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A busca por novos compostos com atividade biológica é muito recorrente na 

indústria farmacêutica. Porém, alguns compostos que podem ser promissores em 

determinadas atividades acabam sendo excluídos por não serem compostos inéditos. 

Nesse contexto, o presente trabalho aborda a investigação de potenciais atividades 

biológicas de seis bases de Schiff selecionadas a partir de uma triagem bibliográfica. 

A síntese desses compostos foi realizada através da reação entre a etilenodiamina e 

aldeídos derivados do benzaldeído em etanol, sob agitação e as caracterizações 

foram realizadas por técnicas espectroscópicas de infravermelho, ressonância 

magnética nuclear de prótons e carbono, além de termogravimetria, calorimetria 

diferencial de varredura e análise elementar. Em seguida realizou-se análise 

computacional na ferramenta online SwissAdme, obtendo parâmetros físico-

químicos e farmacocinéticos. Posteriormente foram realizados testes in vitro, de 

atividade antimicrobiana, inibição da enzima acetilcolinesterase, potencial 

fotoprotetor e de toxicidade e in vivo para avaliar o potencial diurético dos 

compostos sintetizados. O rendimento reacional dos produtos variou de 42 a 90% e 

grau de impurezas, avaliado por DSC, variou de 0,151 a 0,881%. As predições 

computacionais demonstraram boa biodisponibilidade oral, bem como permeação da 

barreira hematoencefálica e gastrointestinal para todos os compostos. O produto 

derivado do 2-hidroxibenzaldeído apresentou atividade antimicrobiana moderada e 

atividade fotoprotetora com FPS próximo de 11. Nenhum dos compostos apresentou 

resultados significativos para inibição da enzima acetilcolinesterase. Os compostos 

originados do 3,4-diclorobenzaldeído e 4-benzaldeído, apresentaram atividade 

diurética, com mecanismo de ação semelhante a Hidroclorotiazida, os mesmos não 

apresentaram toxicidade frente a linhagem celular L929.  
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The search for new compounds with biological activity is very constant in 

pharmaceutical industry. However, some compounds that may be promising in some 

activities end up being excluded once they are not unprecedented compounds. For 

this matter this present study approaches the investigation of potential biological 

activities from six Schiff bases selected considering a bibliographic triage. The 

synthesis of these compounds was carried out through the reaction between 

ethylenediamine and aldehydes derived from benzaldehyde in ethanol, under 

agitation and the characterizations were done by infrared spectroscopic techniques, 

nuclear magnetic resonance of protons and carbon, besides thermogravimetric 

analysis, differential scanning calorimetry and elementary analysis. Subsequently, a 

computational analysis was carried out using the online tool SwissAdme, obtaining 

physicochemical and pharmacokinetic parameters. After that, in vitro tests were 

made, such as antimicrobial activity, enzyme acetylcholinesterase inhibition, 

photoprotective potential, and  toxicity; and also in vivo tests to evaluate diuretic 

potential of the synthesized compounds. The product’s reactional yield  varied from 

42 to 90% and degree of contamination, evaluated by DSc, varied from 0,151 to 

0,881%. Computational predictions demonstrated good oral bioavailability, as well 

as permeation of both blood-brain and gastro-intestinal barriers for all compounds. 

The product derived from 2-hydroxy benzaldehyde presented moderated 

antimicrobial and photoprotector activity SPF close to 11. None of the compounds 

presented significant results considering the inhibition of enzyme 

acetylcholinesterase. The compounds originated from 3,4-docholorobenzaldehyde 

and 4-benzaldehyde presented diuretic activity, with an action mechanism similar to 

hydrochlorothiazide. Neither one presented toxicity towards  L929 cell line.  
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1 INTRODUÇÃO 
Inúmeros processos têm sido utilizados na descoberta de novos 

medicamentos incluindo a busca em fontes naturais, síntese orgânica, 

química combinatória e modelagem molecular (CECHINEL-FILHO; 

YUNES, 2016). Uma vez descoberto um protótipo, pode-se lançar mão de 

estudos envolvendo modificações ou manipulação molecular, na tentativa 

de melhorar a atividade biológica (GUIDO; ANDRICOPULO; OLIVA, 

2010). Estas mudanças permitem posteriormente, a aplicação de algum 

método de correlação entre a estrutura química e a atividade biológica, 

podendo ser qualitativa ou quantitativa (ZHOU et al, 2016; WANG et al, 

2017). Outra tendência que vem crescendo na descoberta de novos fármacos 

é a adição de dois ou mais grupos farmacofóricos já conhecidos para a 

obtenção de uma molécula híbrida com atividade específica (NEPALI, et al, 

2014; GHASEMI; ABDOLMALEKI, 2017; HALDER; MOURA; 

CORDEIRO, 2018).  

Um grupo funcional conhecido por diversas aplicações é o grupamento 

das iminas, denominadas também como Bases de Schiff (BS). Estas são 

formadas a partir da reação entre um aldeído e uma amina (QUAN et al, 

2002). É considerada uma imina o composto que possui em sua estrutura 

uma dupla ligação entre um carbono e um nitrogênio, seguidos de radicais 

carbônicos ou hidrogênio, ou seja, toda base de Schiff é uma imina, mas 

nem toda imina é uma base de Schiff (ECHEVARRIA et al, 2004). Esses 

compostos apresentam a possibilidade de introdução na sua estrutura grupos 

orgânicos com funções desejadas, abrindo possibilidade de novas 

aplicações. Heteroátomos presentes na estrutura das bases de Schiff, como 

nitrogênio e oxigênio (como grupamento que pode estar presente em 

alguma parte da BS), são considerados centros ativos (DAOUD et al, 2014). 

Dentre as aplicabilidades desses compostos, já foram descritas as 

atividades antibacteriana, antifúngica, antiviral, antimalárica, antitumoral 

(CHENG et al, 2010; NATH; SAINI; KUMAR, 2010; NAIK et al, 2016; 

ZHAO et al, 2018) e diurética (MALIK et al, 2013; AJIBADE; EJIDIKE, 

2015). Esses compostos ainda podem ser aplicados como anticorrosivos 

(EL-WAHAB, 2015; SINGH et al, 2016), adsorventes (ANUSH; 

CHANDAN; VISHALAKSHI, 2019;) e quelante (QUAN et al, 2002). 

Neste sentido, seu potencial no tratamento de doenças neurodegenerativas, 

como a doença de Alzheimer, também pode ser vislumbrado. Alguns 
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compostos com propriedades quelantes estão sendo investigados para 

compensar ou restaurar as funções cognitivas (KUMAR; SINGH; 

EKAVALI, 2015).  

Tendo em vista a facilidade de obtenção desses compostos por síntese 

orgânica, bem como o alto rendimento descrito pelos autores e a vasta gama 

de aplicações supracitados corroborando para esta classe de compostos, 

adotou-se como objetivo do presente trabalho explorar e avaliar a atividade 

antimicrobiana, anticolinesterásica, fotoprotetora e diurética para a série de 

bases de Schiff dispostas na Figura 1.  

 

Figura 1 - Bases de Schiff selecionadas para o presente trabalho. 

 
Fonte: Autor (2019). 
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2 OBJETIVOS 
2.1 Objetivo Geral 

Planejar, sintetizar, caracterizar e avaliar o potencial biológico de uma 

série de bases de Schiff pré-estabelecida. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

Selecionar e sintetizar uma série de bases de Schiff pouco explorada 

no âmbito farmacológico; 

Caracterizar as bases de Schiff sintetizadas por técnicas de ressonância 

magnética nuclear (RMN) H¹ e ¹³C, espectroscopia na região de 

infravermelho (FT-IR), análise termogravimétrica (TGA), calorimetria 

diferencial de varredura (DSC) e análise elementar (CHNS);  

Analisar parâmetros ADMET (absorção, distribuição, metabolismo, 

excreção e toxicidade);  

Avaliar a série de compostos obtidos nos modelos de atividade 

antimicrobiana através do método de Concentração Inibitória Mínima; 

Avaliar o potencial inibitório das bases de Schiff sintetizadas frente a 

enzima acetilcolinesterase através do método de Ellman; 

Avaliar o potencial fotoprotetor dos compostos sintetizados através do 

teste de Mansur; 

Avaliar o potencial diurético para a série de compostos obtida através 

do método de Kau e colaboradores (1984); 

Avaliar a citotoxicidade dos compostos considerados promissores; 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

3.1 Fármacos sintéticos 

Segundo a IMS Heath (Empresa fornecedora de informações, serviços 

e tecnologias), o mercado global de fármacos movimentará cerca de 1,5 

trilhões de dólares entre 2019 e 2023, o que torna a busca por novos 

fármacos algo atraente (IQVIA, 2019). 

No início da química medicinal o desenvolvimento de novos fármacos 

tinha como base obter compostos idênticos ou similares aos originados de 

metabolismo secundários de microrganismos, os quais desempenham papel 

na sobrevivência vegetal (LIU et al, 2016; DELGODA, MURRAY, 2017). 

Aos poucos, descobriram que algumas atividades farmacológicas estão 

relacionadas à presença de heteroátomos na estrutura, principalmente 

nitrogênio, oxigênio e enxofre, pois estes são capazes de formar novos 

grupos funcionais e heterociclos que podem contribuir na interação com os 

receptores biológicos (QUIN; TYRELL, 2010). 

Uma função orgânica com diversas aplicações, porém ainda pouco 

explorada no âmbito farmacêutico, em comparação com outras funções 

orgânicas, são os compostos chamados de bases de Schiff (CHEMCHEM et 

al, 2018). 

 

3.1.1 Bases de Schiff 

As bases de Schiff foram descobertas pelo alemão Hugo Schiff em 

1864. Estes compostos chamaram atenção dos químicos devido sua 

facilidade de preparação e complexação (NEELAKANTAN; 

JEEVADASON; MURUGAVEL, 2014). Algumas apresentam alto 

rendimento sintético (ECHEVARRIA et al, 2004; NAEIMI; LAHOUTI, 

2017; LI et al, 2017; ANSARI et al, 2018). 

Uma das possíveis reações para síntese dos novos compostos, pode ser 

a partir da reação entre uma amina e um aldeído em diversos solventes, 

dando origem ao grupamento imínico (CORDES; JENCKS, 1961; 

ECHEVARRIA et al, 2004; AL-AMIERY et al, 2014; PEROBELLI et al, 

2015). 

Após a formação do grupamento da imina, este pode, segundo Simões 

(2011) hidrolisar-se facilmente em condições ácidas, formando uma amina e 

o composto carbonílico ou cetona de partida, podendo ser utilizada para 
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identificação desses compostos. Se a condição reacional apresentar pH<4, 

esta pode ocorrer mais lentamente, sendo considerado o pH entre 4 e 5 o 

mais adequado para formação de iminas (SOLOMONS, 1996).   

Quanto ao mecanismo reacional desses compostos, Solomons (1996) 

propõe, conforme mostrado na Figura 2 que ocorre um ataque nucleofílico, 

por parte do par de elétrons livre do nitrogênio da amina, na carbonila do 

aldeído ou cetona, consequentemente deixando o oxigênio com carga 

negativa, formando assim o CP-1 (Composto intermediário 1), em seguida o 

oxigênio captura um dos hidrogênios ligados ao nitrogênio quaternário (-

NH2
+), formando CP-2, que em meio ácido (H3O+), faz com que o 

intermediário CP-3 seja produzido. Após esse passo, uma desidratação 

ocorre, formando a dupla ligação - por meio do par de elétrons livre do 

nitrogênio - entre o carbono e o nitrogênio (CP-4). Por fim a água promove 

um ataque nucleofílico na molécula, formando assim o grupamento imínico. 

 

Figura 2 - Mecanismos de reação de formação de iminas.  

 
Fonte: Adaptado de Solomons (1996). 

 

Por outro lado, Tuguldurova e colaboradores (2017), propuseram um 

mecanismo diferente para a formação desse grupamento (Figura 3). No 

mecanismo citado ocorre a reação do acetaldeído com amônia, onde em 

meio aquoso, primeiramente forma-se o aminoálcool e em seguida a 

desidratação, gerando assim o grupamento da imínico. 
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Figura 3 - Mecanismos de reação de formação de iminas. 

 
Fonte: Adaptado de Tuguldurova e colaboradores (2017). 

 

 

A diferença entre os mecanismos propostos entre os autores é a 

ausência de íons H+ no início da reação, caracterizando a possibilidade da 

reação ocorrer sem a necessidade do meio ácido inicial. 

As bases de Schiff são conhecidas por exercerem diversas funções, 

podendo ser tecnológicas, atuando como um inibidor de corrosão, ou 

farmacológica, como antibacterianas, antifúngicas, antivirais e citotóxicas 

(CHENG et al, 2010; NATH; SAINI; KUMAR, 2010; NAIK et al, 2016, 

IFTIKHAR et al, 2018; KACZMAREK et al, 2018).  

Ainda quanto as possíveis aplicações das bases de Schiff, a atividade 

de catálise sintética vem se mostrando promissora conforme estudos de 

Shibasaki e colaboradores (2014), Barman e colaboradores (2014), Gogoi e 

colaboradores (2014), Kadwa; Friedrich; Bala (2017), Lin e colaboradores 

(2018). 

Uma das formas de se avaliar a atividade biológica e parâmetros 

físico-químicos de uma classe de compostos, sem utilizar fontes in vitro ou 

in vivo, é através de ferramentas computacionais, também chamado de 

avaliação in silico. 

 

3.2 Parâmetros para avaliação in silico 

Os parâmetros ADMET (Absorção, Distribuição, Metabolismo, 

Excreção e Toxicidade) são estudados nas primeiras etapas de 

desenvolvimento de fármacos. Esses parâmetros são utilizados quando 

deseja-se filtrar e selecionar compostos que possam ter características para 

um potencial fármaco. Ele também possibilita avaliar parâmetros como Log 

P, massa molar, número de ligações rotáveis, entre outros (BARRAZA; 
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DENMARK, 2018). Dentre os parâmetros, o Log P (coeficiente de partição 

octanol-água) é uma medida da lipofilicidade de um composto, ele é 

definido como a razão da concentração, no equilíbrio, após dissolução em 

um sistema formado por dois solventes imiscíveis, água e octanol. Este 

parâmetro vem sendo correlacionado com outras propriedades físicas, 

químicas e biológicas de compostos em diversos trabalhos (FERREIRA; 

SILVA, 2003). 

Os programas computacionais em química, em paralelo com os bancos 

de dados em rede são atualmente instrumentos imprescindíveis para o 

planejamento e descoberta de novos fármacos ou novas aplicações dos 

fármacos existentes. Para isso algumas ferramentas como PASSonline, 

preADMET, Molinspiration e Osiris Property Explore, são utilizadas. Estas 

ferramentas são programas de uso livre que auxiliam na determinação de 

propriedades farmacocinéticas, possibilitando a análise in silico da atividade 

biológica de acordo com os parâmetros calculados a partir das estruturas das 

moléculas desenhadas com moléculas de uma base de dados (ALAFEEFY 

et al, 2012). 

A ferramenta online SwissADME oferece acesso gratuito a modelos 

preditivos rápidos, para propriedades físico-químicas, farmacocinéticas, 

druglikeness e métodos proficientes internos, como o radar BoiledEgg, 

iLogP e Biodisponibilidade (DAINA; MICHIELIN; ZOETE, 2017). 

Druglikeness é um conceito qualitativo para o design de fármacos; é 

estimado com base em descritores topológicos, logP, massa molecular e 

outras propriedades. Este conceito é usado no design de medicamentos para 

saber o quão promissor é um composto em relação a fatores como a 

biodisponibilidade (CABRERA; MORA; MARQUEZ, 2019).  

O resultado gerado pelos cálculos em Druglinekess é estabelecido a 

partir de inspeções estruturais ou físico-químicas de compostos, com 

desenvolvimento avançado o suficiente, para serem considerados potenciais 

medicamentos disponíveis por via oral, resultado qual é baseado em cinco 

filtros com diferentes parâmetros avaliados sendo eles: o filtro Lipinski, 

também conhecido como “regra-de-cinco”, métodos Ghose, Veber, Egan e 

Muegge (DAINA; MICHIELIN; ZOETE, 2017). 

Assim como os demais métodos, a regra de Lipinski é um modo 

prático para predizer se um composto químico com uma determinada 

atividade farmacológica ou biológica possui propriedades físico-químicas 
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para ser oralmente ativa em humanos (LIPINSKI et al, 1997; LIPINSKI, 

2004; MCKERROW; LIPINSKI, 2017). 

O radar BoiledEgg é utilizado para predição quanto a permeação 

gastrointestinal passiva (AG) e a permeação da barreira hematoencefálica 

(BHE), onde define zonas favoráveis e desfavoráveis no espaço químico 

para difusão passiva através de ambas as barreiras fisiológicas. Um gráfico 

que relaciona WLOGP e TPSA (superfície polar topológica) é o resultado 

deste radar (DAINA, ZOETE, 2016; SHABEER, 2018). 

Ainda dentro da ferramenta SwissADME, é possível prever a interação 

das moléculas desenhadas com os citocromos P450 (CYP). Essa família de 

isoenzimas é um fator determinante na excreção de fármacos que dependem 

da biotransformação metabólica. Estudos de Van-Waterschoot; Schinkel 

(2011) estimam que 50 a 90% das moléculas terapêuticas são substratos das 

cinco isoformas principais dessa classe de isoenzimas (CYPA1A2, 

CYP2C19, CYP2C9, CYP2D6, CYP3A4) e que a inibição delas pode estar 

relacionada a efeitos adversos. 

 

3.3 Atividade biológica 

O conceito de atividade biológica descreve os resultados da interação 

de um composto químico com os sistemas biológicos em qualquer 

organização biológica, do molecular ao organismo por completo. Isso 

possibilita avaliar a atividade biológica de compostos químicos em sistemas 

de teste: in vitro (moléculas individuais, organelas subcelulares, células), ex 

vivo (órgãos e tecidos isolados), in vivo (animais experimentais) e in silico 

(predição) (DRUZHILOVSKIY et al, 2017). 

A atividade biológica dos compostos está diretamente ligada aos 

ligantes presentes em sua estrutura, porém não é somente a função orgânica 

em si que influencia na atividade, os parâmetros físico-químicos dos 

diferentes compostos podem estar também diretamente ligados 

(PERLOVICH et al, 2017), assim como a conformação da estrutura, a 

inserção ou retirada de um simples grupamento (SZCZESIO et al, 2017), 

isomeria (TIRITAN et al, 2019), bem como diversas outras modificações 

que podem influenciar a atividade dos compostos. 

 

3.3.1 Atividade antimicrobiana  

A atividade antimicrobiana é a capacidade de um determinado 

composto inibir o crescimento microbiológico. Esta é avaliada através da 



34 

 

quantidade de um composto ou extrato necessária para inibir o crescimento 

do microrganismo a ser testado. Esse valor é chamado de Concentração 

Inibitória Mínima (CIM) (YU; WEBER; RAOULT, 2003).  

Quanto aos microrganismos, estes são considerados organismos de 

tamanho microscópico. Podem ser unicelulares ou pluricelulares. São 

capazes de realizar os próprios processos vitais, onde geralmente não 

dependem de outras células para crescimento, geração de energia e 

reprodução (BROOKS et al, 2014). A maioria desses microrganismos é de 

vida livre e possuem toda os recursos para a manutenção da espécie 

(KONEMAN et al, 2012). 

Quando infecciosos, os microrganismos causam doenças para as quais 

é necessária a utilização de agentes antimicrobianos. Isso gerou, a partir do 

século XIX, um crescente desenvolvimento de métodos para o controle e 

prevenção de microrganismos patógenos (BROOKS et al, 2014). Alguns 

anos depois, em 1928, foi descoberto pelo médico e bacteriologista 

Alexander Fleming o primeiro antibiótico moderno, a penicilina (RANG, 

2011). A utilização de antibióticos aprimorou as condições de saúde quando 

implementado para o tratamento de doenças infecciosas. Porém, com o 

passar dos anos as bactérias desenvolveram mecanismos nos quais as 

tornaram mais resistentes a diversas substâncias (YAP et al, 2014).  

Esse mecanismo de resistência de acordo com Tanwar e colaboradores 

(2014), é capaz de diminuir ou até mesmo de inativar a ação de alguns 

antibióticos e pode ser adquirida de algumas formas, podendo ser a partir de 

mutações genéticas, alteração de sítios receptores, produção enzimática e 

síntese proteica. Segundo Pereira e colaboradores (2018), a ingestão 

indevida de antibióticos (automedicação) é um dos principais fatores 

desencadeadores da crescente resistência a antibacterianos, fazendo com 

que o número de mortalidade e hospitalização aumentem. 

Em adição à ingestão indevida, temos a questão ambiental, onde 

fármacos, quando não utilizados, podem acabar sendo descartados de 

maneira incorreta e consequentemente indo para rede de esgoto, na qual 

ainda não possui tecnologias suficiente para tratamento adequado. Como 

consequência, a população acaba ingerindo, mesmo em baixa concentração, 

doses de antibióticos, o que pode ocasionar no futuro uma resistência por 

parte dos microrganismos quando o medicamento for ingerido (VECHI, 

2018). 
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Esta resistência aos microrganismos vem gerando um grave problema 

na saúde pública, o que justifica a necessidade de pesquisas relacionadas a 

descoberta de novos antibióticos para serem disponibilizados no mercado 

(GOLDSTEIN et al, 2012).  

Nesse contexto algumas bases de Schiff estão sendo objeto de estudo, 

porém a grande maioria avalia compostos com a presença de íons metálicos 

complexados em sua estrutura (PATEL; PATEL; PANSURIYA, 2010; 

PAIVA et al, 2013; IFTIKHAR et al, 2018), o que pode ser um problema 

futuro, pois como descrito por Simões (2011), as BS podem se hidrolisar em 

meio ácido, formando os compostos de partida e consequentemente 

podendo liberar o íon metálico no meio. Sendo assim, é importante avaliar a 

atividade antimicrobiana das BS sem a complexação com íons metálicos. 

 

3.3.2 Atividade anticolinesterásica 

A doença de Alzheimer é uma das doenças neurodegenerativas mais 

comuns. Ela é responsável por mais de 80% dos casos de demência em 

idosos no mundo. Essa doença leva à perda progressiva da capacidade de 

aprender, dos comportamentos e das funções mentais (ANAND; GILL; 

MAHDI, 2014). 

Segundo a Alzheimer’s Association (2019), existem aproximadamente 

200 mil pessoas com menos de 65 anos diagnosticados com a Doença de 

Alzheimer (DA), enquanto 5,6 milhões de pessoas com 65 anos ou mais 

apresentam essa doença, ou seja, uma enfermindade que afeta 

predominantemente os idosos.  

As estratégias de tratamento dessa doença atualmente disponíveis 

incluem os inibidores da acetilcolinesterase e antagonistas do receptor N-

metil D-Aspartato (KUMAR; SINGH; EKAVALI, 2015). 

A acetilcolinesterase (AChE) está relacionada ao funcionamento das 

sinapses colinérgicas presentes no sistema nervoso central (SNC) e 

periférico. Ela é a principal enzima responsável pelo metabolismo 

hidrolítico do neurotransmissor acetilcolina (ACh) em colina e acetato 

(ENGLISH; WEBSTER, 2012). 

Quando a AChE é bloqueada, a acetilcolina continua no sistema e 

consequentemente aumenta a neurotransmissão colinérgica, em outras 

palavras, a AChE é incapaz de hidrolisar a ACh, fazendo com que este 

neurotransmissor permaneça ativo por mais tempo na fenda sináptica, o que 

aumenta a transmissão colinérgica. Quando o inibidor da AChE (IAChE) 
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apresenta ação no SNC, pode ser utilizado para o tratamento de doenças 

como Alzheimer e Parkinson (ARAÚJO; SANTOS; GOLSALVES, 2016). 

De acordo com Watkins e colaboradores (1994); Agrawal e 

colaboradores (2018), existem quatro inibidores da AChE aprovados pela 

Food and Drug Administration (FDA) para o tratamento da doença de 

Alzheimer, sendo eles a tacrina, donepezil, rivastigmina e galantamina 

(Figura 4). 

 

Figura 4 - Estruturas moleculares dos fármacos aprovados pela FDA para o 

tratamento da doença de Alzheimer. 

 
 

Os IAChE são denominados anticolinesterásticos e são utilizados de 

diversas maneiras além do tratamento dos sintomas da doença de 

Alzheimer, tais como reverter o bloqueio neuromuscular gerado por 

miorrelaxantes adespolarizantes, no estrabismo, tratamento da miastenia 

gravis, entre outros (SILVA, 2002). 

Fármacos semelhantes a alcaloides, tacrina e rivastigmina, são 

geralmente utilizados para aliviar os sintomas e melhorar o sistema 

neurotransmissor da acetilcolina na memória de aprendizagem (OMAR et 

al, 2018). O funcionamento desses medicamentos se baseia na inibição 

parcial da acetilcolinesterase, levando a um aumento no tempo de meia-vida 

da (ACh), consequentemente intensificando a transmissão colinérgica 

(TAKIZAWA et al, 2015). Porém, a utilização desses fármacos é limitada 

devido às reações adversas (OJO et al, 2018).  

Nesse contexto, as BS podem ser uma alternativa de novas substâncias 

capazes de exercer o tratamento sem ou com menos efeitos adversos. 
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Estudos recentes com BS foram publicados nessa área (ARAFATH et al, 

2017; SHRIVASTAVA et al, 2017; RIAZIMONTAZER et al, 2019) e 

demonstram atividade inibitória da AChE. Os resultados desses estudos 

abrem espaço para avaliar esta atividade para os compostos sintetizados, 

visto que são bases de Schiff e que ainda não foram exploradas nessa 

aplicação específica. 

 

3.3.3 Atividade fotoprotetora 

A radiação ultravioleta (UV) causa uma variedade de efeitos agudos e 

crônicos na pele, a qual funciona como uma barreira para efeitos nocivos 

exógenos físicos e químicos. Os raios UV são divididos em UVC (200-290 

nm), UVB (290-320 nm) e UVA (320-400 nm). A primeira é absorvida pela 

camada de ozônio e pelo oxigênio, fazendo com que apenas os raios UVB 

(94%) e UVA (6%) atinjam a superfície terrestre. Estes tipos de radiação se 

diferem no grau de lesão e nível de penetração na pele, onde a faixa de 

menor absorção UVB, possui maior capacidade de causar danos às células, 

induz a queimaduras solares, inflação, danos ao DNA, fotoenvelhecimento 

entre outros, enquanto a radiação UVA causa o fotoenvelhecimento devido 

a produção de radicais livres (AFAQ, 2010). 

Uma possibilidade para evitar os danos causados pelo UV é a 

aplicação de fotoprotetores. Estes atuam barreiras químicas, que agem 

absorvendo os raios ultravioleta nas estruturas químicas dos compostos nas 

regiões do UVB e UVA (LIMA et al, 2010). 

Para verificar a eficácia fotoprotetora in vitro, o método mais 

comumente utilizado é o de Mansur. Este utiliza a espectrofotometria para 

realizar o cálculo de FPS a partir de leituras de absorbância na região entre 

290 a 320 nm (LUZIN, 2018). 

Estudos de Araújo e colaboradores (2019) com compostos contendo o 

grupamento imínico, mostram resultados superiores aos compostos 

comumente utilizados. Nesse âmbito, é válido a realização de testes para 

avaliação fotoprotetora dos compostos sintetizados nesse trabalho, pois 

como citado anteriormente, bases de Schiff possuem o grupamento imínico 

em suas estruturas. 

 

3.3.4 Atividade diurética 

Diuréticos são fármacos que atuam aumentando o fluxo urinário e 

promovem a eliminação de eletrólitos como sódio e potássio (GALE 
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ACADEMIC ONEFILE, 2019). Estes fármacos têm sido utilizados no 

tratamento da hipertensão arterial há mais de 40 anos (LOVELL; ERNST, 

2017). 

Relacionando a fração máxima excretada do sódio filtrado e os 

principais locais de ação no néfron, os diuréticos disponíveis em nosso meio 

podem ser classificados em: i) Diuréticos de alta eficácia (> 15%), com 

ação na porção espessa ascendente na alça de Henle, como furosemida e 

bumetanida; ii) Diuréticos de eficácia média (5% - 10%), com ação na 

porção inicial do túbulo distal: tiazídicos e correlatos clorotiazida, 

hidroclorotiazida, clortalidona e indapamida; iii) Diuréticos fracos (≤ 5%), 

em geral poupadores de potássio, com ação na porção final do túbulo distal 

(troca de Na+, K+/H+) amilorida, triantereno e espironolactona, este último 

antagonista competitivo da aldosterona (BATLOUNI, 2009; BOUKHRIS et 

al, 2017). 

A maioria desses diuréticos age diminuindo a quantidade de líquido 

que é reabsorvida pelos túbulos renais, de onde o líquido retorna ao sangue. 

Os mais amplamente utilizados hoje são as tiazidas. Estas interferem na 

reabsorção do sódio e da água, os quais são diretamente excretados, 

aumentando assim o fluxo de água bem como a concentração dos eletrólitos 

na urina (AUGUSTYN, 2018). 

Outra função dos diuréticos tiazídicos é a diminuição da excreção 

urinária de cálcio. Este efeito é algo desejado quando deseja-se tratar 

pacientes com problemas de cálculo renais, pois previne a formação de sais 

insolúveis. Além disso, essa diminuição de excreção de cálcio acarreta o 

aumento da densidade óssea (SOUZA et al, 2017). 

Algumas reações adversas podem ser encontradas nos tiazídicos, tais 

como alterações eletrolíticas e metabólicas quando utilizados em doses 

elevadas no tratamento da hipertensão arterial, aumento da excreção de 

potássio (hipocalemia), o que acarreta na necessidade de correção ativa nos 

níveis de potássio (YANG et al, 2017). Os diuréticos tiazídicos também 

podem estar relacionados a diminuição na metabolização de glicose em 

pacientes diabéticos, (PERINPAM et al, 2017). Ainda a utilização de 

diuréticos pode acarretar a hipercolesterolemia, hiperuricemia, 

ototoxicidade, impotência, ginecomastia, além de outros efeitos adversos 

(BATLOUNI, 2009). 

Tendo em vista a diversidade de efeitos adversos supracitados, a busca 

de novos diuréticos eficazes e com menos ou sem esses efeitos, se torna 

importante. Nesse contexto, Malik e colaboradores (2013) e Ajibade; 

Ejidike (2015), demonstram que bases de Schiff possuem atividade 

diurética. Sendo assim, a avaliação quanto possibilidade de aplicação para 

as bases de Schiff deste trabalho se torna factível. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 
 

4.1 Síntese e caracterização 

 A síntese de grande parte das bases de Schiff se baseia na adição de 

uma amina em um aldeído sob agitação em diversos solventes (ANG et al, 

2014; YE et al, 2017; LIN 2018).  

Neste trabalho, os produtos (exceto o gerado a partir do benzaldeído), 

passaram pela mesma rota sintética (Figura 5), na qual primeiramente 

solubilizou-se o aldeído (6 mmol) em 10 ml etanol sob agitação, seguido da 

adição por gotejamento da etilenodiamina (3 mmol) solubilizada em 1 ml de 

etanol (aproximadamente 1 min completa adição), a reação ocorreu em 

temperatura ambiente (25ºC). Determinou-se o término da reação no final 

da adição da amina e formação de sólido o qual foi filtrado sob vácuo em 

funil de Büchner. Lavou-se o sólido resultante com água gelada e deixou-se 

secar em temperatura ambiente.  Por fim reservou-se o produto em 

dessecador com sílica gel ativada para as etapas seguintes. 

Figura 5 - Esquema da reação e substituintes para formação das bases de Schiff. 

 
 

A mistura reacional contendo benzaldeído teve o procedimento 

semelhante ao supracitado, alterando-se apenas a etapa anterior a filtração a 

vácuo, onde a mistura reacional foi vertida em gelo para precipitação do 

produto e posterior filtração. 

Para caracterização dos compostos utilizou-se diversas técnicas. A 

primeira dela foi o RMN (Ressonância Magnética Nuclear). Esta técnica é 

utilizada para avaliar os hidrogênios (1H) e carbonos (13C) presentes na 

estrutura de um composto. Esses átomos possuem spin nuclear igual à ½, 

que se comportam como barras magnéticas na aplicação de um campo 

magnético. Entretanto, este núcleo pode apresentar apenas uma orientação, 

de baixa energia alinhado com o campo de energia aplicado ou a de alta 

energia oposto a este mesmo campo (WILLIAMS; FLEMING, 1995; 

BRUICE, 2006). 
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Para análise de RMN, solubilizou-se 10 mg de cada amostra em 1 ml 

de clorofórmio deuterado (CDCl3 – Sigma Aldrich), em seguida transferiu-se 

para tubos de 5x200 mm e analisou-se no equipamento Bruker Avance 

DPX-300 de 300MHz e 75 MHz para os núcleos de hidrogênio e carbono 

respectivamente. 

A segunda técnica avaliada foi a de FTIR (Espectroscopia de 

Infravermelho por Transformada de Fourier). Este método de caracterização 

é utilizado para identificar certos grupos funcionais, os quais geram bandas 

específicas na mesma frequência, independentemente do tipo de estrutura. 

O conjunto dessas bandas geram um espectro no qual é possível identificar 

parcialmente a estrutura do composto em estudo (SILVERSTEIN; 

WEBSTER; KIEMLE, 2010). 

Para o FTIR, utilizou-se o espectrofotômetro modelo IRPrestige-21 

(Shimadzu) com acessório DRS-8000 (Shimadzu), em mistura homogênea 

com brometo de potássio (KBr) (Sigma-Aldrich). Neste sentido, 

aproximadamente 1 mg de amostra foi utilizada para cada 10 mg de 

brometo de potássio. 

Métodos térmicos de análise também foram utilizados na 

caracterização dos compostos. Essa análise avalia as variações das 

propriedades físicas e químicas dos compostos em função da temperatura. 

Nesse contexto, a análise termogravimétrica (TGA) mensura perda de 

massa composto em função do aumento da temperatura e do tempo de 

análise. Já a calorimetria diferencial de varredura (DSC) pode ser realizada 

com compensação de energia ou com fluxo de calor, e analisa a diferença de 

energia cedida ao composto em função da temperatura, sob um processo 

térmico controlado. Uma das aplicações para essas técnicas, pode ser 

quando deseja-se determinar a pureza e a estabilidade térmica dos 

compostos (VOGEL et al, 2002).  

Para as análises térmicas, utilizou-se o calorímetro – Modelo Netzch 

Jupiter STA 449 F3. As análises de DSC e TGA foram realizadas de forma 

simultânea. Neste sentido, submeteu-se as amostras nas seguintes 

condições: taxa de aquecimento 1 ºC/min, aquecimento desde a temperatura 

ambiente até 700 ºC; atmosfera inerte (Nitrogênio) com vazão de 50 

mL/min; cadinho de alumina e massa de amostra de aproximadamente 4,0 

mg. 
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Para confirmar as técnicas supracitadas realizou-se também a análise 

elementar.  

Utilizou-se o Analisador Elementar CHNS/O, modelo 2400 Series II 

CHNS/O Analyser da marca PerkinElmer para esta avaliação. Esta análise 

foi realizada em parceria com a Prof. MSc. Heitor Alexandre Gonçalvez 

Bazani do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Catálise em 

Sistemas Moleculares e Nanoestruturados (INCT-Catálise), Departamento 

de Química, Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 

 

4.2 Análise computacional via SwissAdme 

Esta análise iniciou-se desenhando-se a fórmula estrutural dos 

compostos sintetizados no software ACD ChemSketch 2016 (Freeware 

version) e salvos na extensão “.mol”, em seguida os arquivos foram 

direcionados para as plataformas online SwissADME. 

Quanto a utilização da plataforma SwissADME (www.swissadme.ch), 

primeiramente o arquivo é selecionado e inserido na aba de desenho (1) e 

em seguida transformado para SMILES (2), formato no qual o programa 

realiza as predições. Em seguida os resultados são gerados (3). Um passo a 

passo da predição de parâmetros farmacocinéticos, propriedades físico-

químicas e biodisponibilidade oral encontra-se na  

Figura 6. 

 

Figura 6 - Passo a passo para predição de parâmetros via SwissAdme. 

 
Fonte: Swiss Institute of Bioinformatics (2019). 

 

 

2 

3 
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4.3 Atividade antimicrobiana (in vitro) 

A determinação da concentração inibitória mínima (CIM) por 

microdiluição em caldo foi realizado conforme sugerido por Souza e 

colaboradores (2003), com algumas modificações. 

 

4.3.1 Preparo do inóculo 

Para o preparo dos inóculos bacterianos utilizou-se a bactéria Gram-

positiva: Staphylococcus aureus e a Gram-negativa Escherichia coli.  

Cada bactéria foi transferida do meio de manutenção para o meio ágar 

Mueller-Hinton (MERCK) e incubada a 37 ºC por 18-24 horas, para a 

ativação da respectiva cultura.  

Após ativação, selecionou-se algumas colônias da bactéria e 

transferiu-se para um tubo de ensaio com 5 mL de solução NaCl 0,85 % 

estéril, seguidas de homogeneização em agitador de tubos por 15 segundos. 

Ajustou-se a densidade do inóculo por espectrofotometria a 520 nm. 

Utilizou-se a solução salina estéril como branco. 

Para o preparo dos inóculos de fungos leveduriformes utilizou-se a 

levedura Candida albicans. Esta foi cultivada em ágar Sabouraud 

dextrosado, para assegurar viabilidade das culturas jovens de 24 e 48 horas 

a 37°C. Em seguida selecionou-se colônias de leveduras com 

aproximadamente 1 mm de diâmetro, as quais foram suspensas em 5 ml de 

NaCl 0,85% estéril, seguidas de homogeneização em agitador de tubos por 

15 segundos. Ajustou-se a densidade do inóculo por espectrofotometria a 

520 nm para a obtenção de transmitância equivalente a 95% e como branco, 

utilizou-se água destilada estéril ajustando-se a transmitância para 100%. 

Para ambos os casos, em cada frasco contendo meio de cultivo e 

amostra, inoculou-se uma alçada calibrada de 1 μL resultando em 

concentração final de 1,5 x 105 células/ml para bactérias e de 1 a 5 x 106 

células/mL para leveduras, como descrito por Espinel-Ingroff; Pfaller 

(1995). 

 

4.3.2 Determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM) 

 Para tal, preparou-se diluições sucessivas dos compostos testados 

(1000 até 1,95 µg/mL), em meios de cultivo caldo Mueller-Hinton para as 

bactérias (Staphylococcus aureus e Escherichia coli) e caldo Sabouraud 

para o fungo leveduriforme (Candida albicans) e após inoculação (35 °C 

por 18 a 24 horas para as bactérias, 35 °C por 24 a 48 horas para os fungos 
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leveduriformes), verificou-se a menor concentração da amostra que inibiu o 

crescimento do microrganismo utilizado no ensaio. Para isso, realizou-se as 

leituras da concentração inibitória mínima através da verificação visual do 

crescimento microbiano. Para interpretação dos resultados considerou-se 

CIM da diluição que apresentar inibição total do crescimento microbiano. 

Os ensaios referentes aos microrganismos foram realizados em 

parceria com a equipe do Prof. Dr. Alexandre Bella Cruz do laboratório de 

pesquisa em microbiologia aplicada, encontrado na sala 310 do bloco E1 da 

Universidade do Vale do Itajaí. 

 

4.4 Inibição da acetilcolinesterase (in vitro) 

Realizou-se os ensaios para inibição da acetilcolinesterase conforme 

método proposto por Ellman e colaboradores (1961), empregando a tacrina 

como controle positivo. Utilizou-se placas de 96 poços transparentes, onde 

preencheu-se cada poço com 158 µL do reagente de Ellman (concentração 

final de ácido 5,5’-ditiobis-(2-nitrobenzoico) de 0,15 mM em tampão 

fosfato pH 7,4), 20 µL de solução do substrato iodeto de acetiltiocolina 

preparado em água deionizada (concentração final correspondente ao valor 

Km que será determinado para cada lote de enzima) e 2 µL dos compostos 

sintetizados, preparados em DMSO. Para os controles, substituiu-se as 

soluções teste por volume correspondente de DMSO ou solução de tacrina 

em DMSO em concentrações correspondentes ao IC50 (50% de inibição) e 

100 vezes o IC50 (100% de inibição). Iniciou-se as reações enzimáticas pela 

adição de 20 µL de solução de AChE (1 U.I./mL, preparada em tampão 

fosfato pH 7.4 contendo 1 mg/mL de albumina). Realizou-se as incubações 

enzimáticas sob temperatura ambiente e monitorou-se as absorbâncias em 

comprimento de onda de 412 nm, durante 6 minutos (em intervalos 30 

segundos). Por fim, calculou-se as atividades inibitórias (expressas na forma 

de percentuais de inibição) em relação aos controles positivos (DMSO 1%) 

para AChE. 

Os ensaios foram realizados em parceria com as alunas de iniciação 

científica Thaís S. Lorenzett, Camila E. Reginato-Couto, a doutoranda 

Camile C. Cechinel-Zanchett, equipe do Dr. Luiz Carlos Klein Júnior, do 

laboratório de Síntese Orgânica, localizado na sala 212 do bloco F6 da 

Universidade do Vale do Itajaí. 
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4.5 Avaliação de atividade fotoprotetora (in vitro) 

Os testes para avaliação da atividade fotoprotetora dos compostos 

sintetizados foram adaptados de Araújo e colaboradores (2019) e realizados 

de acordo com Mansur (1986). 

Para isso, pesou-se separadamente 10mg de cada composto e 

preparou-se soluções padrões com etanol na concentração de 500µg/ml de 

todos os compostos. Em seguida diluiu-se as soluções (500; 250; 125; 100; 

50; 25; 10) e em cada diluição fez-se uma varredura entre 320 e 290 nm no 

espectrofotômetro de UV-Vis modelo V-630 (JASCO), até que as 

absorbâncias encontradas fossem adequadas para realizar os cálculos de 

FPS, utilizou-se Etanol (Dinâmica Química Contemporânea) como branco 

para as análises. 

Para os cálculos de FPS utilizou-se a equação proposta por Mansur e 

colaboradores (1986). 

𝐹𝑃𝑆 =  ∑ ∗
320

290
𝐹𝐶 ∗ 𝐸𝐸(𝜆) ∗ 𝐼(𝜆) ∗ 𝐴𝑏𝑠(𝜆)                    𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 (1) 

Onde FC se refere ao fator de correção (que assume o valor 10); EE(λ) 

refere-se ao efeito eritematogênico da radiação em comprimento de onda 

específico; I(λ) refere-se à intensidade da radiação solar em cada 

comprimento de onda e Abs(λ) refere-se à absorbância e cada comprimento 

de onda. Os valores de EE (λ)*I(λ) foram extraídos dos estudos de Sayre e 

colaboradores (1979). 

Estes ensaios foram realizados em parceria com a doutoranda Dórys 

Angela Cordenunzzi e a Prof. Dra. Ruth Meri Lucianda da Silva do 

laboratório de tecnologia farmacêutica, localizado na sala 311 do bloco E1 

da Universidade do Vale do Itajaí.  

 

4.6 Avaliação da atividade citotóxica (in vitro) 

Para este teste, utilizou-se linhagens celulares de tecido conjuntivo 

subcutâneo de fibroblastos murinos L929 (clone NCTC 929). Verificou-se a 

viabilidade celular pelo método metil tiazolil tetrazólio (MTT). As células 

foram cultivadas em meio Eagle modificado de Dubecco, suplementado 

com soro fetal bovino a 10% em CO2 a 5%, com atmosfera umidificada, a 

37 °C. Quando as células atingiram cerca de 90% de confluência, os 

experimentos foram conduzidos. As células (1x105) foram cultivadas em 

placas de 96 poços (em triplicata) na presença de um veículo (meio de 

cultura com 0,1% de DMSO), 10% de DMSO (controle) e as amostras 
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BS4Cl e BS34Cl (0,1-100 µg/ml) a 37 ° C durante 24 h. O sobrenadante foi 

removido e MTT (5 mg/ml) foi adicionado às células. Após 3 h de 

incubação a 37 °C, utilizou-se DMSO para solubilizar os cristais de 

formazan, como descrito anteriormente por Chen; Wang; Zhang (2004) e a 

absorbância foi avaliada em 570nm. A viabilidade celular foi calculada a 

partir da Equação 2. 

𝐴𝑏𝑠𝐴𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 − 𝐴𝑏𝑠𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐𝑜

𝐴𝑏𝑠𝑣𝑒í𝑐𝑢𝑙𝑜

∗ 100                  𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 (2) 

 

Este ensaio foi realizado com parceria do Dr. Sérgio Faloni de 

Andrade, do laboratório de farmacologia, localizado na sala 305 do bloco 

F6 da Universidade do Vale do Itajaí. 

 

4.7 Avaliação da atividade diurética (in vivo) 

Para este ensaio utilizou-se ratos machos da linhagem Wistar (3-4 

meses) fornecidos pela Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI). 

Manteve-se os animais em condições laboratoriais padrão, com ciclo de 12 

horas claro/escuro e temperatura constante (22 ± 2 ° C) e livre acesso à água 

e comida. A Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da UNIVALI, 

seguindo as Guia para o Cuidado e Uso de Animais de Laboratório (nº 021 

/19; Apêndice 1), aprovou todos os métodos animais empregados neste 

trabalho. 

Para a atividade diurética, utilizou-se o modelo descrito por Kau e 

colaboradores (1984), onde 8 horas anterior ao ensaio, os ratos foram 

privados de alimento e tiveram acesso livre somente à água. Para iniciar, 

pesou-se todos os animais e separou-se em 10 grupos (n=6), onde um dos 

grupos utilizou-se como controle negativo (Veículo; água +1% tween 80;10 

mL/kg), três deles como controle positivo (Hidroclorotiazida; Furosemida; 

Amilorida – 5 mg/kg) e os demais com os compostos sintetizados. Em 

seguida todos os grupos receberam uma sobrecarga oral (3 doses) com 

solução salina (NaCl 0,9%, 5mL/100g), através de gavagem intra-gástrica 

utilizando-se de cânula de aço inoxidável, para obtenção de uniformidade 

de sódio e água.  

Após 60 minutos da sobrecarga de solução salina, iniciou-se o 

tratamento com os grupos supracitados. Imediatamente após dosagem, 

alocou-se os animais em gaiolas metabólicas durante 8 horas, onde coletou-

se a urina nos tempos de 1, 2, 4, 6 e 8 horas. Em cada intervalo de tempo, 
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mediu-se o volume de urina e após a última coleta, calculou-se a excreção 

cumulativa em relação ao peso corporal. 

Avaliou-se o pH da urina de todos os grupos após experimento 

utilizando pHmetro (modelo DM-22; Digimed) devidamente calibrado. 

Determinou-se as concentrações de íons de sódio (Na+) e potássio (K+) 

utilizando o espectrofotômetro de chama (modelo BFC-300; Benfer), onde 

primeiramente calibrou-se o equipamento com soluções padrões de Na+ e 

K+, em seguida diluiu-se as amostras de urina coletadas em água 1:200 e 

relizou-se a leitura das amostras. 

Realizou-se também o ensaio para determinação de íons cloreto (Cl-) e 

cálcio (Ca2+). Para este, utilizou-se uma placa de 96 poços, no qual as 

amostras foram depositadas, em seguida fez-se a leitura das absorbâncias no 

leitor de placas (BMG LABTECH SPECTROstar nano elisa 492). 

Por fim, avaliou-se a formação de cristais de oxalato de cálcio na 

urina, onde as amostras foram precipitadas através da adição de 40 µL de 

oxalato de sódio 0,1 M para cada mL de urina e após 60 minutos os cristais 

totais formados foram diferenciados (monohidratados e dihidratados) e 

avaliados em quatro campos selecionados aleatoriamente utilizando uma 

câmara Neubauer com amplificação de 400x no microscópio (Olympus 

CBA Microscope). Todos os testes foram realizados em triplicata. 

Para a análise estatística utilizou-se a análise de variância (ANOVA) 

de uma ou duas vias seguida pelo teste de Dunnett, quando aplicáveis, 

usando o programa GraphPad Prism versão 6.00 para Windows. 

Considerou-se estatisticamente significativo, valores com “p” menor que 

0,05. 

Estes ensaios foram realizados em parceria com a Dra. Priscila de 

Souza do laboratório de farmacologia, localizado na sala 305 do bloco F6 

da Universidade do Vale do Itajaí. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

5.1 Síntese 

A síntese dos compostos foi realizada sob agitação magnética e sem 

aquecimento. A Tabela 1 apresenta os códigos dos compostos sintetizados 

com a estrutura correspondente, peso molecular, rendimento reacional e 

coloração do produto final, todos obtidos sob agitação magnética em etanol. 

 

Tabela 1 - Aspectos químicos e experimentais dos compostos sintetizados. 

 

Fonte: Autor (2019). 
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Como pode ser observado, os rendimentos variaram de 42 a 90%, onde 

5 dos 7 produtos apresentaram rendimentos superiores à 80%. Foi 

considerado como término da reação, a formação de sólidos após total 

adição da etilenodiamina (reação instantânea). A possibilidade de reação 

instantânea também foi observada na síntese de outras bases de Schiff em 

estudos de Kumar e colaboradores (2015). Os aldeídos reagem 

principalmente por adição nucleofílica à carbonila, e a velocidade bem 

como a posição de equilíbrio das reações são fortemente influenciadas pelos 

substituintes, seja por efeito estérico ou efeitos eletrônicos (CUNHA; 

SANTANA, 2012). 

O efeito eletrônico causado por grupamentos eletrossacadores (4-Cloro 

e 3,4 Dicloro) deixam a carbonila do aldeído com uma maior densidade 

positiva, enquanto os grupamentos eletrodoadores (2-Hidroxi, 4-Metil, 4-

Metóxi), fariam com que essa carbonila estivesse menos disponível para o 

ataque nucleofílico. Por outro lado, o hidrogênio na posição 4 do anel 

aromático não tem o efeito eletrônico ou estérico para influenciar na carga 

parcial da carbonila. Em termos eletrônicos, a velocidade da reação deveria 

ser mais rápida para os compostos eletrossacadores, seguidos do 

benzaldeído e menor para os grupamentos eletrodoadores, porém isso não 

foi observado neste trabalho, possivelmente a energia para minimizar os 

compostos é um fator determinante. 

Dentre os compostos sintetizados apenas a reação do composto BSB 

não ocorreu de forma instantânea, ou seja, o caráter eletrônico dos 

substituintes pode não ter influenciado na velocidade da reação. Observando 

o volume molar dos compostos sintetizados (Tabela 7), o composto BSB é o 

que possui o menor volume molar, descaracterizando também o efeito 

estérico para explicação dessa ocorrência. 

Devido à formação do produto sólido e o curto tempo de reação, não 

foi possível avaliar a presença do aminoálcool. No entanto, uma proposta 

mecanística da reação pode ser observada na Figura 7. 

  



49 

 

Figura 7 - Proposta mecanística da reação de obtenção da série das bases de 

Shiff. 

 
Fonte: Autor (2019). 

 

Quanto aos mecanismos propostos, em ambos os casos é observado 

um ataque nucleofílico dos pares de elétrons livre do nitrogênio na 

carbonila (densidade eletrônica positiva) do aldeído. Em seguida ocorre 

uma transferência de hidreto, onde um dos hidrogênios ligados ao 

nitrogênio é capturado pelo oxigênio, formando assim um aminoálcool. 

Posteriormente ocorre a etapa de desidratação e como consequência, há a 

formação do grupamento imínico. A diferença entre os mecanismos 

propostos é no ataque nucleofílico por parte dos nitrogênios da amina, o 
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qual acontece de forma concomitante nos aldeídos, segundo as demais 

etapas de forma paralela. 

 

5.2 Caracterização 

Todos os compostos sintetizados, foram devidamente caracterizados. 

No entanto, optou-se pela apresentação e discussão mais aprofundada do 

composto BS4M devido a semelhança estrutural entre os compostos. Os 

espectros das demais substâncias podem ser encontrados na sessão de 

apêndices desse trabalho.  

 

5.2.1 Ressonância magnética nuclear 

As Figura 8, Figura 9 e Figura 10 apresentam os espectros de RMN ¹H 

e ¹³C do composto BS4M. No espectro de RMN 1H (Figura 8) observa-se 

um simpleto em 8.24 ppm, referente ao hidrogênio do carbono (C2) ligado 

ao nitrogênio. Os hidrogênios ligados ao carbono (C1) são representados 

pelo simpleto em 3.94 ppm. Já os três hidrogênios do grupamento metila 

(C7) podem ser observados na forma de um simpleto em 2,36 ppm. Os 

hidrogênios do anel aromático (C4 e C5) são apresentados na ampliação do 

espectro da Figura 9.  Como poder ser observado, os dois dupletos em 7,58 

e 7,18 ppm, apresentam constantes de acoplamento de 8,5 Hz, 

característicos de acoplamento orto, justificando um anel para-substituído. 

(PAVIA et al, 2010; SILVERSTEIN; WEBSTER; KIEMLE, 2010). Os 

sinais referentes aos demais compostos são apresentados na Tabela 2.  

As amostras de BSB, BS34Cl, BS4Cl, BS4M, BS4MX e BS2H, 

submetidas às análises de RMN de ¹H e 13C apresentaram sinais 

característicos das funções orgânicas presentes nos analitos. É possível 

observar que em todos os espectros a integração de prótons correspondente 

à ½ dos hidrogênios presente nos compostos devido a simetria das 

moléculas.  
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Figura 8 - Espectro de ressonância magnética nuclear de Hidrogênio do composto 

BS4M. (300MHz, CDCl3, δ ppm)  

 
Fonte: Autor (2019). 

 

Figura 9 - Ampliação do espectro ressonância magnética nuclear de Hidrogênio do 

composto BS4M. (300MHz, CDCl3, δ ppm) 

 
Fonte: Autor (2019). 
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Figura 10 - Espectro de ressonância magnética nuclear de ¹³C do composto BS4M. 

(75MHz, CDCl3, δ ppm).  

 
Fonte: Autor (2019).  
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Tabela 2 - Sinais nos espectros de RMN ¹H e ¹³C dos compostos sintetizados. 

 
Fonte: Autor (2019). 
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5.2.2 Espectroscopia de Infravermelho por transformada de Fourier 

A Figura 11 representa o espectro de FTIR do composto BS4M.  

O espectro apresenta bandas na região entre 3200-3000 cm-1, 

características do estiramento das ligações C-H de carbono sp² (H-C=R). As 

bandas na região de 2850 cm-1, correspondem ao estiramento das ligações 

entre carbono (sp3) e hidrogênio (C-H); na região entre 1639 - 1649 cm-1 é 

possível observar o estiramento característico da ligação C=N e em 1300 

cm-1 o estiramento das ligações entre o carbono (sp3) e nitrogênio (N-C). 

Outras bandas importantes observadas são as que aparecem em 1450, 1500 

e 1600 cm-1, estiramentos estes, característicos das  ligações entre carbono 

(sp2) e carbono (sp2) C=C do anel aromático. 

As bandas correspondentes as bases de Schiff, e  características dos 

estiramentos da ligação C=N (≈1649 cm-1), foi observada em todos os 

espectros, confirmando a presença deste grupamento em todas as  moléculas 

obtidas (PAVIA et al, 2010; ABDEL-RAHMAN et al 2016; AL-BARODY, 

2018). 

Figura 11 - Espectro de infravermelho do composto BS4M. 

 
Fonte: Autor (2019). 

 

5.2.3 Análises termogravimétricas  

As curvas termogravimétricas de TGA e DSC das amostras foram 

realizadas em atmosfera inerte e com fluxo contínuo. 
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A análise de DSC do composto BS4M, apresentou dois eventos 

endotérmicos bem definidos, como pode ser observado na Figura 12. O 

primeiro está relacionado com a fusão do composto (pico máx. ≈157,24 ºC). 

Já o evento 2, também endotérmico, possui pico máximo em ≈228,4 ºC. 

Não foi encontrado nas principais bases de dados consultadas o perfil de 

DSC e TGA deste composto. É possível observar também, quando 

comparado com o perfil de TGA, que logo após a fusão da amostra inicia 

um processo mais acentuado, característico da decomposição da amostra.  

Na análise de TGA foi observada uma perda de massa de 3,95% até a 

temperatura de 100 ºC, que pode estar relacionado com a umidade presente 

na amostra. A partir de 178,86 ºC é observada uma perda acentuada de 

amostra, tendo como massa residual apenas 0,4% da massa inicial em 

228,36 ºC.  

Figura 12 - Análise termogravimétrica (TGA e DSC) do composto BS4M. 

 
Fonte: Autor (2019). 

 

O grau de impureza foi calculado a partir do evento de fusão da 

amostra e de sua massa molar, usando a equação Van’t Hoff, a qual 

relaciona a variação de temperatura com a variação da constante de 

equilíbrio, dado pela diferença de entalpia (CHAGAS; SIMONI, 2007). 

Conforme apresentado na Figura 13, o grau de impurezas para o BS4M foi 

de 0,357%. 

As análises térmicas foram realizadas em parceria com o Engenheiro 

Químico e mestrando Otto Maurício Santos Gerlach, responsável pelo 
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Laboratório de instrumentação analítica sala 208 do bloco E1 da 

Universidade do Vale do Itajaí. 

Figura 13 - Análise de grau de impurezas da amostra BS4M. 

 
Fonte: Autor (2019). 

 

Os demais compostos foram caracterizados da mesma forma e os 

valores de ponto de fusão e grau de impurezas dessas amostras são 

apresentados na Tabela 3. 

É possível observar que a diferença do ponto de fusão analisado com o 

descrito na literatura variou de 0,12 a 7,51%. Considerando que o ponto de 

fusão do composto BS34Cl, apresentou uma grande disparidade quando 

comparado ao encontrado ao estudo de Guttmann (1969), com o ponto de 

fusão entre 243 a 245 °C, uma análise paralela de bancada utilizando-se o 

equipamento digital de ponto de fusão modelo MQAPF-302 da marca 

Microquímica, onde observou-se um ponto de fusão muito próximo (119-

125 °C) ao analisado por TGA/DSC. Neste sentido, sugere-se como 

equívoco da literatura. O ponto de fusão dos demais compostos foram 

comparados com os estudos de Aspinall; Greeves; Hin (2010) para BSB - 

Liu; Wang (2009) para BS4Cl – Singh e colaboradores (2005) – Komatsu e 

colaboradores (2007) para BS4MX e Pradhan; Selvaraj; Nanda (2010) para 

BS2H. 
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Tabela 3 - Ponto de fusão e grau de impureza dos 

compostos sintetizados. 

 
 

5.2.4 Análise elementar 

A análise elementar é utilizada quando deseja-se determinar com 

exatidão os teores de carbono, hidrogênio e nitrogênio de uma amostra 

(THOMPSON, 2008), conferindo assim mais um parâmetro para 

caracterização dos compostos. A Tabela 4 a seguir apresenta os resultados 

da análise elementar dos compostos sintetizados.  

Tabela 4 - Fórmula empírica e composição percentual (CHN) dos compostos 

sintetizados. 

 
Fonte: Autor (2019). 

 

É possível observar que os valores calculados teóricos e os 

encontrados na prática são muito próximos, confirmando a pureza dos 

BSB C16H16N2 80,66 (81,32) 6,72 (6,82) 11,66 (11,85)

BS34Cl C16H12N2Cl4 51,24 (51,37) 3,00 (3,23) 7,26 (7,49)

BS4Cl C16H14N2Cl2 62,66 (62,97) 4,23 (4,62) 8,74 (9,18)

BS4M C18H20N2 81,66 (81,78) 7,55 (7,62) 10,33 (10,60)

BS4MX C16H16N2 72,91 (72,95) 6,75 (6,80) 9,34 (9,45)

BS2H C16H16N2O2 71,63 (71,62) 5,75 (6,01) 10,35 (10,44)

% Composição encontrada (calculada)

Composto Fórmula
C H N
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compostos obtidos, bem como corrobora com as caracterizações anteriores 

que confirmam a estrutura dos compostos sintetizados. 

 

5.3 Análises in silico 

 

5.3.1 Avaliação dos parâmetros da ferramenta SwissADME 

Os resultados referentes a ferramenta SwissADME estão representados 

no Quadro 1.  

As propriedades ADMET são parâmetros estudados nas primeiras 

etapas de desenvolvimento de fármacos quando deseja-se filtrar e selecionar 

compostos que possam ter características para um fármaco em potencial 

(BARRAZA; DENMAR, 2018).  

Dentre os parâmetros calculados para druglikeness, foi possível 

observar que os compostos sintetizados obedeceram aos cinco modelos de 

biodisponibilidade, com exceção do composto BS34Cl, que apresentou três 

violações, uma para Lipinski (MLOGP > 4.15), uma para Ghose (WLOGP 

> 5.6) e uma para Muegge (XLOGP3 > 5). MLOGP, WLOGP, XLOGP3 

iLOGP e SILICOS-IT são modelos preditivos de lipofilicidade e se 

diferenciam pela forma na qual a predição é feita. A pontuação de 

biodisponibilidade para este composto, assim como para todos os outros foi 

de 0,55. Este valor é predito a partir da análise estatística de parâmetros de 

553 compostos, onde PSA (área de superfície polar) e a regra de Lipinski 

são avaliados. Quando este valor é de 0,55, significa ter uma boa predição 

de alta biodisponibilidade e quando o valor é de 0,17, falha na regra de 

Lipinski, indicando a não biodisponibilidade oral (MARTIN, 2005). 

Nos parâmetros farmacocinéticos, foi possível observar que, as 

previsões de todos os compostos foram positivas para absorção 

gastrointestinal humana (AG) e permeação da barreira hematoencefálica 

(BHE). Tais predições são baseadas no modelo BOILED-Egg, que utiliza os 

descritores físico-químicos (WLOGP e TPSA, para lipofilicidade e 

polaridade aparente) (DAINA; MICHIELIN; ZOETE, 2017). Para elucidar 

o resultado do modelo, o gráfico gerado pode ser observado na Figura 14, 

onde a região em branco corresponde que os compostos analisados terão 

absorção prioritariamente na região gastrointestinal, enquanto a região 

amarela a predição é positiva para AG e para permeação na barreira 

hematoencefálica. Nota-se que os compostos BS2H e BSMX estão 

deslocados para direita do gráfico (com maiores valores de TPSA) em 
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relação aos demais compostos. Isso ocorrre porque os substituintes 2-

Hidroxi e 4-Metóxi, causam um incremento na área superficial polar 

topológica (DOERKSEN; PRASANNA, 2009). No eixo Y desse gráfico 

temos o WLOGP, que está relacionado a lipofilicidade dos compostos. 

Observa-se que a inserção de grupamentos eletrossacadores aumenta o valor 

de WLOGP. 

Nota-se que o composto BS34Cl está próximo da interface entre a 

BHE e AG, isso porque o valor de WLOGP desse composto é maior que os 

demais. WLOGP é um parâmetro que leva em consideração a lipofilicidade, 

este composto, possui dois grupamentos Cl em cada anel aromático, 

fazendo com que a molécula seja menos simétrica que os demais compostos 

que possuem apenas um grupamento substituinte (o que deixa os compostos 

mais polares), consequentemente deixando a molécula do BS34Cl mais 

lipofílica. 

Bases de Schiff possuem a capacidade de formar complexos com íons 

metálicos. O sódio é um metal monovalente que em sua forma iônica 

também pode formar complexos metálicos com iminas bidentadas (PANDA 

et al, 2015). Como observado no Quadro 1, os compostos sintetizados não 

são substratos da glicoproteína P (P.gp). Porém, realizando outra predição 

com  os compostos complexos com sódio e outros metais, estes se tornam 

substratos dessa proteína. A glicoproteína P (P.gp) é uma proteína da 

membrana celular responsável pelo efluxo de fármacos e xenobióticos (YU 

et al, 2017), e fármacos substratos dessa proteína atravessam sua membrana, 

ou seja, os compostos complexados seriam expelidos pela membrana 

celular, nesse contexto, para aplicação como um fármaco diurético esta 

pode ser uma característica desejada, onde teríamos a complexação de íons 

de sódio nos compostos para posteriormente expelir através da urina. 

O índice de permeabilidade cutânea (Log Kp) é gerado pela 

ferramenta SwissADME a partir de um modelo de regressão linear múltipla, 

adaptado de Potts; Guy (1992), que encontraram Kp (cm/s) linearmente 

correlacionado com tamanho molecular e lipofilicidade. Para avaliação do 

resultado apresentado, utilizou-se como comparação a predição do Log Kp 

dos seguintes compostos: Homosalate (Log Kp = -4,31 cm/s), Avobenzona 

(Log Kp = -4,81 cm/s) e Octisalate (Log Kp = -3,77 cm/s), princípios ativos 

encontrados na formulação de protetores solares químicos (WILLIAMS et 

al, 2017). Quanto mais negativo o valor de log Kp, menor a permeabilidade 

na pele (DAINA; MICHIELIN; ZOETE, 2017). De acordo com Aguiar; 
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Nascimento e Santos (2014), uma das características desejadas em um 

fotoprotetor químico é que não possua uma grande permeabilidade cutânae, 

para que a proteção ocorra nas primeiras camadas da pele. Observando os 

resultados de predição obtidos, pode-se dizer que a permeação cutânea de 

todos os compostos sintetizados é menor que os compostos de referência, ou 

seja, os compostos possuem uma característica importânte para aplicação 

como fotoprotetor.  

Outro resultado extraído da ferramenta foi em relação à CYP ou 

citocromo P450. Esta é uma família de isoenzimas responsável por 

metabolizar um grande número de substâncias, fazendo com que elas se 

tornem mais polares e hidrossolúveis para que sejam excretadas mais 

facilmente (DAINA; MICHIELIN; ZOETE, 2017). Dentre os compostos 

sintetizados, apenas o composto BS4Cl apresentou inibição para as cinco 

isoformas da enzima. Ser inibidor dessa enzima pode levar a algumas 

discussões. Como o composto inibe a ação das CYPs, o fármaco poderia 

apresentar dificuldade para ser metabolizado (caso fosse dependente dessa 

classe de enzimas para metabolização), fazendo com que fique no sistema 

por um tempo maior, o que deixaria esse composto com uma dosagem com 

menor periodicidade. Por outro lado, a sua utilização poderia causar um 

acúmulo do mesmo no organismo, uma vez que não fosse metabolizado. 

Caso o composto seja utilizado em associação com um pró-fármaco ou 

outro fármaco depentente dessa classe de enzima, a inibição dessas enzimas 

poderia levar a uma possível inatividade dos fármacos. 
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Figura 14 - Radar BOILEDEGG dos compostos apresentados de forma 

gráfica. 

 
Fonte: Swiss Institute of Bioinformatics (2019). 

 

Ademais temos que, as predições demonstram que todos os compostos 

são biodisponíveis por via oral, possuem boa absorção gastrointestinal e 

permeação na barreira hematoencefálica, não são substratos da P-gp 

enquanto não complexados com íons metálicos e mesmo essa classe de 

compostos sendo parcialmente inibidoras da CYP, ainda existem outras 

diversas rotas metabólicas nas quais esses compostos podem ser 

metabolizados e excretados, ou seja, isso não seria uma predição 

determinante para eliminar demais testes farmacológicos, sabendo disso, a 

literatura foi a ferramenta utilizada como parâmetro para direcionar os testes 

biológicos. 

 

5.4 Análises in vitro 

 

5.4.1 Atividade antimicrobiana 

Embora os resultados in silico não apresentaram atividade 

antibacteriana, estudos prévios com os compostos envolvidos neste trabalho 

demonstraram a possibilidade desta aplicação. 
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O potencial, quanto a atividade antimicrobiana dos compostos, foi 

analisado conforme descrito por Holetz e colaboradores (2002) e Santos e 

colaboradores (2008), onde compostos com valores de CIM igual ou 

inferior a 100 μg/mL, são considerados de atividade forte; de 100 a 500 

μg/mL, a atividade é moderada; de 500 a 1000 μg/mL; atividade fraca e 

maior que 1000 μg/mL, considerada inativa. 

Tendo em vista os dados da Tabela 5, os compostos BS34Cl, BS4Cl, 

BS4MX, e BSB são considerados inativos para todos os microrganismos 

testados. Por outro lado, BS4M e BS2H apresentaram atividade 

antimicrobiana moderada para E. coli, sendo que BS2H apresentou 

atividade moderada também para C. albicans com CIM de 125 μg/mL.  

A diferença entre BS2H e as outras bases de Schiff é a presença do 

grupamento OH em posição orto, o que poderia possibilitar a formação de 

ligações de hidrogênio intramolecular e intermolecular, o que pode 

justificar em parte a diferença entre as inibições. 
 

Tabela 5 - Concentração Inibitória Mínima da atividade 

antimicrobiana dos compostos sintetizados. 

 
 

 Os compostos sintetizados neste trabalho não apresentaram forte 

atividade antimicrobiana para os microrganismos abordados, porém é 

possível verificar em estudos com alguns dos compostos do presente 

trabalho, diferentes valores de CIM, onde em alguns casos os resultados se 

assemelham e em outros casos os resultados se divergem. Este fato pode 

estar relacionado à diferentes métodos para aplicação da técnica de CIM 

conforme citado por Freitas e colaboradores (2008). 

Patil e colaboradores (2018), sintetizaram diversas bases de Schiff 

com estrutura semelhante a BS2H (Figura 15). Nesse estudo, eles avaliaram 
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a redução do grupamento imínico (-C=N-C) dos compostos em amina 

secundária (-C-NH-C). Especificamente para o composto com estrutura 

idêntica à BS2H, eles obtiveram CIM de 12,5 (μg/mL) para E. coli e 50,0 

(μg/mL) para S. aureus – resultado discrepante quando comparado ao 

encontrado no presente trabalho. Por outro lado, na sua forma reduzida a 

CIM foi de 12,50 (μg/mL) para ambas as bactérias, indicando que o 

grupamento imínico não apresentou diferença significativa para o resultado 

de S. aureus, enquanto a CIM diminuiu para E. coli. 

Figura 15 - Estrutura dos compostos sintetizados 

por Patil e colaboradores (2018). 

 
Fonte: Autor (2019). 

Resultados apresentados por Patel; Patel; Pansuriya (2010), 

mostraram, que além de outros compostos, as bases de Schiff BSB e 

BS4MX apresentaram valores de CIM de 700 e 650 μg/mL respectivamente 

para E. coli e de 500 μg/mL para S. aureus – resultados próximos aos 

encontrados. No mesmo estudo, os autores complexaram níquel à estrutura 

dos compostos verificaram uma diminuição nos valores de CIM de 1,3 e 1,0 

μg/mL para E. coli e 1,3 e 0,2 μg/mL para S. aureus, indicando que a 

complexação faz com que a atividade antimicrobiana mude de moderada 

para forte.  

Para microrganismos diferentes (Mycobacterium tuberculosis), 

estudos de Paiva e colaboradores (2013), apresentam CIM  de 25,0 μg/mL 

BS4MX e de 21,2 μg/mL para BS4MX complexada com prata, dessa vez, 
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com a diferença entre o complexo não tão evidente quanto estudos de Patel; 

Patel; Pansuriya (2010), mostrando que a complexação com íon metálico, 

pode ser influenciada pelo tipo de íon alocado e que a CIM varia de acordo 

com o microrganismo estudado.  

Em outros estudos, Belghit; Moussi; Barkat (2017), avaliaram a 

atividade antifúngica (Fusarium) de algumas BS derivadas do 4-

hidroxibenzaldeído. Os autores observaram inibições que variaram de 31,53 

a 100%, na concentração de 8 mg/ml, concentração muito superior a 

utilizada aos estudos supracitados, indicando que concentrações superiores 

desses compostos para fungos, podem chegar a inibição de até 100%. 

Por fim, foi possível observar que o grupamento imínico não 

influenciou significativamente a atividade antimicrobiana quando 

comparado com o grupamento (-C-N-) segundo Patil e colaboradores 

(2018), que os compostos BSB e BS4MX apresentaram atividade fraca para 

Patel; Patel; Pansuriva (2010) enquanto para estre trabalho foram inativos. 

Também que íons metálicos quelados na estrutura ora influenciam 

positivamente (PATEL; PATEL; PANSURIVA, 2010) ora não influenciam 

(PAIVA et al, 2013) e que o aumento da concentração pode não influenciar 

o potencial inibitório (BELGHIT; MOUSSI; BARKAT, 2017). Outra 

possibilidade para explicação dos resultados discrepantes desta atividade é a 

possibilidade dos microrganismos utilizados se tornarem cepas resistentes 

no decorrer do tempo de utilização das mesmas.  

 

5.4.2 Atividade de inibição da Acetilcolinesterase 

Estudos prévios com bases de Schiff apontaram a possibilidade de 

aplicação dessa classe de compostos como inibidores da AChE (KUMAR; 

SINGH; EKAVALI, 2015). Neste sentido, o método de Ellmam foi 

utilizado para verificar se os produtos sintetizados apresentam esta 

atividade. 

É possível observar na Tabela 6 que a porcentagem de inibição não 

variou proporcionalmente ao aumento da concentração dos compostos, 

inviabilizando o teste para inibição de 50% (IC50). Para concentração de 5 

μM o percentual de inibição variou de 11,1 a 19,7%, enquanto para 50 μM 

foi de 13,4 a 24,6%. 
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Tabela 6 - Concentração e porcentagem de 

inibição dos compostos sintetizados para 

IAChE. 

 
 

Não foi possível encontrar nenhum estudo realizado com estruturas 

similares aos compostos estudados para essa atividade, sendo assim, optou-

se pela comparação com outras bases de Schiff. Em estudos realizados com 

BS heterocíclicas, Arafath e colaboradores (2017) encontraram valores de 

inibição de 35; 59; 39 e 29% para AChE em concentrações de (58; 55; 83 e 

83 μM) com os compostos 1-4 respectivamente (Figura 16), nota-se que 

assim como no presente trabalho, os substituintes hidroxi e metóxi não 

possuem correlação nos percentuais de inibição.  

Figura 16 - Estrutura química das bases de Schiff sintetizadas por 

Arafath e colaboradores (2017). 
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Em outro estudo, Riazimontazer e colaboradores (2019) avaliaram 

uma serie de BS sintéticas derivadas da tacrina frente a inibição da 

Acetilcolinesterase (Figura 17). Dentre os 15 compostos sintetizados, o 

menor valor de IC50 encontrado foi de 0,42 (n=6, R¹=H, R²=Cl e R³=H) e o 

maior de 79,66 nM (n=5, R¹=H, R²=H e R³=Me). No mesmo trabalho, os 

autores encontraram um valor de IC50 para tacrina de 38,72 nM. 

Figura 17 - Estrutura 

molecular das bases de 

Shiff derivadas de tacrina. 

 
Fonte: Riazimontazer e 

colaboradores (2019). 

 

Utilizando derivados de N-metilenobenzenamina, Shrivastava e 

colaboradores (2017) sintetizaram diversas BS com dois anéis aromáticos 

onde, dentre os produtos, destaca-se o composto da Figura 18, o qual 

apresentou o valor de IC50 0,82 μM. 

Figura 18 - Estrutura molecular das 

bases de Shiff sintetizada por 

Shrivastava e colaboradores (2017). 

 
 

Comparando a estrutura química dos compostos 3 e 4 da Figura 16 é 

possível observar que a modificação da posição do grupamento metóxi e da 
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hidroxila influenciam no efeito inibitório. Quando comparamos estas 

estruturas com a estrutura da Figura 18, nota-se que a atividade inibitória 

muda drasticamente, mesmo as estruturas sendo semelhantes. Nesse caso, é 

factível sugerir que a interação fármaco-receptor pode ser específica e que o 

grupamento metóxi pode ser o substituinte determinante para a inibição da 

AChE neste caso. 

Em resumo, as porcentagens de inibição apresentadas por Arafath e 

colaboradores (2017) são próximas as encontradas nesse trabalho, porém 

nota-se que os autores utilizaram concentrações maiores e que o aumento da 

concentração é diretamente proporcional a porcentagem de inibição. 

Presença da tacrina na estrutura do composto influencia na atividade, 

resultado esperado, visto que a tacrina é o composto utilizado como fármaco 

de referência para os testes de inibição da AChE. 

Embora trata-se da mesma classe de substâncias, estes compostos 

apresentam diferenças estruturais com compostos sintetizados no presente 

trabalho, o que não permite uma melhor correlação. No entanto, são 

passíveis de futuras modificações, na tentativa de melhorar o efeito 

observado. 

 

5.4.3 Atividade fotoprotetora 

Estudos de Araújo e colaboradores (2019) demonstram que compostos 

com o grupamento imínico em sua composição podem apresentar absorção 

na região do ultravioleta de ondas curtas (UVA e UVB). Tendo este estudo 

como base, optou-se pela avaliação da possível atividade fotoprotetora dos 

compostos sintetizados. Neste aspecto, a Figura 19 relaciona a absorbância 

no decorrer do comprimento de onda na região do UVB (290-320 nm), nas 

concentrações necessárias para a efetividade dos resultados de FPS. Como é 

possível observar, apenas o composto BS2H, na concentração de 50 µg/ml 

apresentou boa absorção na região de análise.  

Todos os compostos possuem uma mesma base estrutura, modificando 

apenas os substituintes no anel aromático. As transições eletrônicas 

encontradas em todos os compostos são do tipo π-π* – originada da 

ressonância do anel aromático – e n-π* – da ligação do carbono sp² ligado 

ao nitrogênio. 
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Figura 19 - Relação absorbância x comprimento de onda em diferentes 

concentrações dos compostos sintetizados. 

 
 

A diferença no resultado entre os compostos pode estar relacionada ao 

substituinte 2-hidroxi na estrutura do composto BS2H (Figura 20), o qual 

pode realizar algumas interações: i. Os pares de elétrons livre do oxigênio 

entram em ressonância com a estrutura, fazendo com que aumente as 

transições do tipo π-π*. ii. Os pares de elétrons livre do oxigênio da 

hidroxila de ambos os lados fazem uma interação intramolecular de ligações 

de hidrogênio com o substituinte do outro anel, fazendo com que um novo 

ciclo se forme, aumentando as ressonâncias da estrutura e 

consequentemente as transições π-π*. iii. Os pares de elétrons livres do 

nitrogênio fazem a interação intramolecular – ligação de hidrogênio – com 

os hidrogênios da hidroxila, formando dois novos ciclos, que aumentam a 

ressonância da estrutura e novamente aumentando as transições do tipo π-

π*. Em consequência ao aumento dessas transições, para todos os casos 

supracitados, temos o incremento na absorção nos comprimentos de onda 

entre 290 e 320 nm. Esses feitos de interação intramolecular de ligações de 

hidrogênio, bem como a extensão na ressonância não ocorrem nos demais 

compostos. 
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Figura 20 – Diferentes possibilidades de 

ressonância e interação intramolecular do 

composto BS2H. 

 

 

Com os valores de absorbância em cada comprimento de onda, é 

possível realizar o cálculo para avaliação do FPS-UVB dos compostos. A 

Figura 21 mostra os resultados gerados a partir da Equação 1. É possível 

observar novamente que o composto BS2H apresenta o melhor resultado, 

com FPS de 10,78 para a concentração de 50 µg/ml. 
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Figura 21 - Resultados de FPS dos compostos sintetizados. 

 
 

Araújo e colaboradores (2019) realizaram uma série de compostos 

análogos cuja estrutura base é mostrada na Figura 22. No estudo, um dos 

compostos sintetizados foi com o substituinte hidroxi na posição 2 do anel 

aromático (R1 = OH), na mesma posição na qual o substituinte encontra-se 

no composto BS2H, e obtiveram um FPS de 10,53, resultado muito próximo 

comparado ao encontrado no presente trabalho. As concentrações não são 

variáveis dependentes dentro da equação, porém quando deseja-se 

introduzir um filtro químico em uma formulação de um protetor solar a sua 

concentração deve ser baixa. Outra característica importante é a 

permeabilidade cutânea, que segundo os testes in silico encontrados na 

seção 5.3.1 desse trabalho, apresentou um Log Kp com valores inferiores a 

filtros químicos comerciais, ou seja, com menor permeabilidade cutânea, 

parâmetro também desejado para esta finalidade. 
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Figura 22 - Estrutura base dos compostos 

elaborados por Araújo e colaboradores (2019), onde 

R1 = H/ OH; R2 = H/ OCH3; R3= H/ OH/ N(CH3)2. 

 
 

Conforme mostrado nos resultados acima, apenas o composto BS2H 

apresentou atividade fotoprotetora, abrindo mais uma nova oportunidade 

para explorar mais profundamente esses compostos chamados de bases de 

Schiff. Estudos acerca desse composto para esta aplicação específica serão 

desenvolvidos futuramente, para verificar parâmetros como irritabilidade, 

emulsividade, permeabilidade cutânea in vivo, entre outros testes.  

 

5.6 Análise in vivo 

 

5.6.1 Atividade diurética 

Para os testes de atividade diurética utilizou-se a dosagem de 5 mg/kg 

tanto para os compostos sintetizados quanto para os grupos controle. 

É possível observar na Figura 23 que os compostos BSB, BS4Cl, 

BS34Cl e BS4MX apresentaram atividade aquarética (aumento no volume 

de urina excretada) com resultados próximos aos três fármacos de referência 

utilizados (Hidroclorotiazida, Furosemida e Amilorida). 

Comparando os substituintes dos compostos sintetizados, nota-se que 

os que contem grupos eletrossacadores (BS4Cl e BS34Cl), eletrodoadores 

(BS4MX) e o composto (BSB), apresentaram resultados positivos para 

atividade aquarética, podendo inferir que o efeito eletrônico causado pelos 

substituintes não influencia significativamente no resultado de atividade 

diurética em relação ao volume de urina excretado. 

N N

R1R2

R3

R1 R2

R3
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Figura 23 - Volume de urina excretada após 8 h de ensaio diurético. 

 
 

No desenvolvimento de um fármaco diurético, deseja-se que o mesmo 

tenha um efeito prolongado, para que a dosagem, caso necessária, seja 

realizada em um intervalo de tempo maior (PINHEIRO, 2019). Explorando 

detalhadamente o volume de excreção de urina em função do tempo, 

observa-se que os compostos BSB, BS4Cl, BS34Cl e BSMX apresentaram 

resultados diferentes entre si, onde BSB apresentou resultados sem 

diferença estatística com o grupo veículos nas duas primeiras horas de 

ensaio, apresentando a diferença em relação ao veículo somente em 4 horas 

de ensaio (Figura 24 A). Os compostos BS4Cl e BS4MX apresentaram um 

volume de urina superior a hidroclorotiazida e furosemida até a segunda 

hora (Figura 24 B e C), seguindo a valores próximos aos fármacos citados 

anteriormente e inferiores a amilorida até a oitava hora. O composto 

BS34Cl apresentou resultados estatisticamente superiores ao veículo e 

muito próximo aos três fármacos de referência nas primeiras duas horas de 

ensaio, passando em seguida a valores inferiores aos mesmos (Figura 24 D). 
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Figura 24 - Ensaio temporal de volume de urina excretado para o composto os 

compostos BSB, BS4Cl, BS4MX e BS34Cl. 

 
No ensaio para avaliação da concentração de eletrólitos (Na+, Cl-, K+ e 

Ca2+), mais especificamente para os íons de sódio e potássio (Figura 25 A e 

B), assim como ao volume de urina, as BS com grupamentos 

eletrossacadores BS4Cl, BS34Cl bem como o composto BSB, apresentaram 

resultados estatisticamente superiores ao grupo veículo, podendo indicar 
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que os grupamentos eletrodoadores dos compostos BS4M, BS4MX e BS2H 

não favorecem a atividade diurética. A eliminação de sódio pela urina é 

algo desejado quando avaliando a atividade diurética (GALE ACADEMIC 

ONEFILE, 2019), porém a eliminação de potássio pode ser algo não 

desejado, visto que um paciente pode apresentar hipocalemia (PINHEIRO, 

2019), porém isso pode ser revertido com a simples associação de um 

fármaco diurético poupador de potássio, como a amilorida (AMLR), 

fazendo com que a excreção de potássio seja equilibrada. 

Nota-se que os fármacos de referência, bem como os compostos 

sintetizados, não apresentaram alteração significativa para a concentrações 

do íon cloreto (Figura 25 C), resultado desejado, visto que, o aumento da 

excreção desses íons pela urina pode estar relacionado, segundo Masevicius 

e colaboradores (2013), a patogênese da acidose metabólica hiperclorêmica.  

A diminuição da concentração dos íons de cálcio (Ca2+) é também 

evidente nos compostos BSB, BS4Cl e BS34Cl quando comparamos com o 

grupo veículo (Figura 25 D). Esta característica é importante para atividade 

diurética, visto que, um dos causadores de cálculo renal são os cristais 

formados a partir dos íons de cálcio (CUPISTI et al, 2019). 

   

  



76 

 

Figura 25 - Concentração de íons (sódio, potássio, cloro e cálcio) da urina. 

 
 

Observando a figura anterior, foi possível observar nos ensaios que os 

compostos que apresentaram atividade diurética (BSB, BS4Cl e BS34Cl) 
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foram semelhantes aos resultados apresentados pelo fármaco de referência 

HCTZ, sendo assim, optou-se por analisar se estes compostos também 

favorecem a diminuição do número de cristais formados após uma 

precipitação induzida, efeito que a hidroclorotiazida possui.  

 O número total de cristais de oxalato de cálcio (CaC2O4) bem como o 

número desses cristais mono e dihidratados foi avaliado (Figura 26 A, B e C 

respectivamente). Estes cristais de oxalato de cálcio são um dos 

responsáveis pelo cálculo renal (FURROW; MCCUE; LULICH, 2017), 

consequentemente deseja-se observar nesse ensaio a diminuição do número 

de cristais na urina quando comparados ao grupo veículo. Neste sentido, é 

possível observar que os compostos BSB, BS4Cl e BS34Cl apresentaram 

valores estatisticamente inferiores ao grupo controle e valores próximos ao 

fármaco de referência HCTZ para o número total de cristais e número de 

cristais monohidratados e valores para cristais dihidratados. Nem os 

compostos nem o fármaco de referência apresentaram diferença estatística 

quando comparado ao grupo controle. 
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Figura 26 - Ensaios referentes aos tipos de cristais de oxalato de cálcio precipitados. 
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Outro parâmetro que dá suporte ao entendimento da ação diurética e 

confirma o aumento da concentração de eletrólitos na urina é a 

condutividade elétrica, uma vez que o aumento na concentração de íons 

gera uma maior condutividade elétrica. Como pode ser observado na Figura 

27, os compostos com maior concentração de íons Na+, apesentaram 

condutividade elétrica com valores estatisticamente superiores ao grupo 

controle, confirmando a relação entre o teor iônico e a condutância. 

Figura 27 - Parâmetro de condutividade da urina. 

 
 

Outro parâmetro avaliado foi o pH, visto que alguns diuréticos podem 

alterar o efeito da anidrase carbônica, enzima responsável pelo transporte de 

CO2 e controle do pH, o qual em condições alcalinas, pode formar cálculos 

renais fosfato de cálcio, enquanto em condições ácidas pode formar cálculos 

renais de ácido úrico (CARVALHO, 2018), ou seja, o pH ter se mantido 

neutro foi um resultado positivo, resultado encontrado na Figura 28.  
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Figura 28 - Resultados referentes ao pH da urina. 

 
 

A fim de identificar se os compostos apresentam relação estrutura-

atividade, alguns parâmetros físico-químicos dos compostos sintetizados 

foram avaliados, conforme mostrado na Tabela 7. 

É possível observar que não há relação do volume de urina excretado 

(atividade aquarética), com os parâmetros físico-químicos mensurados. No 

entanto, se analisarmos a eficiência na eliminação dos íons Na+ e K+ e a 

redução dos números de cristais (total e monohidratados) de CaC2O4, é 

possível observar que menores valores de pKa estão relacionados com a 

atividade diurética observada. 

A HCTZ não apresenta semelhança estrutural aos compostos 

sintetizados, como pode ser observado na Figura 29, assim verificou-se 

também os parâmetros físico-químicos dessa estrutura e não se observou 

nenhuma correlação entre os compostos e a HCTZ.  

V E I H C T Z  F U R O A M L R B S B B S 2 H B S 4 C l B S 3 4 C l B S 4 M  B S 4 M X  

0

2

4

6

8

1 0

p
H



81 

 

Tabela 7 - Parâmetros físico-químicos de comparação. 

 
 

Figura 29 - Comparação entre as estruturas dos fármacos de 

referência com a estrutura padrão das bases de Schiff sintetizadas. 

 
 

De acordo com El-Saied e colaboradores (2017) e Mikhailov (2018), 

bases de Schiff possuem a capacidade de formar complexos com íons 

metálicos. Cohen e colabores (1980) discorrem que aminas bidentadas, 

entre elas a etilenodiamina, possuem a capacidade de formar complexos 

com o íon de sódio (Na+). Estudos de Panda e colaboradores (2015) 

mostram a complexação de sódio com grupamentos imínico. Diante do 

exposto e, considerando que todos os compostos sintetizados partiram da 

etilenodiamina como reagente, todos apresentam o grupamento imínico em 

sua estrutura, caracterizando-os como bases de Schiff. Assim, uma hipótese 

para explicar a atividade diurética no quesito de eliminação desses íons na 

urina é da formação de complexos com os íons presentes, fazendo com que 
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esses íons não sejam reabsorvidos durante o processo de formação da urina 

e consequentemente sendo expelidos. Corroborando com esta hipótese 

temos a predição da glicoproteína P (P.gp) (Item 5.3 do presente trabalho), 

onde os compostos só se tornam substrato dessa proteína quando 

complexados com íon metálico, ou seja, este seria um fator que aumentaria 

a eliminação dos íons através da urina com os compostos complexados. Em 

paralelo, temos que menores valores de pKa desfavorecem a protonação dos 

compostos, fazendo com que os pares de elétrons livres dos nitrogênios da 

molécula, estejam disponíveis para complexação dos íons. 

Ademais, diuréticos são comumente utilizados como um primeiro 

tratamento de controle da pressão arterial, estudos de Lovell e Ernst (2017) 

mostram essa possibilidade de aplicação.  Isso ocorre porque os diuréticos 

diminuem a volemia, consequentemente diminuindo a pressão arterial. 

Nesse contexto uma nova possibilidade de aplicação e estudo desses 

compostos é como potencial anti-hipertensivo. 

Por fim, foi possível observar que os compostos que apresentaram 

atividade diurética possuem um modo de ação semelhante ao da 

hidroclorotiazida, porém não apresenta correlação estrutural nem de 

parâmetros físico-químicos. Estudos mais aprofundados podem ser 

realizados para avaliar se os compostos sintetizados não apresentam os 

efeitos adversos presentes na HCTZ, que podem ser, segundo a Gale 

Academic Onefile (2019), hiperglicemia, hiperucemia, dores de cabeça, 

fotossensibilidade, entre outros. Outro ponto a ser considerado dentre os 

compostos ativos é o do caráter eletrônico, ou seja, novos compostos com 

grupamentos eletrossacadores ou neutros podem ser investigados para esta 

mesma atividade.  

 

5.7 Análise de toxicidade 

Com os resultados promissores em atividade diurética, um teste 

essencial para ser realizado é o teste de toxicidade. A linhagem de 

fibroblastos L929 foi uma das primeiras linhagens celulares a serem 

estabelecidas em cultura contínua e é uma das células mais comumente 

utilizadas para testes toxicológicos (SERRANO et al, 2004). Os fibroblastos 

são as células predominantemente encontradas em tecidos conectivos 

perdidos ou danificados, e são importantes nos mecanismos de reparação 

tecidual e na fase de remodelamento dos tecidos (PAN; JIANG; CHEN, 

2006). 
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A Figura 30 mostra os resultados referentes a esse ensaio, avaliado 

pelo método MTT, utilizando fibroblastos L929. 

Como esperado, o DMSO, usado como grupo de controle positivo, foi 

capaz de diminuir a viabilidade celular, confirmando sua capacidade de 

induzir toxicidade celular em altas concentrações. Por outro lado, os 

compostos BS4Cl e BS34Cl, não mostraram nenhum sinal de toxicidade 

quando aplicados em contato com células L929, pois foram capazes de 

manter a viabilidade celular em níveis semelhantes ao grupo controle 

(apenas tratado com o veículo), observa-se também que mesmo aumentando 

a concentração dos compostos em mil vezes, estes não afetam de forma 

significativa a viabilidade celular. 

Optou-se inicialmente pelo teste de toxicidade apenas com os 

compostos BS4Cl e BS34Cl pois foram os compostos que apresentaram 

melhores resultados para atividade diurética. 
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Figura 30 - Percentual de viabilidade celular dos compostos BS4Cl e BS34Cl 

frente ao método MTT. 
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6 CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Após uma revisão da literatura foi possível observar que a maioria dos 

estudos referentes a bases de Schiff se concentram na aplicação com 

complexos metálicos para atividade anticâncer e antimicrobiana, o que 

levou ao objetivo principal desse trabalho que foi sintetizar, caracterizar e 

principalmente investigar compostos já conhecidos por uma determinada 

atividade e que possuem um grupamento de interesse farmacológico, 

objetivo qual foi alcançado. 

Iniciando com a síntese dos compostos, esta apresentou um bom 

rendimento reacional e uma facilidade muito grande de se obter esses 

compostos por via sintética, visto que dos seis compostos sintetizados cinco 

deles apresentaram uma reação instantânea. A estrutura de todos os 

compostos foi confirmada através de diversos métodos de caracterização. 

Mesmo depois de alguns meses da síntese dos compostos, todos 

apresentaram exatamente o mesmo aspecto físico o que sugere a 

estabilidade desses compostos. Para confirmação dessa informação, optou-

se por uma nova caracterização por espectroscopia de infravermelho, a qual 

confirmou a estabilidade dos compostos. 

Dentro das atividades testadas, observou-se que os compostos 

sintetizados apresentaram atividade antimicrobiana fraca ou inativa, 

resultado divergente em partes com alguns estudos da literatura, 

possivelmente pelo método de avaliação do potencial mínimo de inibição 

(MIC). Para esta atividade apenas o composto BS2H apresentou atividade, o 

que levou a considerarmos que o grupamento hidroxi presente no anel 

aromático influenciou de forma positiva na atividade. Sugere-se que mais 

compostos com o grupamento hidroxi (4-Hidroxi, 3,4-Hidroxi, 2,4-Hidroxi, 

etc) sejam sintetizados e também avaliados para esta atividade. Vale 

também avaliar o efeito desses novos compostos já complexados com 

diferentes íons metálicos.  

O ensaio para avaliar a inibição da AChE, mesmo não apresentando 

resultados significativos até o momento, abriu a possibilidade para uma área 

de estudo mais aprofundada para descobrir o motivo pelo qual o aumento da 

concentração de composto não aumentou significativamente a atividade e 

podendo também verificar outras possíveis rotas metabólicas para essa 

atividade.  
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Mesmo não estando no planejamento inicial do presente trabalho, fez-

se a avaliação quanto a atividade fotoprotetora. Estes resultados começaram 

a elucidar importância de realizar testes baseados na literatura, pois foi a 

partir deste que se observou a aplicação do composto BS2H como potencial 

filtro solar químico. Assim como no teste microbiológico o composto com o 

grupamento hidroxi se demonstrou promissor, novamente sugere-se a 

síntese de outros compostos com este grupamento, com o objetivo de 

aumentar a extensão da ressonância da molécula e consequente absorção na 

região do UVA e UVB. Estudos mais aprofundados acerca deste composto 

devem ser realizados para confirmação da fotroproteção, visto que o ensaio 

realizado neste trabalho é um ensaio preliminar. 

Outro resultado que demonstra a importância dessa investigação 

farmacológica foi o ensaio referente a atividade diurética, o qual revelou 

uma nova atividade para essa classe de compostos (bases de Schiff 

bidentadas). Diferente dos dois casos supracitados, os compostos BS4Cl e 

BS34Cl foram os produtos que apresentaram melhor atividade diurética, os 

quais segundo os estudos deste trabalho, evidenciaram o mesmo mecanismo 

de ação do fármaco hidroclorotiazida, mesmo não apresentando estruturas 

nem parâmetros físico-químicos semelhantes. Observando a estrutura dos 

melhores compostos para a atividade, sugere-se a síntese de outros 

compostos com grupamentos eletrossacadores. 

Uma análise importante quando deseja-se aplicar esses compostos 

como fármacos é a de toxicidade. Visto que algumas bases de Schiff 

apresentaram atividade diurética, optou-se pela realização dessa análise, que 

de acordo os testes realizados, os compostos BS4Cl e BS34Cl não 

apresentaram toxicidade para linhagem de células testada. 

Os parâmetros extraídos do SwissADME, além de predizer a 

biodisponibilidade oral, alta absorção gastrointestinal e boa permeação na 

barreira hematoencefálica dos compostos, auxiliaram nos estudos para 

explicação da atividade diurética. 

Por fim o presente trabalho demonstrou a importância da investigação 

de novos potenciais farmacológicos para as bases de Schiff já conhecidas 

por outras aplicações, dando início a uma possível nova linha de pesquisa, 

na qual pode-se estudar os compostos “esquecidos” ou muito bem 

estruturados em outras áreas, desde que possuam um grupamento promissor 

em sua estrutura. 
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APÊNDICE 
Figura A 1 - Espectro de ressonância magnética nuclear ¹H do composto BSB. 

 
Fonte: Autor (2019). 

 

Figura A 2 - Espectro de ressonância magnética nuclear ¹³C do composto BSB. 

 
Fonte: Autor (2019). 
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Figura A 3 - Espectro de ressonância magnética nuclear ¹H do composto BS4MX. 

 
Fonte: Autor (2019). 

 

Figura A 4 - Espectro de ressonância magnética nuclear ¹³C do composto BS4MX. 

 
Fonte: Autor (2019).  
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Figura A 5 - Espectro de ressonância magnética nuclear ¹H do composto BS4Cl. 

 
Fonte: Autor (2019). 

 

Figura A 6 - Espectro de ressonância magnética nuclear ¹³C do composto BS4Cl. 

 
Fonte: Autor (2019).  
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Figura A 7 - Espectro de ressonância magnética nuclear ¹H do composto BS34Cl. 

 
Fonte: Autor (2019). 

 

Figura A 8 - Espectro de ressonância magnética nuclear ¹³C do composto BS34Cl. 

 
Fonte: Autor (2019). 
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Figura A 9 - Espectro de ressonância magnética nuclear ¹H do composto BS2H. 

 
Fonte: Autor (2019). 

 

Figura A 10 - Espectro de ressonância magnética nuclear ¹³C do composto BS2H. 

 
Fonte: Autor (2019). 
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Figura A 11 - Espectro de infravermelho do composto BSB. 

 
Fonte: Autor (2019). 

 

Figura A 12 - Espectro de infravermelho do composto BS4Cl. 

 
Fonte: Autor (2019). 
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Figura A 13 - Espectro de infravermelho do composto BS34Cl. 

 
Fonte: Autor (2019). 

 

Figura A 14 - Espectro de infravermelho do composto BS4MX. 

 
Fonte: Autor (2019). 
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Figura A 15 - Espectro de infravermelho do composto BS2H. 

 
Fonte: Autor (2019). 
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