl3): δC 166,2 (C=O); 142,8 (C-7); 135,9 (C-

4); 131,0 (C-1); 129,2 (C-2, C-6); 129,1 (C-3, C-5); 119,3 (C-8); 67,9 (C-1‘); 22,1 (C-

2‘, C-3‘) (DEKA E PAUL, 2006; LEINO et al., 2016). 
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Espectro 17. Espectro de Infravermelho (KBr, cm-1) de 4-clorocinamato de isopropila (RH-

04). 

 

 

Espectro 18. Espectro de RMN 1H de4-clorocinamato de isopropila (RH-04) (CDCl3, 200 

MHz). 
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Espectro 19. Expansão do espectro de RMN 1H de 4-clorocinamato de isopropila (RH-04) 

(CDCl3, 200 MHz). 

 

Espectro 20. Espectro de RMN 13C-APT de 4-clorocinamato de isopropila (RH-04), (CDCl3, 

50 MHz). 
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Espectro 21. Expansão do espectro de RMN 13C-APT de 4-clorocinamato de isopropila (RH-

04), (CDCl3, 50 MHz). 

 

8.1.1.5. RH-05 (4-clorocinamato de butila) 
 

 

 

Sólido amorfo marrom; rendimento 87,4% (115,3 mg); ); P.F.: 30 - 32 °C; 

IVʋmax (KBr, cm-1): 3034 (C-H sp2), 2960 (C-H sp3), 1712 (C=O), 1637 e 1473 (C=C 

aromático), 1313 e 1172 ( estiramento C-O), 1010; RMN de 1H (200 MHz, CDCl3):δH 

7,61 (d, J = 16,0 Hz, 1H, H-7); 7,44 (d, J = 7,9 Hz, 2H, H-2, H-6); 7,34 (d, J = 7,9 Hz, 

2H, H-3, H-5); 6,40 (d, J = 16,0 Hz, 1H, H-8); 4,20 (t, J = 6.2 Hz, 2H, H-1‘); 1,69 

(quint, J = 6,7 Hz, 2H, H-2‘); 1,42 (sex, J = 7,1 Hz, 2H, H-3‘); 0,95 (t, J = 7,0 Hz, 3H, 

H-4‗);RMN de 13C (50 MHz, CDCl3):δC166,8 (C=O); 143,1 (C-7); 136,0 (C-4); 132,9 

(C-1); 129,2 (C-2, C-6); 129,1 (C-3, C-5); 118,8 (C-8); 64,5 (C-1‘); 30,7 (C-2‘); 19,2 

(C-3‘); 13,7 (C-4‘) (UWAI et al., 2008; LEINO et al., 2016). 
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Espectro 22. Espectro de Infravermelho (KBr, cm-1) de 4-clorocinamato de butila (RH-05). 

 

Espectro 23. Espectro de RMN 1H de 4-clorocinamato de butila (RH-05) (CDCl3, 200 MHz). 
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Espectro 24. Expansão do espectro de RMN 1H de 4-clorocinamato de butila (RH-05) 

(CDCl3, 200 MHz). 

 

 

Espectro 25. Espectro de RMN 13C-APT de 4-clorocinamato de butila (RH-05), (CDCl3, 50 

MHz). 
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8.1.1.6 RH-06 (4-clorocinamato de 2-metoxietila) 
 

 

 

Óleo amarelo; rendimento 36,0% (47,6 mg);  

IVʋmax (KBr, cm-1):3068 (C-H sp2), 2927 (C-H sp3), 1714 (C=O), 1639 e 1452 (C=C 

aromático), 1313 e1170 (estiramento C-O), 1039; RMN de 1H (400 MHz, 

CDCl3):δH7,67 (d, J = 16,0 Hz, 1H, H-7); 7,46 (d, J = 8,8 Hz, 2H, H-2, H-6); 7,36 (d, J 

= 9,7 Hz, 2H, H-3, H-5), 6,47 (d, J = 16,0 Hz, 1H, H-8); 4,38 (t,d, J = 5,4, 2H, H-1‘); 

3,68 (t, d, J = 4,7, 2H, H-2‘); 3,43 (s, 3H, H-3‘); RMN de 13C (100 MHz, 

CDCl3):δC166,8 (C=O); 143,8 (C-7); 136,3 (C-4); 133,0 (C-1); 129,4 (C-2, C-6); 129,3 

(C-3, C-5); 118,5 (C-8); 70,64 (C-1‘); 63,7 (C-2‘);  59,1 (C-3‘) (XIAO et al., 2013; 

LEINO et al., 2016); EMAR (MALDI) calculado para C12H13ClO3[M + Na]: 263,6722; 

Encontrada: 263,6333. 

 

Espectro 26. Espectro de Infravermelho (KBr, cm-1) de 4-clorocinamato de 2-metoxietila 

(RH-06). 
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Espectro 27. Espectro de RMN 1H de 4-clorocinamato de 2-metoxietila (RH-06) (CDCl3, 400 

MHz). 

 

Espectro 28. Expansão do espectro de RMN 1H de 4-clorocinamato de 2-metoxietila (RH-

06) (CDCl3, 400 MHz). 
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Espectro 29. Espectro de RMN 13C-APT de 4-clorocinamato de 2-metoxietila (RH-06), 

(CDCl3, 100 MHz). 

 

Espectro 30. Expansão do espectro de RMN 13C-APT de 4-clorocinamato de 2-metoxietila 

(RH-06), (CDCl3, 100 MHz). 
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Espectro 31.Espectro de massa de alta resolução tipo MALDI de 4-clorocinamato de 2-

metoxietila (RH-06). 

 

 

8.2. Preparação dos ésteres RH-07 – RH-10 
 

 

Em um balão de 100 mL, o ácido 4-clorocinâmico (0,1 g; 0,547 mmol), foi 

dissolvido em 14 mL de acetona anidra. À esta solução foi adicionada 0,3 mL de 

trietilamina (2,188 mmol) e o haleto (0,563 mmol). Em seguida, o balão foi acoplado 

a um condensador de refluxo e colocado em banho de óleo. A mistura reacional foi 

mantida sob refluxo com agitação magnética, durante 24-48 horas, até o consumo 

do material de partida, e monitorada por CCDA. Após a formação do produto, o 

solvente foi parcialmente evaporado em rotaevaporador. O produto reacional foi 

transferido a um funil de separação, e adicionou-se 15 mL de água destilada e 

seguida da extração com (3 x 10 mL) de diclorometano. As fases orgânicas foram 
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reunidas, tratadas com 10 mL de bicarbonato de sódio (NaHCO3) a 5%, lavada com 

10 mL de água destilada, e seca com sulfato de sódio anidro (Na2SO4). Logo após 

foi realizada a filtração e evaporado o solvente com auxílio do rotaevaporador. O 

resíduo foi purificado por meio de coluna cromatográfica em sílica gel 60, utilizando 

como eluentes o hexano e o acetato de etila, em gradiente crescente de polaridade 

(BOECK et al., 2005; LI et al., 2012).  

 

8.2.1. Dados espectroscópicos dos ésteres RH-07- RH-10 
 

8.2.1.1 RH-07 (4-clorocinamato de pentila) 

 

 
 

Sólido amorfo branco; rendimento 55,6% (77 mg); P.F.: 38 – 39 °C; 

IVʋmax (KBr, cm-1):3035 (C-H sp2), 2958 (C-H sp3), 1703 (C=O), 1635 e 1492 (C=C 

aromático), 1311 e 1172 (estiramento C-O), 1083; RMN de 1H (400 MHz, CDCl3):δH 

7,61 (d, J = 16,0 Hz, 1H, H-7); 7,44 (d, J = 8,6 Hz, 2H, H-2, H-6); 7,34 (d, J = 8,5 Hz, 

2H, H-3, H-5 ); 6,40 (d, J = 16,0 Hz, 1H, H-8); 4,19 (t, J = 6,8 Hz, 2H, H-1‘); 1,69 

(quint, J = 6,9 Hz, 2H, H, 2‘); 1,37 (m, 4H, H-3‘, H-4‘), 0.92 (t,J = 7,0 Hz, 3H, H-

5‗);RMN de 13C (100 MHz, CDCl3):δC166,8 (C=O); 143,1 (C-7); 136,1 (C-4); 133,0 

(C-1); 129,2 (C-2, C-6); 129,1 (C-3, C-5); 118,9 (C-8); 63,8 (C-1‘); 28,4 (C-2‘); 28,1 

(C-3‘); 22,4 (C-4‘); 14,0 (C-5‘) (UWAI et al., 2008; LEINO et al., 2016). 
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Espectro 32. Espectro de Infravermelho (KBr, cm-1) de 4-clorocinamato de pentila (RH-07). 

 

 

Espectro 33. Espectro de RMN 1H de 4-clorocinamato de pentila (RH-07) (CDCl3, 400 MHz). 
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Espectro 34. Expansão do espectro de RMN 1H de 4-clorocinamato de pentila (RH-07) 

(CDCl3, 400 MHz). 

 

 

Espectro 35. Espectro de RMN 13C-APT de 4-clorocinamato de pentila (RH-07), (CDCl3, 100 

MHz). 
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Espectro 36. Expansão do espectro de RMN 13C-APT de4-clorocinamato de pentila (RH-

07), (CDCl3, 100 MHz). 

 

 

Espectro 37. Expansão do espectro de RMN 13C-APT de 4-clorocinamato de pentila (RH-

07), (CDCl3, 100 MHz). 
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8.2.1.2 RH-08 (4-Clorocinamato de decila) 

 
 

 

Óleo amarelado; rendimento 30,6% (54,2 mg);  

IVʋmax (KBr, cm-1):3066 (C-H sp2), 2926 (C-H sp3), 1710 (C=O), 1637 e 1465 (C=C 

aromático), 1311 e 1168 (estiramento C-O), 1012;RMN de 1H (400 MHz, CDCl3):δH 

7,62 (d, J = 16,0 Hz, 1H, H-7); 7,45 (d, J = 8,4 Hz, 2H, H-2, H-6); 7,35 (d, J = 8,5 Hz, 

2H, H-3, H-5); 6,41 (d, J = 16,0 Hz, 1H, H-8); 4,19 (t, J = 6,7 Hz, 2H, H-1‘); 1,68 

(quint, J = 6,6 Hz, 2H, H-2‘), 1.40 – 1.24 (m, 14H, H-3‘, H-4‘, H-5‘, H-6‘, H-7‘, H-8‘, H-

9‘); 0,88 (t, J = 6,7 Hz, 3H, H-10‘).RMN de 13C (100 MHz, CDCl3):δC166,9 (C=O); 

143,1 (C-7); 136,0 (C-4); 133,0 (C-1); 129,2 (C-2, C-6); 129,1 (C-3, C-5); 118,7 (C-8); 

64,8 (C-1‘); 32,0 (C-2‘); 29,5 (C-3‘); 29,3 (C-4‘); 29,2 (C-5‘); 28,7 (C-6‘); 26,0 (C-7‘); 

22,7 (C-8‘, C-9‘*); 14,0 (C-10‘) (UWAI et al., 2008; LEINO et al., 2016). 

 

Espectro 38. Espectro de Infravermelho (KBr, cm-1) de 4-Clorocinamato de decila (RH-08). 
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Espectro 39. Espectro de RMN 1H de 4-clorocinamato de decila (RH-08) (CDCl3, 400 MHz). 

 

Espectro 40. Expansão do espectro de RMN 1H de 4-clorocinamato de decila (RH-08) 

(CDCl3, 400 MHz). 
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Espectro 41.Espectro de RMN 13C-APT de 4-clorocinamato de decila (RH-08), (CDCl3, 100 

MHz). 

 

Espectro 42.Expansão do espectro de RMN 13C-APT de 4-clorocinamato de decila (RH-08), 

(CDCl3, 100 MHz). 

 



SILVA, R. H. N./DISSERTAÇÃO 
 

119 
 

8.2.1.3 RH-09 (4-clorocinamato de 4’-clorobenzila) 
 

 

Sólido branco; rendimento 61,6% (103,5 mg); P.F.: 131 – 133 °C; 

IVʋmax (KBr, cm-1):3057 (C-H sp2), 2949 (C-H sp3), 1701 (C=O), 1653 e 1450 

(C=C aromático), 1273 e 1188 (estiramento C-O), 1010 (estiramento C-Cl); RMN de 

1H (500 MHz, CDCl3):δH 7,66 (d, J = 16,0 Hz, 1H, H-7); 7,44 (d, J = 8,8 Hz, 2H, H-2, 

H-6), 7,36 (d, J =7,1 Hz, 6H, H-3, H-5, H-3‘, H-4‘, H-6‘, H-7‘); 6,44 (d, J = 16,0 Hz, 

1H, H-8); 5,21 (s, 2H, H-1‘).RMN de 13C (125 MHz, CDCl3):δC166,3 (C=O); 144,0 (C-

7); 136,3 (C-2‘); 134,5 (C-4); 134,2 (C-1); 132,7 (C-5‘); 129,6 (C-3‘, C-7‘); 129,2 (C-2, 

C-6); 129,2 (C-4‘, C-6‘); 128,8 (C-3, C-5); 118,2 (C-8); 65,6 (C-1‘) (ZHANG et al., 

2014; LEINO et al., 2016). EMAR (MALDI) calculado para C16H12Cl2O2[M +Na]+: 

330,161; encontrada 330,1609. 

 

 

Espectro 43. Espectro de Infravermelho (KBr, cm-1) de 4-clorocinamato de 4‘-clorobenzila 

(RH-09). 
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Espectro 44. Espectro de RMN 1H de4-clorocinamato de4‘-clorobenzila (RH-09) (CDCl3, 500 

MHz). 

 

Espectro 45. Espectro de RMN 13C-APT de 4-clorocinamato de 4‘-clorobenzila (RH-09), 

(CDCl3, 125 MHz). 
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Espectro 46. Expansão do espectro de RMN 13C-APT de4-clorocinamato de 4‘-clorobenzila 

(RH-09), (CDCl3, 125 MHz). 

 

 

Espectro 47. Espectro de massa de alta resolução tipo MALDI 4-clorocinamato de 4‘-

clorobenzila (RH-09). 
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8.2.1.4 RH-10 (4-Clorocinamato de 4’-metoxibenzila) 

 

 

Sólido amorfo branco; rendimento 39,3% (65,1 mg); P.F.: 80 – 83 °C; 

IVʋmax (KBr, cm-1):3035 (C-H sp2), 2960 (C-H sp3), 1712 (C=O), 1610 e 1442 

(C=Caromático), 1261 e 1159 (estiramento C-O), 1014; RMN de 1H (500 MHz, 

CDCl3):δH7,66 (d, J = 16,5 Hz, 1H, H-7); 7,44 (d, J = 8,5 Hz, 2H, H-2, H-6); 7,35 (d, J 

= 5,1 Hz, 4H, H-3, H-5, H-2‘, H-6‘); 6,92 (d, J = 8,7 Hz, 2H, H-3‘, H-5‘); 6,44 (d, J = 

16,0 Hz, 1H, H-8); 5,19 (s, 2H, H-7‘), 3,82 (s, 3H, H-8‘); RMN de 13C (125 MHz, 

CDCl3):δC166,6 (C=O); 159,7 (C-4‘); 143,5 (C-7); 136,2 (C-4); 132,9 (C-1); 130,1 (C-

2‘, C-6‘);129,2 (C-2, C-6); 129,1 (C-3, C-5); 128,1 (C-1‘); 118,6 (C-8); 114,0 (C-3‘, C-

5‘); 66,3 (C-7‘); 55,1 (C-8‘) (KIM et al., 2009; LEINO et al., 2016). 

 

Espectro 48. Espectro de Infravermelho (KBr, cm-1) de 4-clorocinamato de 4'-metoxibenzila 

(RH-10). 
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Espectro 49. Espectro de RMN 1H de 4-clorocinamato de 4'-metoxibenzila(RH-10) (CDCl3, 

500 MHz). 

 

 

Espectro 50. Espectro de RMN 13C-APT de 4-clorocinamato de 4'-metoxibenzila (RH-10), 

(CDCl3, 125 MHz). 
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Espectro 51. Expansão do espectro de RMN 13C-APT de 4-clorocinamato de 4'-

metoxibenzila (RH-010), (CDCl3, 125 MHz). 

 

8.3. Preparação do éster 4-clorocinamato de perila (RH-11) 
 

 

Em um balão de 50 mL foi adicionado o ácido 4-cloro-cinâmico (0,1 g; 0,547 

mmol) e o álcool perílico (0,09 mL ; 0,547 mmol), a mistura foi dissolvida em 2 mL de 

tetrahidrofurano (THF). A mistura reacional ficou sob agitação magnética, à 

temperatura de 0°C, durante cerca de 30 minutos. Em seguida foram adicionados os 

agentes de esterificação azodicarboxilato de diisopropila - DEAD (0,12 mL; 0,55 

mmol) e trifenilfosfina - TPP (0,144 g; 0,547 mmol), mantendo a agitação, à 

temperatura ambiente, durante 72 horas, até a formação do produto e consumo do 
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ácido, monitorados por CCDA. Em seguida, o solvente foi parcialmente evaporado 

em um rotaevaporador. A solução obtida foi transferida para um funil de separação e 

adicionou-se 10 mL de água destilada e extraída com acetato de etila (3 x 10 mL). 

As fases orgânicas resultantes foram reunidas, neutralizada com solução de 

bicarbonato de sódio saturado (3 x 10 mL). Em seguida a mistura reacional foi seca 

com sulfato de sódio anidro, filtrada, e por fim o solvente foi rotaevaporado. O 

produto foi isolado em coluna cromatográfica em sílica gel 60, utilizando como 

eluentes hexano e acetato de etila em gradiente crescente de polaridade 

(HANDIQUE et al., 2013). 

 

8.3.1 Dados espectroscópicos do éster (RH-11) 
 

8.3.1.1 RH-11 (4-clorocinamato de perila) 
 

 

Óleo amarelo claro; rendimento 30,7% (53,6 mg); 

IVʋmax (KBr, cm-1):3070 (C-H sp2), 2926 (C-H sp3),1712 (C=O), 1637 e 1406 (C=C 

aromático), 1273 e  1166 (Estiramento C-O), 1012;RMN de 1H (400 MHz, CDCl3):δH 

7,64 (d, J = 16,0 Hz, 1H, H-7); 7,45 (d, J = 8,4 Hz, 2H, H-2, H-6); 7,35 (d, J = 8,5 Hz, 

2H, H-3, H-5); 6,43 (d, J = 16,0 Hz, 1H, H-8); 5,81 (s, 1H, H-2‘); 4,73 (s, 2H, H-10‘), 

4.60 (s, 2H, H-7‘); 2,20 (m,1H, H-3‘); 2,16 (m, 1H, H-4‘); 2,15 – 2,10 (m, 2H, H-6‘); 

2,03 – 1,96 (m, 1H, H-3‘); 1,90 – 1,84 (m, 1H, H-5‘); 1.76 – 1.72 (m, 3H, H-9‘), 1.56 – 

1.46 (m, 1H, H-5‘);RMN de 13C (100 MHz, CDCl3):δC166,7 (C=O); 149,6 (C-8‘); 143,4 

(C-7); 136,2 (C-4); 132,9 (C-1); 132,6 (C-1‘); 129,2 (C-2, C-6); 129,1 (C-3, C-5); 

126,0 (C-2‘); 118,7 (C-8); 108,5 (C-10‘); 68,7 (C-7‘); 40,8 (C-4‘); 30,5 (C-3‘); 27,2 (C-

5‘); 26,4 (C-6‘); 20,6 (C-9‘) (GONÇALVES EGUSEVSKAYA, 2004; LEINO et al., 

2016). EMAR (MALDI) calculada para C19H21ClO2 [M + Na]+: 339,8121; encontrada 

339,8119. 
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Espectro 52. Espectro de Infravermelho (KBr, cm-1) de 4-clorocinamato de perila  (RH-11). 

 

 

Espectro 53. Espectro de RMN 1H de 4-clorocinamato de perila (RH-11) (CDCl3, 400 MHz). 
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Espectro 54. Expansão do espectro de RMN 1H de 4-clorocinamato de perila (RH-11) 

(CDCl3, 400 MHz). 

 

 

Espectro 55. Espectro de RMN 13C-APT de4-clorocinamato de perila (RH-11), (CDCl3, 100 

MHz). 
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Espectro 56. Expansão do espectro de RMN 13C-APT de 4-clorocinamato de perila (RH-11), 

(CDCl3, 100 MHz). 

 

 

Espectro 57. Espectro de massa de alta resolução tipo MALDI de 4-clorocinamato de perila 

(RH-11). 
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8.4. Preparação do éster 4-clorocinamato de dodecila (RH-12) 
 

 

Em um balão de 50 mL equipado com agitador magnético foi adicionado o 

ácido 4-clorocinâmico (0,1 g; 0,547 mmol), a 4-(dimetilamino)-piridina (DMAP) 

(0,00669 g; 0,0547 mmol; 0,2 equiv.), e o álcool laurílico (0,245 mL; 1,095 mmol). 

Este conteúdo foi dissolvido em diclorometano (4 mL). Em seguida foi adicionado o 

diciclohexilcarbodiimida (DCC) (0,124 g; 0,602 mmol; 1 equiv.) dissolvido em 

diclorometado (6 mL), esta solução foi adicionada ao balão lentamente, gota a gota. 

A reação ocorreu sob agitação magnética em temperatura ambiente, e monitorada 

por CCDA, com tempo de duração de 72 horas. Foi observada a precipitação de 

uma grande quantidade de pó branco identificado como dicicloexilureia (DCU), o 

qual é pouco solúvel em diclorometano. Após filtração foi realizada a extração do 

produto reacional, vertendo o conteúdo em funil de separação foram adicionados 10 

mL de água destilada 10 mL de diclorometano. A fase aquosa ainda foi tratada com 

diclorometano (2 x 10 mL). A fase orgânica resultante foi tratada com solução de 

ácido clorídrico à 5% (HCL) (10 mL), logo após foi adicionada uma solução de 

bicarbonato de sódio a 5% (NaHCO3) (10 mL), e com 10 mL de água destilada. Foi 

seca com sulfato de sódio anidro (Na2SO4), filtrada e rotaevaporada para reduzir o 

volume de solvente. Por fim foi realizada a purificação do produto através de 

cromatografia de coluna em sílica gel 60. Utilizou-se hexano puro até a proporção 
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95:05 em ordem crescente de polaridade, hexano e acetato de etila (NEISES; 

STEGLICH, 1978). 

 

8.4.1 Dados espectroscópicos do éster (RH-12) 
 

8.4.1.1 RH-12 (4-clorocinamato de dodecila) 
 

 
 

Óleo incolor; rendimento 26,3% (115,2mg);  

IVʋmax (KBr, cm-1):3068 (C-H sp2), 2926 (C-H sp3), 1714 (C=O), 1639 e 1465 (C=C 

aromático), 1271 e 1168 (estiramento C-O), 1012; RMN de 1H (400 MHz, CDCl3):δH 

7,62 (d, J = 16,0 Hz, 1H, H-7); 7,45 (d, J = 8,4 Hz, 2H, H-2, H-6); 7,35 (d, J = 8,5 Hz, 

2H, H-3, H-5); 6,41 (d, J = 16,0 Hz, 1H, H-8); 4,20 (t, J = 6,7 Hz, 2H, H-1‘); 1,69 

(quint, J = 6,7 Hz, 2H, H-2‘); 1,26 (m, 8H, H-3‘, H-4‘, H-5‘, H-6‘, H-7‘, H-8‘, H-9‘, H-

10‘, H-11‘); 0,89 (t, J = 6,7 Hz, 3H, H-12‘);RMN de 13C (100 MHz, CDCl3):δC166,9 

(C=O); 143,1 (C-7); 136,1 (C-4); 133,0 (C-1); 129,2 (C-2, C-6); 129,2 (C-3, C-5); 

118,9 (C-8); 64,9 (C-1‘); 31,9 (C-2‘); 29,7 (C-3‘); 29,6 (C-4‘); 29,6 (C-5‘); 29,5 (C-6‘); 

29,4 (C-7‘); 29,3 (C-8‘); 28,7 (C-9‘); 25,9 (C-10‘); 22,7 (C-11‘); 14,2 (C-12‘) 

(ESPINDOLA et al., 2006; LEINO et al., 2016). 
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Espectro 58. Espectro de Infravermelho (KBr, cm-1) de 4-clorocinamato de dodecila (RH-

12). 

 

Espectro 59. Espectro de RMN 1H de 4-clorocinamato dedodecila (RH-12) (CDCl3, 400 

MHz). 
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Espectro 60. Expansão do espectro de RMN 1H de4-clorocinamato de dodecila (RH-12) 

(CDCl3, 400 MHz). 

Espectro 61. Espectro de RMN 13C-APT de 4-clorocinamato de dodecila (RH-12), (CDCl3, 

100 MHz). 
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Espectro 62. Expansão do espectro de RMN 13C-APT de 4-clorocinamato de dodecila (RH-

12), (CDCl3, 100 MHz). 
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