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RESUMO 

Este trabalho empregou o método da teoria do funcional da densidade para avaliar e justificar 

reações de síntese de sulfonamidas, obtidas a partir de derivados contendo o sistema 1,3-

benzoxatiol-2-ona, realizadas pelo grupo de pesquisas do HetBio UFF. Tal grupo de síntese 

relatou que, apesar da grande motivação, em especial pelas atividades biológicas promissoras 

desta classe como, antibacteriana, antifúngica e antitumoral, não era possível obter 

sulfonamidas partindo do derivado do sistema 1,3-benzoxatiol-2-ona contendo hidroxilas 

fenólicas. Nas condições realizadas, utilizando DMAP como base e catalisador nucleofílico, 

ocorria sulfonilação do oxigênio e não do nitrogênio presente no núcleo. O produto 

sulfonamídico era formado apenas utilizando-se o derivado metoxilado. Por tal motivo, foram 

analisadas três possibilidades de reações: (1) síntese da sulfonamida a partir do núcleo 

hidroxilado, (2) sulfonilação do oxigênio a partir do núcleo hidroxilado e (3) formação da 

sulfonamida a partir do núcleo metoxilado. Tais avaliações foram feitas através da obtenção 

dos parâmetros termodinâmicos e análise da espontaneidade de todos os intermediários 

formados pela ação da base. Os resultados mostraram que o núcleo em sua forma hidroxilada 

apresenta dois sítios nucleofílicos, podendo haver competição entre os mesmos. Como o 

grupamento hidroxi tem maior caráter ácido frente ao grupo amino do núcleo, a 

desprotonação ocorre em tal região e, por isso, o oxigênio funciona, preferencialmente, como 

nucleófilo, sofrendo sulfonilação. Os resultados obtidos para a reação partindo do núcleo 

metoxilado mostraram que a obtenção da sulfonamida ocorre de forma satisfatória, pois não 

há competição entre nucleófilos devido à ausência de hidrogênio ácido no oxigênio. Como a 

reação ocorre via ataque nucleofílico, foram variados substituintes R posicionados na posição 

para no eletrófilo (benzenossulfonila) com o objetivo de verificar a influência de tais 

grupamentos no ΔG
298

 da reação. O estudo possibilitou concluir que grupos aceptores de 

elétrons aumentam a espontaneidade devido ao aumento da eletrofilicidade. Além disso, o 

grupamento com maior caráter retirador de elétrons (grupo nitro) gerou uma carga de 

Mulliken efetivamente positiva no sítio eletrofílico. Por fim, realizaram-se cálculos de estado 

de transição com o objetivo de determinar a barreira de ativação da reação catalisada por 

DMAP. Após diversas tentativas e estratégias, não foi possível identificar tal barreira. O 

resultado leva à conclusão de que a elevada atração eletrostática entre as substâncias 

carregadas, devido à ação do DMAP, faz com que a reação ocorra espontaneamente sem 

barreiras energéticas.  

 

Palavras-chave: benzoxatiolonas, sulfonamidas, antibacteriana, antifúngica, antitumoral, DFT.  
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ABSTRACT 

This work employs the DFT method to evaluate and justify sulfonamide synthesis reactions, 

obtained from derivatives containing the 1,3-benzoxathiol-2-one system, performed by the 

group of HetBio UFF. The synthesis group reported that, despite the large motivation, in 

particular by the promising biological activities of this class as antibacterial, antifungal and 

antitumor, it wasn’t possible to obtain sulfonamides starting from the derivative of the 1,3-

benzoxathiol-2-one system containing phenolic hydroxyls. It was not possible because the 

reaction occurs via oxygen sulfonylation under the experimental conditions (DMAP as base 

and catalyst). The sulfonamide product was formed only using the methoxylated derivative. 

Therefore three possibilities of reactions were evaluated: (1) synthesis of the sulfonamide as 

of the hydroxylated derivative, (2) oxygen sulfonylation from the hydroxylated derivative and 

(3) synthesis of the sulfonamide from the methoxylated derivative. Thermodynamic 

parameters of the intermediates formed and of the base action in these reactions were 

evaluated. The results show that the hydroxylated nucleus has two possible nucleophiles, and 

there may be competition among these regions. The hydroxyl group is more acid that amino 

and, for this reason, the deprotonation occurs in the hydroxyl part. So the oxygen works like 

nucleophile, being sulfonylated. On the other hand, the results from methoxylated nucleus 

show that is possible to synthesize sulfonamides, because in this case it doesn't have 

competition between nucleophiles. The reaction is SN2 type, and we varied groups on the 

electrophile (benzenesulfonyl) to analyze the influence on the reaction ΔG
298

. With this study 

it was possible to conclude that electron acceptors substituents increase the spontaneity of the 

reaction, because it decreases the electronic density of the electrophile. Additionally, the 

strongest acceptor group (nitro) generated a positive Mulliken charge in Sulphur electrophilic. 

Lastly, was executed TS calculation for determine the activation barrier for the catalysis 

DMAP reaction. Lastly, was executed TS calculation for determining the activation barrier for 

the reaction DMAP catalysied. After many tries and strategies, wasn’t possible identify this 

hurdle. The result leads to the conclusion of the electrostatic attraction between charged 

compounds, because basic action of DMAP, made the process occur spontaneously without 

energy barriers. 

 

Keywords: benzoxathiolones, sulfonamides, antitumor, antibacterial, antifungal, DFT. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os heterociclos representam uma classe de substâncias orgânicas que contém um 

sistema cíclico com pelo menos um heteroátomo, sendo, geralmente, nitrogênio, oxigênio ou 

enxofre.
1
 Esses compostos, que compõem mais da metade das substâncias orgânicas 

conhecidos atualmente, apresentam grande ocorrência em produtos naturais de origem animal 

ou vegetal, como açúcares, carboidratos, proteínas, vitaminas e alcaloides. 
2,3

 

Compostos heterocíclicos despertam grande interesse sintético devido à sua ocorrência 

também na composição de moléculas farmacologicamente ativas, sendo em sua maioria 

utilizadas como medicamentos. De fato, os heterociclos são unidades estruturais comuns em 

fármacos comercializados, como por exemplo, antifúngicos, anti-inflamatórios, 

antibacterianos, antitumorais, anticonvulsivos, antioxidantes e anti-HIV. Além disso, possuem 

emprego como inseticidas e inibidores de enzimas.
2
 Dentre tais compostos, tem-se o sistema 

1,3-benzoxatiol-2-ona. 

 

1.1 – Núcleo 1,3-Benzoxatiol-2-ona 

 

Diversos sistemas heterocíclicos contendo anéis de cinco membros fundidos a um 

núcleo benzênico têm apresentado uma grande variedade de atividades biológicas. 1,3-

Benzoxatiol-2-onas representam uma importante classe de heterociclos que possui um átomo 

de oxigênio na posição 1, um grupo carbonila na posição 2 e um átomo de enxofre na posição 

3 (Figura 1).
3
 

Tal sistema e seus derivados despertam grande interesse medicinal e farmacológico, 

pois são encontrados em diversos compostos sintéticos que apresentam bioatividade, como 

antibacteriana, antimicótica, antioxidante, antitumoral e anti-inflamatória. 
3, 4 

 

 

Figura 1: Estrutura geral do núcleo 1,3-benzoxatiol-2-ona (1). 
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Dentre as atividades biológicas citadas anteriormente, a antioxidante está associada às 

particularidades estruturais do núcleo, pois derivados contendo um grupo hidroxila (2) ligado 

ao anel benzênico da benzoxatiolona apresentam grande semelhança com o antioxidante 

natural α-tocoferol (3). Esse antioxidante é encontrado em uma vitamina lipossolúvel 

(vitamina E) e, dentre os compostos formadores dessa vitamina, é o que apresenta maior 

atividade biológica, sendo preferencialmente absorvido em tecidos e plasmas de humanos.
5
 

Tal característica antioxidante é potencializada pela presença do grupo hidroxila ligado ao 

anel aromático, assim como no núcleo benzoxatiolona substituído (Figura 2).
3 

 

 

Figura 2: Analogia estrutural entre  hidroxi-3-benzoxatiol-2-ona (2) e  α-tocoferol (3).  

 

A hidroxila fenólica na estrutura é a principal responsável pela regulação de reações 

que envolvem radicais livres. Além da hidroxila, o grupo carbonila presente também é capaz 

de promover a oxidação de radicais alcoólicos. Essa característica possibilita o bloqueio de 

reações de fragmentação de blocos de α-hidroxil que ocorrem em moléculas biologicamente 

importantes. Desta forma, o α-tocoferol e compostos semelhantes são extremamente 

relevantes, devido à sua utilização em fármacos medicinais e antioxidantes industriais, uma 

vez que apresentam propriedades citostáticas, antipsoriáticas, antibacterianas e antimicóticas.
3, 

4
 

Tais características e aplicações biológicas para as benzoxatiolonas e seus derivados 

motivam novos estudos desses compostos para aplicação na área farmacológica e medicinal. 

Além do mais, pesquisas apontam que nutrientes antioxidantes, como a vitamina E, podem ser 

utilizados em tratamentos oncológicos, já que visam reduzir os efeitos colaterais de 

quimioterápicos e interferem positivamente no tratamento empregado.
5
 Sob tal perspectiva, 

faremos a seguir algumas considerações sobre o câncer, bactérias e fungos. Na sequência, 
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abordaremos alguns aspectos a respeito de bactérias e fungos, outros importantes alvos desta 

classe de compostos. 

 

1.2 – Câncer  

 

As células do tecido humano têm como principal característica a multiplicação natural 

de forma ordenada, rápida e contínua através de processos de divisão celular. A perda do 

controle dessa divisão é conhecida como câncer, que é o nome geral dado a um conjunto de 

mais de 100 doenças com esse caráter. Esse processo acarreta no crescimento anormal, rápido 

e agressivo das células, de modo que tais células se espalhem em diversas regiões do corpo e, 

assim, causem transtornos funcionais. 
6
 

A proliferação controlada depende das necessidades do corpo e é caracterizada pelo 

aumento localizado, organizado, delimitado e lento do número de células. Em condições 

normais, tal proliferação é causada por estímulos patológicos ou fisiológicos, sendo 

responsável pela formação, crescimento e reestruturação de tecidos saudáveis. Nesses casos, o 

processo é reversível após o término dos estímulos. A hiperplasia, metaplasia e displasia são 

exemplos de multiplicação (neoplasia) benigna (Figura 3).  Neoplasias benignas não têm a 

capacidade de invadir tecidos adjacentes, mas podem comprimir tecidos e órgãos vizinhos.
 7 

 

 

Figura 3: Tipos de crescimento celular.  

Fonte: Instituto OncoGuia, 2017.  

 

Em casos malignos, ocorre o acúmulo excessivo de tecido e crescimento autônomo 

mesmo sem estímulos, podendo ter crescimento restrito à área de origem (câncer in situ) ou 

invadir estrodomas adjacentes (câncer invasivo), como é possível observar na figura 3. Tais 
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crescimentos não controlados são comumente conhecidos como tumores. Os cânceres in situ, 

em sua grande maioria, são curáveis se detectados antes da fase invasiva. Em casos invasivos, 

ocorre a disseminação em outras regiões do corpo ocasionando novos focos de neoplasia. 

Esses novos focos provenientes da lesão inicial são conhecidos como metástases, sendo 

altamente resistentes a tratamentos e podendo ocasionar a morte do hospedeiro. 
7, 8

 

Os diferentes tipos de câncer são classificados de acordo com a localização primária 

do tumor, que pode ter sua origem em qualquer parte do corpo, porém alguns órgãos 

apresentam maior suscetibilidade que outros. Os principais tipos são cânceres de boca, pele, 

colo do útero, colorretal, estômago, esôfago, mama, pulmão, próstata e leucemia.
9
 

Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde (PAHO), o câncer é a segunda 

principal causa de morte no mundo e já foi responsável por 9,6 milhões de mortes em 2018 

(contabilizadas até o mês de setembro). Em nível global, uma em cada seis mortes são 

relacionadas à doença. Dentre os tipos citados anteriormente, os que apresentam maior 

incidência mundial são os cânceres de mama e pulmão, somando cerca de 4 milhões de casos 

somente no ano de 2018, como mostra a relação a seguir (Figura 4).
10

  

 

                         

Figura 4: Indicativos de casos e mortes de cânceres no ano de 2018 (contabilizados 

até setembro).
 

Fonte: Adaptado de PAHO. 

 

Ainda de acordo com a PAHO, 70% das mortes por câncer ocorrem em países de 

baixa e média renda, pois possuem um menor acesso a serviços de diagnóstico e tratamento. 

CASOS 
[milhões]  

Pulmão: 2,09 

Mama: 2,09 

Colorretal: 1,8 

Próstata: 1,28 

Pele não-melanona: 1,04 

Estômago:1,03 

MORTES 
[milhões] 

Pulmão: 1,76 

Colorretal: 0,862 

Estômago: 0,783 

Fígado: 0,782 

Mama: 0,627 
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Em relação ao Brasil, as estimativas para os anos de 2018 e 2019 indicam maior ocorrência 

dos cânceres de mama e de próstata, em mulheres e homens, respectivamente, como mostrado  

nas figuras 5 e 6, a seguir:
11

 

 

Figura 5: Estimativas de novos casos de cânceres em mulheres 2018/2019.  

Fonte: OncoGuia, 2018.   

 

 

Figura 6: Estimativas de novos casos de cânceres em homens 2018/2019. 

Fonte: OncoGuia, 2018.   
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Devido à grande ocorrência mundial e nacional de casos e mortes provenientes de 

cânceres, é de extrema importância investir na infraestrutura básica de serviços de saúde, que 

atendam a demanda da população; além de aprimorar o treinamento de profissionais da área, 

de modo que os mesmos estejam aptos para realizar diagnósticos precisos mais rapidamente. 

12
 

Visando aprimorar terapias anticâncer, instituições e organizações oncológicas 

investem cada vez mais em pesquisas de métodos alternativos para o tratamento da doença. 

Além de uma possível cura, as metas dos tratamentos atualmente focam em prolongar e 

melhorar a qualidade de vida do indivíduo. Os tratamentos convencionais são feitos através de 

cirurgias, radioterapia, quimioterapia ou transplante de medula óssea, havendo, em alguns 

casos, a necessidade de utilizar mais de um método. 
13

 

Dentre as terapias citadas, a quimioterapia é a única que utiliza compostos químicos 

no tratamento direto. Tais medicamentos são denominados quimioterápicos ou 

antineoplásicos e podem ser ministrados via oral ou injetável. Essa técnica, também 

conhecida como quimioterapia antineoplásica ou quimioterapia antiblástica, necessita ser 

otimizada para cada caso de câncer, pois os tumores respondem de modo diferente a 

diferentes quimioterápicos. Por isso, é utilizado um tratamento personalizado para cada 

paciente, de modo a aumentar a eficácia da droga e reduzir a toxidez e efeitos colaterais 

danosos. 
8
 

Existem diversos tipos de antineoplásicos ministrados em tais terapias, de modo que 

eles possibilitem a ação de diferentes mecanismos no combate à doença. Os principais 

fármacos empregados em práticas clínicas oncológicas podem ser divididos nos seguintes 

grupos: alcaloides, antimetabólitos, antibióticos citotóxicos, derivados de plantas, 

hormônios/antagonistas, inibidores de proteínas quinases e anticorpos monoclonais sendo, os 

quatro primeiros, considerados citotóxicos. Além dessas substâncias, existem vários outros 

agentes que não são facilmente categorizados. 
14

 A figura 7, a seguir, contém algumas classes 

de agentes anticâncer e seus respectivos sítios de atuação.  
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Figura 7: Agentes antitumorais e seus respectivos sítios de atuação. 

Fonte: Chazin, 2017. 

 

A figura 8 a seguir apresenta alguns fármacos anticâncer de uso clínico atual. 

 

 

 

Figura 8: Agentes anticâncer em uso clínico: vincristina (4), cisplatina (5) e  

topotecano (6). 

Fonte: Chazin, 2017. 
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Atualmente, o maior desafio referente ao tratamento do câncer é desenvolver 

quimioterápicos mais seletivos. Como a principal ação é conter a divisão celular, os fármacos 

acabam afetando células normais em divisão rápida. Essa não seletividade causa diversos 

efeitos colaterais, como dano às membranas da mucosa oral e toxicidade à medula óssea, 

deixando o hospedeiro mais suscetível a infecções. Além disso, também pode causar o 

comprometimento da cicatrização, perda de pelos e cabelos, depressão e possível 

esterilidade.
15

 

Para além da complicação com a seletividade, os tumores têm se tornado cada vez 

mais resistentes ao tratamento. Essa resistência pode ser primária, em que a neoplasia não 

responde de modo satisfatório ao fármaco ministrado, ou pode ser adquirida, em que o tumor 

sofre mutação ou adaptação. Dentro deste contexto, o maior desafio é o desenvolvimento de 

substâncias mais efetivas e mais seguras para o tratamento do câncer. O problema da 

resistência aos fármacos existe em diversas quimioterapias além da anticâncer, como é o caso 

das antibacterianas.
14 

Nesse seguimento, faremos algumas considerações referentes a bactérias 

e suas terapias.
 

 

1.3 – Bactérias 

 

Bactérias são microrganismos unicelulares e procariontes, desprovidos de núcleo 

celular e organelas membranosas. Apresentam material genético disperso no citoplasma e sua 

estrutura celular pode ser exemplificada na figura 9 a seguir. 
16 

 

 

Figura 9: Estrutura da célula bacteriana. 

Fonte: Levinson, 2011. 
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Por serem unicelulares, tais espécies constituem a mais simples forma de vida, 

apresentando diversos tamanhos e formatos. Suas dimensões são microscópicas e podem 

variar de 0,2 a 0,5 µm. A aparência das células possibilita agrupá-las em três grupos 

morfológicos: coco (esféricas), bacilos (cilíndricas) e espiralados (espirais). 
16

   

A parede celular é uma estrutura rígida presente em quase todas as bactérias, 

responsável por envolver a membrana citoplasmática, como pode ser visualizado na figura 9, 

atuando como uma barreira protetora contra determinados agentes. A principal divisão de tais 

espécies é dada a partir das diferenças morfológicas da parede celular, conferindo a 

capacidade de fixação o corante violeta cristal. Dessa forma, elas são dividas em Gram-

positivas, nas quais a parede adquire coloração roxa, e Gram-negativas, em que adquirem 

coloração vermelha (Figura 10). 
16

 O nome dessa classificação foi dado em homenagem a 

Hans Cristian Gram (1853-1938), criador da técnica de diferenciação em 1884, e o corante em 

questão ficou conhecido como corante Gram. Tal técnica é responsável não só por classificar 

as bactérias, mas também realizar, em sua parede celular, modificações capazes de alterar sua 

atividade antibiótica. 
14

 

 

 

Figura 10: Tipos de parede celular de bactérias (a) Gram-positivas e (b) Gram-

negativas.  

Fonte: Adaptação de Viera, 2012. 

 

Microrganismos bacterianos são de extrema importância no que diz respeito a 

manipulação de diferentes funções do corpo humano. Por esse motivo, tais espécies são 

residentes permanentes de diversos sítios corporais, principalmente pele, orofaringe, cólon e a 

vagina. Uma das principais funções de tais bactérias não patogênicas é auxiliar o mecanismo 

de defesa do indivíduo, aderindo à pele ou mucosa, causando uma interferência direta na 

proliferação de espécies patogênicas. Essa habilidade é conhecida como resistência à 

(a) (b)

b) 
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colonização. Ademais, as bactérias também apresentam uma função nutricional essencial, pois 

têm a capacidade de produzir vitaminas B e K responsáveis pela regulação da flora intestinal. 

Outro papel essencial dessas espécies é controlar o pH de vários sítios do organismo humano, 

como é o caso de Lactobacillus responsáveis por regulação da acidez vaginal. Tais exemplos 

de atuação compõem apenas uma pequena parte da significativa relevância desses organismos 

para a saúde humana. Apesar dessa consagrada importância, algumas bactérias possuem ação 

patológica, especialmente em indivíduos imunocomprometidos ou debilitados. A ação 

patogênica é dada principalmente pela mudança da localização anatômica usual dessas 

espécies, alterando sua função inicial. Dessa forma, a proliferação de tais organismos em 

regiões inapropriadas podem causar doenças de diferentes tipos. A tabela 1 apresenta alguns 

exemplos de gêneros bacterianos patogênicos e suas doenças representativas. 
17

 

 

Tabela 1: Microrganismos e doenças bacterianas.  

Fonte: Adaptado de Levinson, 2011. 

 

GÊNERO DOENÇAS REPRESENTATIVAS 

Streptococcus Pneumonia, faringite, celulite 

Clostridium Tétano, gangrena gasosa e botulismo 

Neisseria Gonorreia, meningite 

Treponema Sífilis 

Escherichia Infecção no trato urinário, diarréia 

 

A grande ocorrência de doenças de origem bacteriana faz com que seja necessário 

investir cada vez mais em terapias para controle e combate dessas infecções. Os agentes 

utilizados nesses tratamentos podem apresentar ação bacteriostática ou bactericida. Fármacos 

bacteriostáticos têm a capacidade de inibir o crescimento da parede celular dos 

microrganismos, enquanto os bactericidas levam à morte da bactéria. 
17, 18 

Assim como os fármacos anticâncer, os antibacterianos apresentam vários tipos de 

mecanismos de ação. Algumas substâncias, como penicilinas, cefalosporinas e imipenem,  

têm a capacidade de inibir a síntese da parede celular através da interferência das ligações 

cruzadas do peptideoglicano. O ataque também pode ser feito diretamente na síntese ou ação 

do folato, como é o caso da atuação de sulfonamidas. Abordaremos essa classe de fármacos 

mais amplamente na seção 1.5 adiante. Além da síntese do folato, um grande alvo celular em 
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terapias antibacterianas é a estrutura da membrana externa, realizando alterações em sua 

função. A principal classe com atuação desse tipo é a polimixina. Por fim, os microrganismos 

também são afetados através da inibição da síntese proteica e dos ácidos nucleicos.  Os 

fármacos mais utilizados na interferência protéica são cloranfenicol, eritromicina e 

clindamicina, enquanto quinolonas, rifampina e sulfonamiadas afetam a síntese de ácidos 

nucleicos  (DNA, RNA e nucleotídeos). 
14, 17 

A figura 11 contém exemplos de fármacos 

antibacterianos em uso clínico.  

 

 

Figura 11: Antibacterianos em uso clínico, Penicilina G (7), ciprofloxacina (8) e  

cefalexina (9).  

Fonte: Adaptado de Range e Dale, 2012 e Levinson, 2011. 

 

Ainda que existam diferentes mecanismos de ação das terapias antibacterianas, muitos 

microrganismos apresentam resistência a tais tratamentos, de forma que se faz necessário 

descobrir e estudar continuamente maneiras de potencializar a ação desses fármacos, bem 

como desenvolver novos agentes antibacterianos.  

Devido à resistência bacteriana aos tratamentos empregados, doenças originadas 

dessas espécies são de grande preocupação no que diz repeito à saúde da população mundial. 

Outrossim, microrganismos que também são alvos de estudos por conta de sua resistência em 

relação às terapias utilizadas clinicamente são os fungos. Tais espécies apresentam atuação e 

mecanismo de defesa semelhantes aos das bactérias, podendo apresentar ação patológica e 

assim causar diversas infecções.   
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1.4 – Fungos 

 

Os fungos, diferentemente das bactérias, são microrganismos eucariontes, de modo 

que são constituídos de núcleo e organelas membranosas, podendo ser uni ou multicelulares. 

Na figura a seguir é possível observar a estrutura celular de um fungo, especificamente da 

levedura Sacharomyces cerivisiae.
 16

 

 

Figura 12: Estrutura celular da levedura Sacharomyces cerivisiae. 

Fonte: Viera, 2012. 

 

Desde os primórdios da humanidade, o estudo de microrganismos fúngicos é de 

extrema importância. Eles apresentam consagrada utilização industrial, pois são amplamente 

utilizados em processos de fermentação na produção de alimentos como pães, queijos, vinhos 

e cervejas, além de serem comestíveis em sua forma pura, como cogumelos. Para mais da 

importância econômica, tais espécies são essenciais na decomposição de alguns alimentos. 

Essa capacidade de decomposição é dada principalmente pela aptidão de bolores, 

diferentemente das bactérias, de se reproduzirem em ambientes secos, ácidos e de elevada 

pressão, de forma que sejam responsáveis por deteriorar frutas, grãos, vegetais e compotas. 

Apesar dessa grande utilização e importância, muitos fungos (em torno de 50 tipos) são 

patógenos humanos, sendo responsáveis por diversas infecções. 
14, 17 

A tabela 2 a seguir lista 

alguns exemplos de microrganismos fúngicos patogênicos e suas principais doenças.  
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Tabela 2: Infecções fúngicas comuns.  

Fonte: Adaptado de Range e Dale, 2012. 

 

CLASSE MICRORGANISMOS  DOENÇAS PRINCIPAIS 

Leveduras Cryptococcus neoformans Meningite 

Semelhantes à levedura Candida Albicans Candidíase oral e sistêmica 

Bolores Epidermophyton Infecções de pele e unha 

Dimórficos Histoplasma capsulatum Histoplasmose 

 

Nas últimas quatro décadas foi possível notar um aumento significativo de infeções 

fúngicas graves. Um dos fatores que levou a tal aumento foi a utilização cada vez maior de 

antibióticos que erradicaram bactérias não patogênicas inibidoras de alguns fungos. Apesar de 

poder atingir indivíduos saudáveis, as infecções de tal tipo afetam principalmente 

imunodeficientes, como portadores de HIV, recém-nascidos, pacientes recentemente 

transplantados ou em tratamento quimioterápico, principalmente antiblástico. 
14, 20 

A grande ocorrência de infecções fúngicas em pacientes com baixa imunidade 

aumenta a urgência do emprego de terapias capazes de combater tais infecções, pois na 

maioria dos casos elas surgirão como consequência ou efeito colateral de outras doenças, 

como o câncer e AIDS.  A diferença estrutural, principalmente referente à parede celular, 

entre bactérias e fungos faz com que seja necessária a utilização de fármacos diferentes para 

os dois tipos de microrganismos. 
17

 

Os agentes antifúngicos utilizados em terapias podem ser de origem natural, como 

polienos e equinocandinas, ou sintética, que é caso dos azóis e piridinas fluoradas. Como tais 

agentes são muito tóxicos e podem ocasionar diversos efeitos colaterais, é de extrema 

importância ministrá-los com supervisão médica em casos de uso sistêmico (intravenoso ou 

oral). Alguns apresentam toxidez tão acentuada que são ministrados apenas em uso tópico, 

tendo contato apenas com a pele do indivíduo. 
14, 17

 A figura 13 a seguir contém um esquema 

representativo dos locais de ação dos fármacos mais comuns.  
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Figura 13: Ação de fármacos antifúngicos comumente utilizados clinicamente.  

Fonte: Range e Dale, 2012. 

 

A figura 14 a seguir contém a estrutura de alguns fármacos de uso clínico em terapias 

antifúngicas. 

 

 

Figura 14: Fármacos em uso clínico: Fluconazol (10), Terbinafina (11) e Nistatina 

(12).  

Fonte: Levinson, 2011. 
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Apesar de ainda ser empregada em terapias antifúngicas, a maioria dos fármacos são 

extremamente tóxicos e apresentam ação cada vez menos eficientes no que diz respeito à 

inibição desses microrganismos. Além dessa problemática, o surgimento de novas infecções 

se relaciona diretamente à imunodepressão do pacientes, prejudicando o controle e 

erradicação dessas infecções.  
14

 

Segundo estimativas, o número de mortes por doenças causadas por micro-organismos 

resistentes poderá chegar a 10 milhões em 2050.
20 

Essa estatística alarmante reforça a 

necessidade de se desenvolver novos agentes antimicrobianos. Nessa perspectiva, compostos 

sulfonamídicos estão sendo cada vez mais explorados, devido à sua consagrada atividade 

antibacteriana e potencial atividade anticâncer e antifúngica. Na seção a seguir faremos uma 

abordagem da ação desses compostos.   

 

1.5 – Sulfonamidas  

 

As sulfonamidas ou sulfas constituem um grupo de compostos que contêm um átomo 

de nitrogênio diretamente ligado ao grupo sulfona (-SO2NH-).  Sua atividade antibacteriana 

foi reportada pela primeira vez em 1930 e, a partir de então, diversos estudos foram sendo 

desenvolvidos nesse sistema. Para mais dessas características, a maioria dos seus compostos 

apresenta grande interesse farmacológico e medicinal, pois podem ser utilizados também 

como agentes anticonvulsivos e antidiabéticos, além de apresentar atividade diurética e 

inibidora de enzima carbônica anidrase.
21

 Tais características podem ser potencializadas pelo 

grupamento diretamente ligado ao enxofre, como é o caso de sulfonamidas ligadas a anéis 

aromáticos. A utilização das sulfonamidas como fármacos foi reduzida significativamente 

com o passar dos anos, pois os organismos se tornaram cada vez mais resistentes a elas. 

Apesar disso, algumas ainda são amplamente ministradas em práticas clínicas, como é o caso 

do sulfametoxazol e da sulfadiazina (Figura 15).
14, 22 

 

 

Figura 15: Estruturas dos fármacos sulfametoxazol (13) e sulfadiazina (14).  

Fonte: Range e Dale, 2012.  
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A atividade antibacteriana das sulfonamidas é devido à semelhança estrutural com o 

ácido p-aminobenzóico (PABA) presente no ácido fólico (Figura 16).  

 

 

Figura 16: Estrutura de duas sulfonamidas representativas e analogia estrutural com 

PABA presente no ácido fólico.  

Fonte: Adaptação de Range e Dale, 2012. 

 

Essa semelhança estrutural faz com que ocorra competição entre o PABA e as 

sulfonamidas pela enzima responsável pela produção de folato, o qual é essencial na síntese 

de DNA e RNA das bactérias. A substituição do ácido pelas sulfas causa uma inibição no 

metabolismo das bactérias, e, desse modo, as sulfonamidas impedem a divisão celular, mas 

sem destruir as mesmas.
14

 Tal característica possibilita o uso de sulfonamidas em 

quimioterapias.  

A consagrada utilização das sulfonamidas em fármacos instiga estudos de novos 

derivados, como podemos observar na figura 17. 

 

Ácido Fólico 

PABA 
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Figura 17: Exemplos de fármacos sulfonamídicos: Acetazolamida (15), 

Metazolamida (16), Sulfapiridina (17) e Sulfadiazina (18). 
 

Fonte: Adaptação de Range e Dale, 2012. 

 

Ao analisar esses compostos, é possível notar anéis heterocíclicos de cinco membros 

ligados ao grupo sulfônico. Dessa forma, a atuação como fármaco de tais compostos pode ser 

intensificada através da associação a núcleos com provável bioatividade, como é o caso do 

alvo de estudo desse trabalho, as benzoxatiolonas. 

A resistência cada vez maior dos organismos à atuação das sulfas faz com que seja 

necessário utilizar técnicas auxiliares para potencializar seus efeitos. Por esse motivo, em 

alguns tratamentos são utilizadas sulfonamidas associadas a outros fármacos, como 

trimetoprima e pirimetamina. 
14

 Não obstante, o estudo de derivados e mecanismos de atuação 

desses compostos se tornou cada vez mais significativo para que essas substâncias continuem 

a ser usadas clinicamente. Uma boa ferramenta de avaliação desse sistema é a modelagem 

molecular, sobre a qual faremos uma breve abordagem da sua aplicação em sulfonamidas a 

seguir. 
23

  

 

1.6 – Modelagem Molecular 

 

O estudo avançado de sistemas químicos cada vez mais complexos faz com que seja 

necessária a utilização de ferramentas auxiliares que sejam capazes de descrever tais sistemas 

do modo mais completo possível, como é o caso da modelagem molecular. Segundo a IUPAC 

(1997, p. 509), a modelagem consiste em um conjunto de ferramentas capazes de investigar 

estruturas e propriedades de moléculas usando química computacional e técnicas de 

visualização gráfica visando fornecer uma representação tridimensional, considerando um 

conjunto de circunstâncias.
24

 De fato, tal técnica possibilita a realização de cálculos de 
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geometria molecular, espectro vibracional e eletrônico, frequências vibracionais e várias 

outras propriedades físicas utilizando diferentes métodos, sendo o DFT (do inglês, density 

functional theory) o mais empregado. Devido a essas possibilidades, a modelagem é muito 

utilizada em diferentes campos, como em estudos teóricos de sólidos, nanotecnologia, 

complexos, catalisadores, biomoléculas, planejamento e síntese de compostos com 

bioatividade 
21,25

, como é o caso das sulfonamidas.  

A grande utilização de benzenossulfonamidas (Ph-SO2NH-) em processos de síntese 

de produtos com atividade biológica pode ser explicada principalmente pela sua estrutura 

molecular, pois sua reatividade é diretamente ligada às reações que ocorrem em seus sítios, 

em particular, as possíveis substituições do hidrogênio no grupo amida. Por esse motivo, já 

em 2006 eram efetuadas avaliações quânticas do sistema. Petrov et al. (2006, p. 2952) 

realizou estudos teóricos nesse ano com o objetivo de analisar  a estrutura e as propriedades 

conformacionais de benzenossulfonamidas, utilizando os métodos MP2 E B3LYP e diferentes 

conjuntos bases, e correlacionar com difração eletrônica gasosa (GED, do inglês Gas Electron 

Diffraction). Nessas avalições, o autor concluiu que o sistema se encontra preferencialmente 

na conformação eclipsada.
26

 Ainda com o objetivo de explorar a atividade biológica, Fahim e 

Shalaby (2018, p. 408) realizaram cálculos quânticos (B3LYP e HF) de otimização de 

estrutura e frequências vibracionais para avaliação de espectros de massa e RMN de H, assim 

como análise dos orbitais de fronteira (homo e lumo) do sistema.
27

  

Para além da utilização em terapias anticâncer, antifúngica e antibacteriana, têm sido 

realizadas diversas pesquisas para o uso de sulfonamidas como inibidores de corrosão e de 

enzimas. Inibidores de corrosão são constituídos principalmente de espécies naturais ou 

sintéticas que contenham ligações triplas ou duplas e heteroátomos como nitrogênio, oxigênio 

e enxofre, que possibilitam a absorção em superfícies metálicas. Sob essa perspectiva, Obayes 

et al. (2017, p. 28) realizou estudos teóricos utilizando o nível de teoria B3LYP para avaliar a 

influência da inserção em vários posicionamentos de grupamentos nitro (-NO2) e amino (-

NH2) na capacidade de inibição de sulfonamidas, concluindo que o último reduz, enquanto o 

primeiro aumenta tal capacidade.
28

 Ademais, as sulfonamidas são amplamente encontradas 

em organismos capazes de inibir enzimas anidrase carbônica. Por esse motivo, têm sido 

realizados estudos de seus derivados que possam ser usados em tratamentos terapêuticos 

como agentes antiglaucomatosos. Remko et al. (2014, p. 130), da Universidade Comenius em 

Bratislava, realizou cálculos quânticos para avaliar a acidez e basicidade desse sistema como 

inibidor de anidrase carbônica utilizando os funcionais híbridos B3LYP e B97D, além de 
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modelo de solvatação contínua (PCM, do inglês Polarizable Continuum Model). Ao comparar 

os dois métodos, foi possível concluir que o B97D descreveu o sistema de maneira 

satisfatória.
29

 Em vista disso, as avaliações a serem realizadas nesse trabalho de conclusão de 

curso utilizarão o B97D, pois ele descreve o sistema de modo mais completo frente ao 

B3LYP. Abordaremos as principais diferenças entre os métodos na seção 3 mais adiante. 

Além da pesquisa acerca das sulfonamidas, foi realizada uma extensa busca 

bibliográfica de artigos que utilizam modelagem molecular para avaliar o núcleo 

benzoxatiolona. Como tal núcleo é relativamente inédito, não foi encontrado nenhum trabalho 

desse tipo, de modo que este projeto seja o primeiro a realizar tais avaliações. Dessa forma, 

espera-se que a monografia em questão acrescente de modo significativo para o estudo e 

desenvolvimento do núcleo de interesse, assim como o produto sulfonamídico.  

 

 

2. OBJETIVOS  

 

 Objetivo Geral 

 

Realizar estudos teóricos (DFT) de reações envolvendo o sistema benzoxatiolona de 

modo a contribuir para a síntese de novos derivados sulfonamídicos com possíveis atividades 

biológicas (anticâncer, antibacteriana e antifúngica), além de auxiliar e otimizar 

procedimentos experimentais de obtenção dessas substâncias realizados pelo grupo de 

pesquisas em Síntese Orgânica do HetBio – UFF.   

 

 Objetivos Específicos 

 

 Otimização de estrutura de compostos envolvidos na síntese de sulfonamidas a partir 

de derivados do núcleo 1,3-benzoxatiol-2-ona; 

 Cálculo de frequências vibracionais das estruturas otimizadas; 

 Avaliação termodinâmica (ΔH e ΔG
298

) de rotas sintéticas de obtenção de compostos 

sulfonamídicos p-substituídos a partir de derivados do núcleo 1,3-benzoxatiol-2-ona; 

 Analisar a influência de substituintes doadores e retiradores de elétrons localizados na 

posição para do cloreto de benzenossulfonila na exotermicidade e espontaneidade da 

reação de síntese de sulfonamidas; 
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 Correlacionar cargas pontuais (Mulliken) sob o átomo de enxofre do cloreto de 

benzenossulfonila substituído com a energia livre de Gibbs da reação de obtenção de 

sulfonamidas; 

 Avaliação cinética da reação de síntese de sulfonamidas utilizando o catalisador 

DMAP. 

 

 

3. MÉTODOS 

  

Como dito anteriormente, a modelagem molecular consiste em um conjunto de 

técnicas capazes de investigar estruturas e propriedades físicas de moléculas utilizando 

química computacional. Essa área se encontra em crescimento exponencial nas últimas 

décadas devido ao desenvolvimento e evolução de hardwares de computadores e softwares de 

simulação.
30

 

O principal desafio da análise estrutural de compostos químicos é determinar como o 

sistema será tratado como um todo. Por isso, os variados métodos computacionais consideram 

diferentes teorias atômicas, parâmetros e métodos numéricos para investigar as moléculas. 

Podemos categorizar tais métodos com base nessas características, sendo empíricos, Ab Initio, 

semi-empíricos e DFT as quatros maiores classes de métodos de estrutura eletrônica. 
25 

 

 Métodos de Cálculos 

 

Métodos empíricos são modelos clássicos que utilizam a mecânica molecular no 

tratamento das estruturas. Tais métodos consideram os átomos como esferas rígidas e as 

ligações químicas como molas, ignorando os elétrons. A energia potencial da molécula é 

calculada com base na lei de Hooke, como descrito na equação 1 a seguir:  

   
 

 
                                                            (Eq. 1) 

 

Em que   é a constante de força do oscilador harmônico (ligações) e     a distância de 

ligação entre os átomos. A formulação e simplificação dos cálculos realizados são dadas 

através da inserção de parâmetros experimentais. Por esse motivo, esses métodos são 

considerados parametrizados. 
31
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Como nesse caso o átomo é tratado como uma esfera, não é possível realizar qualquer 

análise de propriedades que dependam de elétrons, como energia de ionização e afinidade 

eletrônica, por exemplo. Apesar disso, o aprimoramento das técnicas de mecânica molecular, 

principalmente relacionadas à parametrização, faz com que esses métodos sejam amplamente 

empregados principalmente na pré-otimização de sistemas complexos, pois apresentam baixo 

custo computacional (tempo).
30,31

 Existem diversos pacotes de programas de mecânica 

molecular, como por exemplo MM2, UFF e PCMODEL-MMX. 
32

 

Os outros três, Ab Initio, semi-empírico e DFT, são considerados métodos quânticos. 

Os dois primeiros baseiam-se no formalismo de orbitais moleculares com diferentes 

abordagens, enquanto o DFT se embasa na densidade eletrônica para descrever 

intrinsecamente o efeito de muitos corpos com o princípio de uma única partícula. Os 

métodos quânticos se fundamentam em propor possíveis soluções para a equação de 

Schrödinger, que se encontra expressa em sua forma reduzida na equação 2.  

                                                      (Eq. 2) 

Em que E é a energia eletrônica e   é a função de onda multi-eletrônica em função da 

coordenadas de todos os elétrons e do núcleo. O operador Hamiltoniano eletrônico ( ) é o 

autovetor associado à energia e representa a energia total do sistema. Tal energia é composta 

pelo somatório de energias cinéticas e potenciais, como pode ser exemplificado na equação 3. 

30 

 

                                   (Eq. 3) 

 

Em que    e    são as energias cinéticas dos elétrons e núcleos, enquanto    ,    e    

refere-se respectivamente a energia potencial da atração núcleo-elétron, repulsão núcleo-

núcleo e repulsão elétron-elétron. 

O termo Ab Initio é originário do latim e significa “desde o principio”. Esse método é 

puramente teórico e descreve os sistemas sem inserir parâmetros experimentais, exceto as 

constantes físicas fundamentais. Desse modo, propõe uma série de métodos numéricos e 

condições de contorno para solucionar a equação de onda independente do tempo de 

Schrödinger, fazendo uso de aproximações como a de Born-Oppenheimer (BO). Nessa 

aproximação, a energia cinética do núcleo é considerada zero devido à diferença de massa 

elétron-núcleo. Como o núcleo apresenta massa muito maior que a do elétron, considera-se 
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que ele permanece parado comparado ao movimento eletrônico, de tal forma que seja possível 

omitir o termo de energia cinética do núcleo presente na equação 3. Além da aproximação de 

BO, alguns métodos desse tipo levam em conta a aproximação feita por Hartree e Fock (HF), 

em que cada elétron sofre o efeito de seus vizinhos em um potencial médio. Nas abordagens 

do Ab Initio, os resultados oferecidos são de alta qualidade devido à máxima rigorosidade 

matemática dos métodos numéricos empregados. Tal rigorosidade faz com que esse modelo 

apresente elevado custo computacional, mesmo em sua forma mais simples, conhecida 

puramente como HF. Por isso, o uso em sistemas complexos se torna inviável. 
30,33

 

Métodos semi-empíricos baseiam-se nos mesmos fundamentos do Ab Initio, porém 

introduzem parâmetros experimentais, como dados espectroscópicos e propriedades físicas, 

para auxiliar na resolução da equação 2. 
32

 A inserção de parâmetros experimentais e diversas 

aproximações para negligenciar termos da equação de Schrödinger faz com que esse método 

demande computacionalmente muito menos tempo que o discutido anteriormente. Cálculos 

realizados por tal técnica podem ser até 1000 vezes mais rápidos que os Ab Initio, por esse 

motivo são amplamente utilizados no tratamento de sistemas complexos, como biomoléculas. 

Os mais conhecidos dessa classe são AM1, PM3 e MNDO. 
30

 

Por fim, um método muito utilizado atualmente baseia-se na teoria do funcional de 

densidade (DFT). Frente ao Ab Initio, esse é o que apresenta menor custo computacional para 

tamanha eficiência e precisão. Os métodos Ab Initio e semi-empíricos discutidos 

anteriormente analisam o sistema com base nas funções de onda das moléculas, mesmo essa 

não sendo uma característica mensurável para cada átomo, propondo soluções aproximadas da 

equação 2. Esse tratamento é a principal diferença entre tais métodos e o DFT. Tal teoria não 

se baseia na função de onda independente do tempo em si, e sim na função de densidade de 

probabilidade do elétron ou de densidade eletrônica ( ), comumente conhecida como 

densidade de carga. Essa função é utilizada não só em química computacional, mas em 

diversas outras áreas, por ser uma observável experimental (difração eletrônica e de raio X). 

A energia calculada em função da densidade eletrônica é dada a partir do somatório das 

energias cinéticas e potenciais, como no caso do  , e das energias de troca e correlação 

eletrônica. Assim, ao considerar a função de densidade, o método DFT se torna 

matematicamente mais simples, pois é função apenas da posição, dependendo de três 

variáveis (x, y, z), diferente do caso da função de onda independente do tempo, a qual 

depende de quatro variáveis para cada elétron (três de posição e uma de spin eletrônico). 
33
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Dessa forma, o DFT é formado por um conjunto de equações de densidade autoconsistentes 

resolvíveis para um conjunto de orbitais, sendo possível definir com precisão o sistema.  

 

 Funcional 

 

A maior fonte de erro do método DFT está relacionada com a aproximação de um 

termo inserido nessas equações, a energia de correlação e troca, que é um funcional de 

densidade que considera todas as interações elétron-elétron. Por esse motivo, são 

desenvolvidas diversas propostas, introduzindo equações e parâmetros experimentais, para 

obter aproximações mais exatas do funcional. Ou seja, funcionais são as diferentes 

aproximações e parâmetros inseridos em cada método DFT com objetivo de minimizar os 

erros da energia de correlação e troca. Dessa forma, existem diversos tipos de funcionais, os 

quais respondem de diferentes modos para cada sistema.
 30

  

Em especial, um funcional muito utilizado atualmente é o híbrido B3LYP, o qual 

apresenta bons resultados para um grande grupo de sistemas. 
26, 27, 28 

Sua formulação foi 

desenvolvida por Becke em 1997
34

 e contém um termo de correlação elaborado por Lee, Yang 

e Parr. A definição como híbrido é devido à presença de funcionais GGA (aproximação geral 

de gradientes) de troca e correlação e de contribuições significativas do método HF. Seu 

desempenho é otimizado pela inserção de 3 parâmetros experimentais, indicados pelo número 

3 em seu nome (B3LYP). 
30 

Entretanto, sua larga escala de utilização faz com que seu 

tratamento não seja muito específico, não conseguindo descrever completamente algumas 

interações, como as de longo alcance. Por esse motivo, em 2006 foi criado um novo funcional 

de densidade, B97D, com base na formulação de Becke, porém introduzindo um termo de 

correção de dispersão. Através de um estudo de comparação da eficiência desse método com 

outros funcionais do tipo GGA e o próprio B3LYP, foi relatado que o B97D é um dos 

funcionais que utilizam aproximação geral de gradiente com maior precisão. Além disso, tal 

funcional apresenta extrema especificidade para tratamento de compostos orgânicos, 

principalmente os que contenham forças de dispersão. 
34

 

 

 Conjunto Base 

 

O conjunto base é o conjunto de funções responsável pelo tratamento dos orbitais 

atômicos que serão utilizados pelo método. Tal conjunto é formado pelo somatório de funções 
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gaussianas multiplicado por uma função angular, fornecendo assim a simetria correta do 

orbital em questão. 
35

 Quanto maior o número de funções de base, melhor a descrição dos 

orbitais daquele sistema. A tabela 3 a seguir contém exemplos de conjuntos base e o 

tratamento dos orbitais atômicos.  

 

Tabela 3: Exemplos de funções de base e sua descrição dos orbitais.  

Fonte: Adaptado de ORTOLAN, 2014. 

 

BASE DESCRIÇÃO DOS ORBITAIS 

3-21G 3 gaussianas contraídas para orbitais da camada interna; 2 

gaussianas contraídas e 1 uma gaussiana simples para orbitais da 

camada externa.  

6-31G 6 gaussianas contraídas para orbitais da camada interna; 3 

gaussianas contraídas e 1 uma gaussiana simples para orbitais da 

camada externa. 

6-31++G(d,p) Base anterior (6-31G) com funções difusas (++) e polarização dos 

orbitais (d e p). 

6-311++G(d,p) 6 gaussianas contraídas para orbitais da camada interna; 3 

gaussianas contraídas e dois tipos de gaussianas simples para 

orbitais da camada externa. Presença de funções difusas (++) e 

polarização dos orbitais (d e p). 

 

A inclusão de funções difusas no tratamento dos orbitais é utilizada para descrição 

ideal de ânions, complexos com ligações fracas, estados excitados e moléculas em que os 

elétrons estão fracamente ligados através de expansão da nuvem eletrônica. Dentre os 

conjuntos bases listados na tabela 3, o que descreve mais completamente o sistema é o 6-

311++G(d,p).
30

     

 

 Modelo Contínuo de Solvatação 

 

Reações que ocorrem em fase líquida sofrem grande interferência causada pelo 

solvente utilizado. Esse composto é responsável por estabilizar os intermediários formados e 

pode interferir diretamente na velocidade da reação e no produto final. Em razão disso, é de 

grande interesse utilizar modelos capazes de descrever efeitos de solvatação. Atualmente a 

abordagem mais utilizada em química computacional é a do contínuo dielétrico e o modelo 

mais conhecido desse tratamento é o PCM (Modelo Contínuo de Solvatação). 
36 
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O PCM considera que o solvente interage com a cavidade do soluto, que é formada 

por esferas sobrepostas uma para cada átomo. Esse tratamento esférico para a molécula de 2 

metil-pentano pode ser exemplificado na figura 18 a seguir. O raio das esferas formadoras do 

aglomerado depende da natureza de cada átomo. 
37

  

 

 

Figura 18: Raios das esferas de cada átomo, pelo modelo de solvatação PCM, no 

composto 2 metil-pentano. 

Fonte: GaussView 6, 2016. 

 

O potencial eletrostático gerado pelo dielétrico é calculado a partir das cargas 

aparentes na superfície do aglomerado de esferas. Essa deslocalização de cargas é 

determinada a partir da densidade eletrônica calculada utilizando métodos DFT, de forma que 

a polarização do soluto seja incluída nesses cálculos. Como a distribuição de cargas é dada a 

partir da densidade eletrônica, a solvatação é considerada contínua e, por isso, altamente 

realista. 
36 

 

 Estado de Transição (TS) 

 

A teoria do estado de transição, também conhecida como teoria do complexo ativado, 

considera que as moléculas dos reagentes se aproximam com o auxílio do solvente até 

formarem um complexo ativado. Esse complexo é formado conforme as ligações originais 

entre os átomos de cada composto do reagente se tornam mais fracas e distantes, ao passo que 

as novas ligações responsáveis por formar o produto começam a ser construídas. Ou seja, a 

reação ocorre de modo contínuo através da reformulação das ligações envolvidas. Com base 
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nessa teoria, a energia de ativação é a energia necessária para ultrapassar a barreira de 

ativação e formar o complexo inicial. A reação pode ser descrita através do deslocamento de 

um ponto em uma superfície tridimensional de energia potencial. A figura 19 a seguir oferece 

uma representação bidimensional da energia potencial da reação em função da coordenada 

reacional, mostrando a formação do complexo inicial. 
38 

 

 

Figura 19: Diagrama genérico de coordenada de reação.  

Fonte: própria autora.   

 

Ao analisar o gráfico é possível notar que inicialmente os reagentes se encontram em 

um mínimo de energia potencial. Devido à atração eletrostática e sucessivas colisões, as 

ligações ficam tencionadas e a energia potencial aumenta até atingir seu ponto máximo, 

formando o complexo ativado. Nesse ponto, ocorre o rearranjo das ligações, iniciando a 

formação do produto de modo que a energia potencial caia até atingir seu valor mínimo ao 

formar o produto estável. A energia de ativação é um fator determinante na velocidade da 

reação e pode ser diretamente influenciada pelo uso de solventes e catalisadores. É preciso 

pontuar que os reagentes se encontram em equilíbrio com o estado de transição. Dessa forma, 

é possível que o complexo inicial seja revertido em moléculas do reagente. A garantia de 

formação dos produtos é dada apenas ao ultrapassar a barreira de ativação. 
39

  

O estudo de parâmetros cinéticos em reações químicas é de extrema importância para 

otimização de procedimentos experimentais. Para isso, a simulação computacional de 

processos que envolvam barreira de ativação é auxiliada pela construção de superfícies de 
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energia potencial (SEP). Apesar da obtenção de frequências imaginárias em cálculos de 

otimização de estrutura e frequência vibracional serem indicativos da localização do estado de 

transição, é preciso construir e analisar a superfície de potencial para confirmar se o ponto em 

questão é um ponto de sela (TS, do inglês transition state). Em alguns casos as frequências 

imaginárias podem ser originadas a partir de rotações de grupos que causem a quebra 

momentânea de ligações.  
40 

A construção de SEPs (Figura 20) é feita através de cálculos de dinâmica química 

capazes obter valores precisos de seções de choque e probabilidades de transição de reações. 

Como essa superfície oferece uma gama de resultados, são empregados métodos para capturar 

os pontos essenciais desse mapa. Os cálculos TS empregados atualmente filtram essas 

informações, fazendo com que a coordenada reacional do sistema descreva as regiões de 

interesse conectando os pontos estacionários de energia. Ou seja, o caminho de energia 

mínima é constituído basicamente de reagentes, complexo ativado e produtos. É preciso 

pontuar que o estado de transição não é um intermediário reacional real, pois a formação dos 

produtos ocorre de modo contínuo. O complexo em questão é uma estrutura matematicamente 

definida na região de mais alta energia potencial. 
41 

 

 

Figura 20: Mapa de energia potencial e pontos de interesse. 

Fonte: ChemistryLibreTexts, 2017.  

 

De posse do complexo ativado obtido a partir do mapa de energia potencial, é possível 

determinar a energia de ativação da reação utilizando os valores de energia dos reagentes e do 

complexo, como exemplificado na equação 3 a seguir.  

        
                                                    (Eq. 4) 

Em que    é a energia de ativação da reação,      
 

a energia livre de Gibbs do 

complexo ativado e    a energia livre dos reagentes. 
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4. METODOLOGIA  

 

Todos os cálculos teóricos foram realizados no Laboratório Multiusuário de Química 

Computacional (LMQC) da Universidade Federal Fluminense. Os programas utilizados para 

construir as matrizes moleculares e realizar os cálculos teóricos foram GaussView 5.0 
41 

e 

GAUSSIAN 09 
42

, respectivamente. No presente estudo utilizou-se o funcional B97D e o 

conjunto base 6-311++G(d,p). Considerou-se ainda, o modelo contínuo de solvatação para 

simulação do solvente piridina para todas as reações avaliadas.  

As avaliações termodinâmicas das reações foram realizadas a partir cálculos de 

frequências vibracionais das estruturas com geometria devidamente otimizadas. Esses 

cálculos oferecem os valores de entalpia e energia livre de Gibbs de cada composto. Como 

tais energias são funções de estado, de forma de dependam apenas do estado inicial e final do 

sistema, os valores de  ΔH e ΔG
298

 das reações foi calculado da seguinte maneira: 

H(produtos) – H (reagentes) = ΔH(reação)    (Eq. 5) 

G(produtos) – G (reagentes) = ΔG
298

(reação)   (Eq. 6) 

 

4.1 – Reação Hidroxilada versus Metoxilada: 

 

A síntese de derivados de sulfonamídicos p-substituídos pode ser realizada a partir de 

reações entre o núcleo benzoxatiolona e benzenossulfonilas p-substituídas, em que o 

nitrogênio do núcleo atua como nucleófilo. Dentre os derivados do núcleo benzoxatiolona, o 

de maior interesse devido sua semelhança com o α-tocoferol, como descrito na seção 1.1.1, é 

o núcleo contendo hidroxila fenólica. Através de sucessivas tentativas experimentais, o grupo 

HetBio relatou que não foi possível obter o produto sulfonamídico a partir de tal núcleo nas 

condições realizadas, utilizando DMAP como base e catalisador nucleofílico. Nessas 

circunstâncias, havia sempre a formação de um produto alternativo, em que o oxigênio do 

grupo hidroxila funcionava como nucleófilo. A fim de avaliar a formação de todas as 

possíveis substâncias no sistema, realizaram-se cálculos de otimização e de frequências 

vibracionais para todos os compostos presentes nas possíveis reações no meio.  

Inicialmente foram avaliadas as reações com o nitrogênio (Esquema 1) e oxigênio 

(Esquema 2) do núcleo hidroxilado como nucleófilo, sem considerar a atuação do DMAP. 

Além dessas, também se avaliou a reação com nitrogênio do núcleo metoxilado como 
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nucleófilo (Esquema 3), a qual é a única obtida experimentalmente de modo satisfatório, pois 

não há competição entre sítios nucleofílicos (oxigênio e nitrogênio).  

 

 

Esquema 1: Reação de síntese do derivado sulfonamídico a partir do núcleo 

hidroxilado utilizando nitrogênio como nucleófilo.  
 

 

 

Esquema 2: Reação de síntese do derivado sulfonamídico a partir do núcleo 

hidroxilado utilizando oxigênio como nucleófilo. 
 

 

 

Esquema 3: Reação de síntese do derivado sulfonamídico a partir do núcleo 

metoxilado utilizando nitrogênio como nucleófilo. 

 

O DMAP utilizado experimentalmente age de duas maneiras: (1) como base, 

desprotonando o sítio nucleofílico e aumentando sua nucleofilicidade e (2) como catalisador 

nucleofílico, interagindo com a benzenossulfonila, aumentando sua eletrofilicidade. Tal 

atuação pode ser quantificada termodinamicamente a partir da análise dos intermediários 
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formados. Para tanto, a atuação como base foi verificada através de cálculos de otimização e 

frequência das reações de desprotonação do núcleo em sua forma hidroxilada e metoxilada, 

como exemplificado nos esquemas 4, 5 e 6 a seguir.  

 

 

Esquema 4: Ativação do átomo de nitrogênio do núcleo hidroxilado.  

 

 

Esquema 5: Ativação do átomo de oxigênio do núcleo hidroxilado.  
 

      

Esquema 6: Ativação do átomo de nitrogênio do núcleo metoxilado.  

 

 A formação do intermediário formado a partir da ação do DMAP como catalisador 

nucleofílico foi avaliada através de cálculos de otimização e frequências da reação entre o 

DMAP e a benzenossulfonila (20), como exemplificado no esquema 7 a seguir:  
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Esquema 7: Reação de obtenção do intermediário eletrofílico. 

 

De posse das frequências vibracionais e, consequentemente, dos parâmetros 

termodinâmicos dos intermediários, foram calculados os valores de ΔH e ΔG
298

 das reações 

partindo das moléculas desprotonadas. A partir desse momento, chamaremos tais reações de 

ativadas. Os esquemas 8, 9 e 10 a seguir contêm as reações (1, 2 e 3) em sua forma ativada 

por DMAP.  Apesar de não influenciar nos parâmetros termodinâmicos da reação final, a 

substância 31 foi representada nos esquemas com o único objetivo de facilitar a visualização 

do sítio eletrofílico.   

 

    

Esquema 8: Reação ativada partindo do núcleo hidroxilado e nitrogênio como 

nucleófilo.  

 

 

     

Esquema 9: Reação ativada partindo do núcleo hidroxilado e oxigênio como 

nucleófilo.  
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Esquema 10: Reação ativada partindo do núcleo metoxilado e nitrogênio como 

nucleófilo. 

 

A avaliação dos produtos obtidos experimentalmente foi feita a partir da discussão dos 

parâmetros termodinâmicos calculados.  

 

 4.2 – Variação de substituintes:  

 

Com a finalidade de confirmar a metodologia utilizada experimentalmente, foram 

realizados cálculos de otimização e frequência vibracional de reações envolvendo 

benzenossulfonilas substituídas. Para tanto, o cloro ligado ao anel aromático dos compostos 

29 e 31 foi variado para diferentes substituintes doadores e retiradores de elétrons (R = F, Br, 

CH3, terc-Butil, H e NO2), com objetivo de avaliar a influência de tais grupamentos na 

modulação do ΔH e ΔG
298

.  As reações analisadas encontram-se organizados nos esquemas 11 

e 12 a seguir: 

 

 

Esquema 11: Obtenção de derivados sulfonamídicos a partir de variações da 

substância 29. 
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 Esquema 12: Obtenção de derivados sulfonamídicos a partir de variações da 

substância 31.  

 
 

Além dessas, também foram realizadas avaliações dos parâmetros eletrônicos das 

reações substituídas, em que foram calculadas as cargas de Mulliken no átomo de enxofre das 

substâncias 32 e 34, com os devidos substituintes, visando correlacionar a espontaneidade 

com a carga encontrada. 

  

4.3 – Estudo Cinético: 

 

Nessa etapa foi realizada uma avaliação cinética da reação catalisada por DMAP 

através de cálculo TS. Para isso, efetuaram-se cálculos de scan utilizando o método AM1 para 

determinação da frequência vibracional mais negativa no processo de formação do produto. 

No scan, foram realizadas 10 etapas de redução de 0.1   de distância entre os átomos de 

nitrogênio e enxofre, sendo o valor inicial igual a 2.36  . Posteriormente, foram executados 

cálculos TS no ponto de interação com frequência mais negativa, sendo tal a provável 

localização do complexo inicial, em que há interação entre o nucleófilo (nitrogênio) e 

eletrófilo (enxofre), como exemplificado no esquema 13 a seguir:  

 

  

Esquema 13: Interação entre as substâncias 24 e 31 (complexo inicial) para cálculos 

de scan e estado de transição.  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Todas as moléculas foram completamente otimizadas utilizando o funcional B97D e 

conjunto base 6-311++G(d,p) e, após, procederam-se cálculos de frequências vibracionais. 

 

5.1 – Reação Hidroxilada versus Metoxilada: 

 

As estruturas otimizadas do núcleo em sua forma hidroxilada e metoxilada encontram-

se na figura 21. A análise das frequências obtidas para os compostos nos esquemas 1, 2 e 3 

mostra que não foram identificadas frequências imaginárias (negativas) caracterizando, assim, 

cada estrutura como um ponto de mínimo da superfície de energia potencial.  

 

         

Figura 21: Estruturas otimizadas do núcleo benzoxatiolona em sua forma  hidroxilada 

(19a) e  metoxilada (24b).   

 

Os parâmetros termodinâmicos (ΔH e ΔG
298

) para as reações presentes nos esquemas 

1, 2 e 3 foram calculados com base nas equações 5 e 6 e encontram-se organizados na tabela 4 

a seguir.  

 

Tabela 4: Parâmetros termodinâmicos das reações presentes nos esquemas 1, 2 e 3.  

 ΔH (kcal.mol
-1

) ΔG
298

 (kcal.mol
-1

) 

Esquema 1 -18,89 -8,26 

Esquema 2 -21,96 -10,47 

Esquema 3 -19,04 -8,55 

 

19a 24a 
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A variação da entalpia de uma reação é igual ao calor fornecido ao sistema em pressão 

constante, de modo que ΔH> 0 caracterize processos endotérmicos (absorção de calor) e ΔH<  

0 processos exotérmicos (liberação de calor). Dessa maneira, ao analisar os valores de ΔH 

presentes na tabela 4, nota-se que as três reações ocorrem através de processos exotérmicos, 

com ΔH< 0. Não obstante, a variação da energia livre de Gibbs possibilita determinar a 

espontaneidade de processos relacionando o grau de desordem (S) com o calor absorvido (H), 

em que reações espontâneas sejam acompanhadas de diminuição da energia livre (ΔG< 0), 

enquanto não espontâneas acompanhadas pelo aumento (ΔG> 0). 
38

 Assim, os valores de ΔG 

calculados em 298 K presentes na tabela 4, demonstram que as reações analisadas ocorrem 

espontaneamente (ΔG
298

< 0).  

Ainda que os resultados obtidos mostrem que as reações 1, 2 e 3 são espontâneas, o 

grupo HetBio relatou que não foi possível obter experimentalmente o produto da reação entre 

o núcleo benzoxatiolona e a benzenossulfonila 20. Visando solucionar tal problema, o grupo 

HetBio realizou uma extensa busca de substâncias capazes de otimizar a obtenção do produto 

final. Como a reação de obtenção da sulfonamida ocorre via substituição nucleofílica
44

, 

exemplificado no esquema 14, espera-se que compostos capazes de aumentar a 

nucleofilicidade do sítio nucleofílico da benzoxatiolona e a eletrofilicidade da 

benzenossulfonila favoreceriam a reação.                                    

 

 

Esquema 14: Mecanismo de obtenção da sulfonamida, R = OH e OCH3.  

 

 A partir de diversas avaliações experimentais, concluiu-se que o DMAP seria o 

composto ideal para otimização do procedimento, pois tem a capacidade de atuar como base, 
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desprotonando o núcleo e aumentando a nucleofilicidade e, como catalisador nucleofílico, 

interagindo com a benzenossulfonila e aumentando a eletrofilicidade.  Tal mecanismo de ação 

se encontra no esquema a seguir, que contém as duas possibilidades de desprotonação do 

núcleo e a ação como catalisador nucleofílico (Esquema 15).  
 

 

 

 

 

Esquema 15: Mecanismo da atuação do DMAP como base e catalisador nucleofílico, 

R = OH e OCH3.  

 

Ao analisar o mecanismo descrito no esquema anterior, é possível notar que o núcleo 

hidroxilado contém dois sítios de desprotonação (hidroxi e amino), ocorrendo competição 

entre os nucleófilos. Tal competição se tornou evidente, pois o grupo experimental relatou que 

o produto 21, em que o nitrogênio do núcleo hidroxilado atua como nucleófilo, não era obtido 

experimentalmente, havendo sempre formação da substância 23, com oxigênio como 

nucleófilo. Visando justificar a formação das espécies, executaram-se cálculos de otimização 

e frequência para os intermediários formados a partir da atuação do DMAP e, como 

anteriormente, não foram identificadas frequências imaginárias.  As variações dos parâmetros 

termodinâmicos das reações foram calculadas conforme as equações 5 e 6. 
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O efeito como base foi investigado a partir das reações de desprotonação do núcleo 

benzoxatiolona em suas diferentes formas (19 e 24), presentes nos esquemas 4, 5 e 6. A tabela 

5 a seguir, apresenta os valores de ΔH e ΔG
298

 obtidos para tais reações.  

 

Tabela 5: Parâmetros termodinâmicos da atuação do DMAP como base.  

 ΔH (kcal.mol
-1

) ΔG
298

 (kcal.mol
-1

) 

Esquema 4 - 23,36 -24,66 

Esquema 5 -46,05 -47,09 

Esquema 6 -21,50 -22,62 

 

Os dados da tabela 5 mostram que todas as reações analisadas ocorrem através de 

processos exotérmicos (ΔH< 0) e espontâneos (ΔG
298

< 0). Entretanto, a reação presente no 

esquema 5 apresenta energia mais negativa e, dessa forma, seria mais espontânea. O fator que 

influencia diretamente a espontaneidade de tal reação é a acidez do hidrogênio ligado ao 

oxigênio do composto 19.  

A acidez de um composto é relacionada com a estabilidade da base conjugada, de 

modo que uma base estável seja capaz de suportar os elétrons anteriormente compartilhados 

com o próton.
44

 Em vista disso, espécies eletronegativas são mais ávidas por elétrons e, assim, 

comportam mais facilmente a carga negativa gerada pela desprotonação. Ao analisar as duas 

possibilidades de desprotonação do núcleo 19, seria possível concluir que a base conjugada 

com carga negativa posicionada no elemento mais eletronegativo seria formada 

preferencialmente. De fato, a reação mais espontânea (ΔG
298

<< 0) é aquela em que a carga 

negativa se localiza no sítio mais eletronegativo, no caso o oxigênio.  

Após o estudo do efeito como base, foi necessário avaliar a ação do DMAP como 

catalisador nucleofílico. Como comentado no início da seção de metodologia, a entalpia e 

energia livre de Gibbs são funções de estado, de modo que sejam influenciadas apenas pelo 

estado inicial e final do sistema. Dessa forma, catalisadores não interferem em tais parâmetros 

da reação global, pois apenas oferecem caminhos reacionais com menor barreira energética, 

sendo regenerados no final do processo. Apesar disso, é possível identificar a exotermicidade 

e espontaneidade apenas do intermediário formado que, nesse caso, é o composto 31.  Os 

valores de ΔH e ΔG
298 

obtidos para a reação de formação do intermediário (Esquema 7), 

assim como sua geometria otimizada, encontram-se na tabela 6 e na figura 22, 

respectivamente.  
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Tabela 6: Parâmetros termodinâmicos do intermediário formado pela atuação do 

DMAP como catalisador. 

 ΔH (kcal.mol
-1

) ΔG
298

 (kcal.mol
-1

) 

Esquema 7 -11,73 -1,64 

 

 

Figura 22: Estrutura otimizada do DMAP atuando como catalisador nucleofílico.  

 

Os dados presentes na tabela anterior mostram que a reação é exotérmica (ΔH< 0) e 

espontânea (ΔG
298

< 0). Apesar de ser negativo, o valor encontrado de ΔG
298

 se mostra 

relativamente alto se comparado aos calculados anteriormente. A provável causa de tal fato é 

que o produto analisado no esquema 7 é um intermediário relativamente instável, pois a 

ligação S‒N apresenta caráter parcial de interação, sendo formada apenas para aumentar a 

eletrofilicidade do enxofre e, assim, favorecer o ataque nucleofílico. 

De posse dos parâmetros dos intermediários formados, foi possível analisar a 

interferência real do DMAP na reação final de síntese da sulfonamida. Como supracitado, o 

composto 31 influencia apenas na energia de ativação do processo global, pois o catalisador é 

regenerado ao final do processo. Apesar disso, por uma simples questão de visualização das 

etapas, as energias das reações finais foram calculadas considerando tal substância. A 

modulação das energias foi dada pelas substâncias desprotonadas. Os valores de ΔH e ΔG
298

 

para as reações partindo dos reagentes ativados e do composto 31, presentes nos esquemas 8, 

9 e 10, se encontram organizados na seguinte tabela 7.  

 

Tabela 7: Parâmetros termodinâmicos das reações ativadas dos esquemas 8, 9 e 10.  

 ΔH (kcal.mol
-1

) ΔG
298

 (kcal.mol
-1

) 

Esquema 8 -42,55 -42,39 

Esquema 9 -22,94 -22,18 

Esquema 10 -44,56 -44,72 



39 
 

 
 

Os dados da tabela anterior mostram que todas as reações são exotérmicas e 

espontâneas, sendo a reação 10 a de maior espontaneidade. A otimização do processo através 

da ação do DMAP como base é notável ao comparar os dados da tabela 4 com os da tabela 7 

(reação ativada), em que a primeira apresentou energias menos negativas, sendo processos 

menos espontâneos.  

Mesmo que a reação ativada do esquema 8 tenha mostrado energia consideravelmente 

negativa, tal produto não é formado experimentalmente. Isso ocorre pois, como concluído 

anteriormente, a desprotonação do núcleo em sua forma hidroxilada ocorre preferencialmente 

na hidroxila fenólica, aumentando a nucleofilicidade de tal sítio e, assim, impossibilitando a 

formação da sulfonamida. O valor obtido da reação 8 foi devido apenas à estabilidade do 

produto formado considerando a possibilidade de desprotonação do sítio contendo o 

grupamento amino do núcleo.  

Como a sulfonamida é obtida apenas pelo ataque nucleofílico do nitrogênio da 

benzoxatiolona à benzenossulfonila, seria necessário proteger o oxigênio da hidroxila fenólica 

para não haver competição entre os sítios nucleofílicos. Em vista disso, o único meio de 

obtenção do produto de interesse é através da reação utilizando o núcleo benzoxatiolona em 

sua forma metoxilada (OCH3), pois tal composto não apresenta competição nucleofílica 

devido à impossibilidade de desprotonação do oxigênio e, assim, garante o ataque feito pelo 

nitrogênio.   

Ao analisar a energia do intermediário formado pela desprotonação do núcleo em sua 

metoxilada, presente na tabela 5, é possível notar que tal substância apresenta ΔG
298

 menos 

negativo (-22,62 kcal.mol
-1

) se comparado às demais. Isso ocorre, pois independe da 

competição entre os sítios, aminas são ácidos fracos.
44

 Contudo, o intermediário se forma 

espontaneamente devido o alto caráter básico do DMAP, sendo possível que tal substância 

seja desprotonada e atue como nucleófilo.  

Por fim, os dados presentes na tabela 7 para a reação do esquema 10 nos leva a 

concluir que o produto formado a partir do núcleo metoxilado apresenta ΔH e ΔG
298

 negativos 

e, assim, a obtenção da sulfonamida a partir de tal núcleo é espontânea e exotérmica. A figura 

23 a seguir contém a estrutura otimizada da sulfonamida obtida a partir do núcleo 

benzoxatiolona em sua forma metoxilada.  
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Figura 23: Estrutura otimizada da sulfonamida formada a partir do núcleo metoxilado.  

 

5.2 – Variação de substituintes: 

 

O estudo da variação de substituintes é de extrema importância para a confirmação da 

metodologia empregada. Por isso, foram realizados cálculos de otimização e frequências 

vibracionais, utilizando o método DFT, de todos os compostos presentes nas reações dos 

esquemas 11 e 12. Como nos casos anteriores, não foram identificadas frequências negativas. 

A principal finalidade dessa etapa foi verificar a influência de substituintes R com caráter 

doador e retirador de elétrons na espontaneidade da reação não ativada e ativada. 

Considerando a ramificação padrão do anel como cloro (‒Cl), foram calculados os valores de 

ΔH e ΔG
298

 para os substituintes Flúor (‒F), Bromo (‒Br), Metil (‒CH3), terc-Butil (‒

C(CH3)3), Hidrogênio (‒H) e Nitro (‒NO2). Os valores obtidos para a reação não ativada e 

ativada se encontram respectivamente organizados nas tabelas 8 e 9 a seguir. 

 

Tabela 8: Influência de substituintes nos parâmetros termodinâmicos da reação em 

sua forma não ativada.  

Substituintes R ΔH (kcal.mol
-1

) ΔG
298

 (kcal.mol
-1

) 

– Cl (padrão) -19,04 -8,55 

– F -19,08 -8,08 

– Br -19,12 -8,39 

– CH3 -18,31 -8,65 

‒C(CH3)3 -18,40 -7,97 

– H -18,65 -7,60 

– NO2 -19,43 -10,83 
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Tabela 9: Influência de substituintes nos parâmetros termodinâmicos da reação em 

sua forma ativada.   

Substituintes R ΔH (kcal.mol
-1

) ΔG
298

 (kcal.mol
-1

) 

– Cl (padrão) -44,56 -44,72 

– F -44,56 -44,11 

– Br -43,93 -44,57 

– CH3 -43,51 -44,27 

‒C(CH3)3 -43,41 -42,68 

– H -44,03 -42,77 

– NO2 -46,08 -46,00 

 

 Os dados das tabelas 8 e 9 mostram que, independente dos substituintes, todas as 

reações são exotérmicas e espontâneas. Além disso, a análise geral dos valores obtidos para as 

reações mostra que processos ativados por DMAP são mais espontâneos, apresentando ΔG
298

 

<<0 se comparado ao processo sem a atuação do mesmo. 

Sabemos que a espontaneidade da reação de síntese da sulfonamida é acompanhada 

pelo aumento da nucleofilicidade do núcleo benzoxatiolona e da eletrofilicidade da 

benzenossulfonila. Dessa forma, reações contendo substituintes ávidos por elétrons 

posicionados na benzenossulfonila, deverão fornecer valores de ΔG
298

 mais negativos. Ao 

analisar os substituintes estudados, é possível notar que tais grupamentos apresentam 

diferentes caráteres de doação eletrônica, como observado na escala a seguir.  

 

‒NO2, ‒F, ‒Cl, ‒Br, ‒H, ‒CH3, ‒C(CH3)3 

 

       DOAÇÃO ELETRÔNICA 

 

O efeito de indução é dado a partir da polarização da ligação, estabilizando (ou 

instabilizando) as cargas geradas através de indução eletrostática. Dos substituintes 

analisados, os capazes de doar elétrons por indução são ‒CH3, ‒C(CH3)3 e ‒H. Tal efeito 

doador reduz a eletroficilidade da benzenossulfonila e, assim, desfavorece o ataque 

nucleofílico. De fato, ao analisar os valores calculados para tais substituintes, é possível notar 

que o terc-Butil, o qual apresenta maior caráter doador, fornece ΔG
298

 menos negativo, sendo 

um processo menos espontâneo se comparado aos demais.  

Não obstante, as aceptoras de elétrons por indução são ‒F, ‒Cl e ‒Br. Tal 

característica desloca a nuvem eletrônica e aumenta a eletrofilicidade da benzenossulfonila. 
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Ao observar os valores obtidos para tais substâncias, é possível notar que as reações com ‒Br 

e ‒Cl oferecem valores de ΔG
298

 mais negativos se comparados aos grupamentos doadoras, 

diferentemente da reação contendo F como substituinte. Ainda que o F seja a espécie com 

maior poder polarizante, foi observado valor de ΔG
298

 maior que o esperado. A provável 

causa de tal imprevisto é devido, exatamente, à elevada eletronegatividade do F, de modo que 

sua avidez por elétrons seja tamanha ao ponto de não comportar a carga positiva gerada no 

sítio eletrofílico.   

O efeito eletrônico por ressonância é dado a partir da deslocalização da nuvem de 

elétrons π na estrutura. Dentre os analisados, o grupo nitro apresenta não só caráter retirador 

de elétrons por indução, mas também por ressonância, de modo que tal substituinte apresente 

a maior capacidade de deslocalizar a nuvem eletrônica e, assim, aumentar e eletrofilicidade do 

eletrófilo. De fato, ao analisar os valores calculados é possível notar que a reação utilizando 

substituinte NO2 apresenta maior espontaneidade, com ΔG
298

 mais negativo. A figura 24 a 

seguir contém a geometria otimizada da benzenossulfonila substituída pelo grupo nitro em sua 

forma livre e ligada ao DMAP.  

 

                  

Figura 24: Estrutura otimizada da benzenossulfonila nitro substituída livre (32a) e  

ligada ao DMAP (34a).  

 

Para mais desses cálculos, foi realizada uma avaliação dos parâmetros eletrônicos 

através das cargas pontuais de Mulliken nos átomos de enxofre das substâncias 32 e 34, com 

o intuito de verificar a influência real dos substituintes na eletrofilidade do átomo de enxofre.  

A correlação entre as cargas no átomo de enxofre e o valor de ΔG
298

 para os diferentes 

substituintes na reação em sua forma não ativada e ativada se encontram organizadas nas 

tabelas 10 e 11 a seguir.  

 

 

32a 34a 



43 
 

 
 

Tabela 10: Correlação entre as cargas de Mulliken e espontaneidade da reação não 

ativada para diferentes substituintes R. 

Substituintes R Cargas de Mulliken  

(Enxofre) 

ΔG
298

 (kcal.mol
-1

) 

– Cl (padrão) -0,154 -8,55 

– F -0,122 -8,08 

– Br -0,135 -8,39 

– CH3 -0,200 -8,65 

‒C(CH3)3 -0,167 -7,97 

– H -0,131 -7,60 

– NO2 -0,022 -10,83 

 

Tabela 11: Correlação entre as cargas de Mulliken e espontaneidade da reação ativada 

para diferentes substituintes R. 

Substituintes R Cargas de Mulliken  

(Reação Ativada) 

ΔG
298

 (kcal.mol
-1

) 

– Cl (padrão) -0,126 -44,72 

– F -0,119 -44,11 

– Br -0,129 -44,57 

– CH3 -0,103 -44,27 

‒C(CH3)3 -0,050 -42,68 

– H -0,157 -42,77 

– NO2 0,014 -46,00 

 

A análise imediata das cargas presentes nas tabelas 10 e 11 mostra que foi 

identificável carga positiva no átomo de enxofre apenas para a benzenossulfonila com 

grupamento nitro. Tal comportamento pode ter sido dado devido à descrição incompleta do 

sistema pelo método utilizado. Apesar disso, as cargas obtidas se mostraram relativamente 

próximas de zero, se aproximando do caráter positivo esperado. 

Como dito anteriormente, foi possível obter carga positiva para a bezenossulfonila 

com o substituinte nitro, corroborando com o aumento da espontaneidade de tal reação devido 

o elevado caráter retirador de elétrons do grupamento.  
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5.3 – Estudo Cinético (Reação Ativada): 

 

Em um primeiro momento foram realizados cálculos de scan visando realizar uma 

varredura da superfície de energia potencial da reação ativada de obtenção da sulfonamida. 

Nessa etapa foi utilizado o método semi-empírico AM1, pois o objetivo inicial era apenas 

identificar o ponto com frequência imaginária responsável pela formação do complexo inicial. 

Partindo de tal ponto, procederam-se cálculos TS com o método DFT utilizado em todas as 

avaliações. Após sucessivas tentativas e estratégias teóricas, não foi possível identificar a 

barreira energética da reação em sua forma ativada.   

A não identificação da barreira energética em tal reação leva a crer que a energia de 

ativação do processo, caso exista, é abaixo da capacidade de quantificação do método 

B97D/6-311++G(d,p). A provável causa de tal barreira ser extremamente pequena (ou 

inexistente) na reação ativada é devido, principalmente, à atração eletrostática entre as 

substâncias. O único fator responsável por impedir a atração imediata entre os compostos 

carregados positivamente (benzessulfonamida catalisada por DMAP) e negativamente (núcleo 

desprotonado) é a solvatação. Tal impedimento só é efetivo nos casos em que os íons se 

localizam em diferentes poços de solvatação, dificultando a atração eletrostática. Esse efeito 

seria observado apenas nos casos em que a interação solvente‒soluto é mais estável que a 

soluto‒soluto. Dessa forma, conclui-se que a reação de obtenção da sulfonamida utilizando 

DMAP como base e catalisador nucleofílico ocorre de maneira espontânea e sem barreiras 

energéticas.   

 

 

6. CONCLUSÃO 

 

A presente monografia realizou avalições de reações envolvendo o sistema 1,3-

benzoxatiol-2-ona utilizando métodos quânticos de química computacional. O método DFT 

B97D/6-311++G(d,p), empregado em tais análises, se mostrou eficiente para os cálculos de 

otimização e frequência realizados, descrevendo o sistema de maneira satisfatória. Não foram 

identificadas frequências imaginárias nos compostos estudados, concluindo que todas as 

estruturas caracterizam pontos de mínimo da superfície de energia potencial, corroborando 

com a excelente aplicabilidade do método.  
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Como relatado pelo grupo experimental, a reação de síntese da sulfonamida só ocorre 

em presença de DMAP, o qual atua como base e catalisador nucleofílico. Por esse motivo, os 

produtos obtidos experimentalmente foram justificados através de avaliações termodinâmicas 

dos intermediários formados a partir de tal atuação. Os estudos mostraram que não é possível 

sintetizar a sulfonamida partindo do derivado hidroxilado do núcleo 1,3-benzoxatiol-2-ona 

devido à competição entre os sítios nucleofílicos. Nessa espécie, o hidrogênio mais ácido se 

localiza no oxigênio, de forma que tal sítio seja desprotonado pelo DMAP e funcione como 

nucleófilo da reação, havendo sulfonilação no oxigênio e não no nitrogênio. Portanto, o único 

meio de obtenção da sulfonamida seria a partir do derivado metoxilado, o qual ocorre 

espontaneamente (ΔG
298

 = -44,72 kcal.mol
-1

) e não apresenta competição nucleofílica. 

A metodologia empregada foi avaliada através da variação de substituintes e 

correlação com a espontaneidade da reação. Os resultados obtidos confirmam que a reação 

ocorre conforme os mecanismos propostos. O posicionamento de substituintes ávidos por 

elétrons na benzenossulfonila produziram energias livres de Gibbs mais negativas, já que têm 

a capacidade de aumentar a eletrofilicidade do composto. A deslocalização eletrônica foi 

notável para o grupamento nitro, o qual gerou uma carga positiva no enxofre eletrofílico. 

Dentre os analisados, tal grupamento apresentou maior capacidade de aumentar a 

espontaneidade da reação, fornecendo energia livre mais negativa (ΔG
298

 = -46,00 kcal.mol
-1

) 

para a reação ativada por DMAP.  

Por fim, não foi possível identificar barreiras energéticas na reação catalisada por 

DMAP através de cálculos de estado de transição utilizando o método DFT em questão. 

Como tal método se apresentou eficiente para todas as análises, acredita-se que a barreira 

energética é inexistente ou não quantificável. Já que a reação ocorre entre substâncias 

carregadas, a provável causa para não identificação da barreira energética é atração 

eletrostática significativa entre as espécies, sendo o único obstáculo reacional a solvatação das 

moléculas.  

Sendo assim, todos os cálculos realizados corroboraram de forma significativa para os 

mecanismos da reação de obtenção de sulfonamidas, a partir de derivados do núcleo 1,3 

benzaxatiol-2-ona, propostos pelo grupo de síntese orgânica do HetBio – UFF.    
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