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RESUMO 

Os heterociclos compõem uma classe de substâncias que desperta grande interesse sintético 

devido a sua ampla aplicação em diversos setores da indústria química e farmacêutica. Em 

especial, derivados contendo os sistemas 1,3-benzoxatiol-2-onas e as 1,3-tiazolidin-4-onas 

vêm sendo descritos por suas importantes atividades biológicas. Dentro deste contexto, este 

trabalho descreve a síntese de quatro derivados tiazolidinônicos (13a-d) e três derivados 

tiazolidinônicos etilados (14a, 14c-d) contendo o núcleo 1,3-benzoxatiol-2-ona, inéditos na 

literatura, com potencial atividade antitumoral. A primeira etapa da síntese consistiu em uma 

reação de substituição eletrofílica aromática seguido de ciclização intramolecular envolvendo 

o resorcinol (9), tiocianato de potássio e sulfato de cobre II, resultando na obtenção do 

intermediário imino-tiocarbonato 10 com rendimento bruto de 76 %. Na segunda etapa, o 

intermediário 10 foi submetido a uma reação de hidrólise utilizando solução de HCl 10 %, 

promovendo a obtenção da 6-hidroxi-1,3-benzoxatiol-2-ona (2) com 57 % de rendimento. Na 

terceira etapa, o intermediário 2 foi submetido a uma reação de nitração, em diclorometano, 

utilizando solução de HNO3 65 %, obtendo-se o intermediário 4 com 71 % de rendimento. O 

intermediário nitrado 4 foi posteriormente submetido à hidrogenação catalítica em suporte de 

Pd/C 10 %, levando à formação do intermediário amino 16 com 85 % de rendimento. Os 

derivados 13a-d foram sintetizados através de metodologia one-pot, envolvendo reações de 

condensação entre o intermediário 16 e benzaldeídos substituídos, e posteriormente reações 

das respectivas iminas com ácido mercaptoacético seguido de ciclização intramolecular. O 

rendimento das reações variou de 20 a 51 %, após otimização da metodologia. Por fim, os 

derivados 14a, 14c-d foram obtidos com rendimentos entre 51-54 %, após etilação da 

hidroxila fenólica das substâncias 13a, 13c-d mediante reação, em DMF, com brometo de 

etila em presença de K2CO3. As substâncias sintetizadas foram caracterizadas por medições 

de pontos de fusão, espectroscopia na região do infravermelho e ressonância magnética 

nuclear de hidrogênio. Os novos heterociclos (13a-d e 14a, 14c-d) estão sendo submetidos a 

estudos para avaliação da atividade antitumoral frente a diferentes linhagens de células 

cancerígenas. 
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ABSTRACT 

Heterocycles make up a class of substances that arouses great synthetic interest due to their 

wide application in various sectors of the chemical and pharmaceutical industry. In particular, 

derivatives containing the 1,3-benzoxathiol-2-one and 1,3-thiazolidin-4-one systems have 

been described for their important biological activities. In this context, this work describes the 

synthesis of four thiazolidinonic derivatives (13a-d) and three ethylated thiazolidinonic 

derivatives (14a, 14c-d) containing the 1,3-benzoxathiol-2-one nucleus, unpublished in the 

literature, with potential antitumor activity. The first step of the synthesis consisted of an 

aromatic electrophilic substitution reaction followed by intramolecular cyclization involving 

resorcinol (9), potassium thiocyanate and copper sulfate II, resulting in the imino-

thiocarbonate intermediate 10 with a gross yield of 76 %. In the second step, intermediate 10 

was subjected to a hydrolysis reaction using 10 % HCl solution, promoting the obtaining of 6-

hydroxy-1,3-benzoxathiol-2-one (2) with 57 % yield. In the third step, intermediate 2 was 

subjected to a nitration reaction, in dichloromethane, using 65 % HNO3 solution, obtaining 

intermediate 4 with 71 % yield. Intermediate 4 was subsequently subjected to catalytic 

hydrogenation in 10 % Pd/C support, leading to the formation of amino intermediate 16 with 

85 % yield. Derivatives 13a-d were synthesized through one-pot methodology involving 

condensation reactions between intermediate 16 and substituted benzaldehydes, and 

subsequently reactions of their respective imines with mercaptoacetic acid followed by 

intramolecular cyclization. The reaction yield varied from 20 to 51 %, after optimization of 

the methodology. Finally, derivatives 14a, 14c-d were obtained with 51-54 % yields, after 

ethylation of the phenolic hydroxyl of substances 13a, 13c-d by reaction, in DMF, with ethyl 

bromide in the presence of K2CO3. The synthesized substances were characterized by melting 

point measurements and spectroscopic analysis in infrared region and hydrogen nuclear 

magnetic resonance. The new heterocycles (13a-d and 14a, 14c-d) are being subjected to 

studies to assess antitumor activity against different cancer cell lines. 

 

 

 

Keywords: benzoxathiolones, thiazolidinones, synthesis, antitumor.



 
 

 
 
 

SUMÁRIO  

1. INTRODUÇÃO ................................................................................................................. 1 

1.1. CÂNCER 1 

1.2. HETEROCICLOS 4 

1.2.1. BENZOXATIOLONAS 5 

1.2.2. TIAZOLIDINONAS 9 

2. OBJETIVOS .................................................................................................................... 11 

3. JUSTIFICATIVA ............................................................................................................ 12 

4. METODOLOGIA ............................................................................................................ 13 

5.  RESULTADOS E DISCUSSÃO ..................................................................................... 15 

5.1. OBTENÇÃO DA 6-HIDROXI-1,3-BENZOXATIOL-2-IMINA 10 15 

5.2. OBTENÇÃO DA 6-HIDROXI-1,3-BENZOXATIOL-2-ONA 2 17 

5.3. OBTENÇÃO DA 6-HIDROXI-5-NITRO-1,3-BENZOXATIOL-2-ONA 4 19 

5.4. OBTENÇÃO DA 5-AMINO-6-HIDROXI-1,3-BENZOXATIOL-2-ONA 16 22 

5.5. OBTENÇÃO DOS DERIVADOS CONTENDO O NÚCLEO TIAZOLIDINONA 

13a-e 24 

5.6. OBTENÇÃO DOS DERIVADOS ETILADOS CONTENDO O NÚCLEO 

TIAZOLIDINONA 14a-e 30 

6. CONCLUSÃO ................................................................................................................. 36 

7. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL ............................................................................ 37 

7.1. SÍNTESE DA 6-HIDROXI-1,3-BENZOXATIOL-2-IMINA 10 37 

7.2. SÍNTESE DA 6-HIDROXI-1,3-BENZOXATIOL-2-ONA 2 38 

7.3. SÍNTESE DA 6-HIDROXI-5-NITRO-1,3-BENZOXATIOL-2-ONA 4 38 

7.4. SÍNTESE DA 5-AMINO-6-HIDROXI-1,3-BENZOXATIOL-2-ONA 16 39 

7.5. SÍNTESE DOS DERIVADOS 13a-d 40 

7.5.1. 3-(6-hidroxi-2-oxobenzo[d][1,3]oxatiol-5-il)-2-feniltiazolidin-4-ona 13a 40 



 
 

 
 
 

7.5.2. 3-(6-hidroxi-2-oxobenzo[d][1,3]oxatiol-5-il)-2-(4-metoxifenil)tiazolidin-4-ona 

13b 41 

7.5.3.  2-(4-clorofenil)-3-(6-hidroxi-2-oxobenzo[d][1,3]oxatiol-5-il)tiazolidin-4-ona 13c 41 

7.5.4. 2-(4-bromofenil)-3-(6-hidroxi-2-oxobenzo[d][1,3]oxatiol-5-il)tiazolidin-4-ona 

13d 42 

7.6. SÍNTESE DOS DERIVADOS 14a, 14c-d 42 

7.6.1. 3-(6-etoxi-2-oxobenzo[d][1,3]oxatiol-5-il)-2-feniltiazolidin-4-ona 14a 43 

7.6.2. 2-(4-clorofenil)-3-(6-etoxi-2-oxobenzo[d][1,3]oxatiol-5-il)tiazolidin-4-ona 14c 43 

7.6.3. 2-(4-bromofenil)-3-(6-etoxi-2-oxobenzo[d][1,3]oxatiol-5-il)tiazolidin-4-ona 14d 44 

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .............................................................................. 45 

ANEXOS ............................................................................................................................. 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1. Representação do processo de metástase, p. 1 

Figura 2. Exemplos de fármacos utilizados no tratamento contra o câncer, p. 3 

Figura 3. Incidência global de novos casos de Câncer no ano de 2018, p. 4 

Figura 4. Exemplos de fármacos antitumorais que possuem heterociclos em sua estrutura, p. 

5 

Figura 5. Núcleo benzoxatiolônico 1, p. 6 

Figura 6. Representação do derivado tioxolona 2, p. 6 

Figura 7. 1,3-Benzoxatiol-2-onas com potencial atividade biológica, p. 6 

Figura 8. Comparação da estrutura de uma hidroxi-1,3-benzoxatiol-2-ona com a estrutura do 

α-tocoferol, p. 7 

Figura 9. Exemplos de benzoxatiolonas com atividade antitumoral, p. 7 

Figura 10. Estrutura geral de 1,3-tiazolidin-4-onas, p. 9 

Figura 11. 1,3-Tiazolidin-4-onas com potencial atividade biológica, p. 9 

Figura 12. Planejamento estrutural dos derivados do tipo 13 e 14, p. 12 

Figura 13. Proposta de mecanismo para obtenção do intermediário 10, p. 16 

Figura 14. Espectro de RMN de 1H (500 MHz; DMSO-d6) do intermediário 10, p. 17 

Figura 15. Mecanismo de hidrólise ácida para formação da tioxolona 2, p. 18 

Figura 16. Espectro de RMN de 1H (500 MHz; DMSO-d6) da substância 2, p. 19 

Figura 17. Mecanismo da reação de nitração da 6-hidroxi-1,3-benzoxatiol-2-ona, p. 20 

Figura 18. Espectro parcial de RMN de 1H (500,00 MHz; DMSO-d6) da substância 4, p. 21 

Figura 19. Espectro no infravermelho da substância 4, p. 22 

Figura 20. Espectro parcial de RMN de 1H (500,00 MHz; DMSO-d6) da substância 16, p. 23 

Figura 21. Espectro no infravermelho da substância 16, p. 24 

Figura 22. Mecanismo para a síntese dos derivados tiazolidinônicos do tipo 13, p. 26 

Figura 23. Espectro de RMN de 1H (400,00 MHz; DMSO-d6) da tiazolidinona 13c, p. 27 

Figura 24. Espectro de IV da tiazolidinona 13c, p. 29 

Figura 25. Mecanismo da reação de etilação da hidroxila fenólica, p. 31 

Figura 26. Espectro de RMN de 1H (500,00 MHz; DMSO-d6) da tiazolidinona etilada 14c, p. 

32 

Figura 27. Espectro de IV da tiazolidinona etilada 14c, p. 34 



 
 

 
 
 

LISTA DE ESQUEMAS 

Esquema 1. Síntese da tioxolona 2 a partir do resorcinol, p. 8 

Esquema 2. Síntese do núcleo 1,3-tiazolidin-4-ona através da metodologia one-pot (a) e sem 

utilização de solvente (b), p. 10 

Esquema 3. Metodologia sintética proposta para a obtenção dos derivados do tipo 13 e 14, p. 

13 

Esquema 4. Rota sintética do intermediário 10, p. 15 

Esquema 5. Síntese da tioxolona 2, p. 18 

Esquema 6. Reação de nitração da tioxolona, p. 19 

Esquema 7. Reação de redução para obtenção do intermediário amino, p. 22 

Esquema 8. Síntese das tiazolidinonas 13a-e, p. 25 

Esquema 9. Síntese dos derivados tiazolidinônicos etilados 14a-e, p. 30 



 
 

 
 
 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 1. Derivados benzoxatiolônicos com atividade antitumoral sintetizados pelo nosso 

grupo de pesquisa, p. 8 

Tabela 2. Dados de RMN de 1H da substância 10, p. 17 

Tabela 3. Dados de RMN de 1H da substância 2, p. 19 

Tabela 4. Dados de RMN de 1H da substância 4, p. 21 

Tabela 5. Dados de IV da substância 4, p. 22 

Tabela 6. Dados de RMN de 1H da substância 16, p. 23 

Tabela 7. Dados de IV da substância 16, p. 24 

Tabela 8. Rendimentos, pontos de fusão e tempos reacionais dos derivados 13a-d, p. 25 

Tabela 9. Dados de RMN de 1H das substâncias 13a-d, p. 27 

Tabela 10. Principais bandas observadas nos espectros de infravermelho das substâncias 13a-

d, p. 29 

Tabela 11. Rendimentos e pontos de fusão dos derivados 14a, 14c-d, p. 31 

Tabela 12. Dados de RMN de 1H das substâncias 14a, 14c-d, p. 32 

Tabela 13. Principais bandas observadas nos espectros de infravermelho das substâncias 14a, 

14c-d, p. 34 



 
 

 
 
 

LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS E SÍMBOLOS  

 

CCD:                  Cromatografia em Camada Delgada 

CI50:                     Concentração inibitória 50% 

CIM:                    Concentração Inibitória Mínima 

d:                          Dupleto 

dd:                         Duplo dupleto 

DMF:                   Dimetilformamida 

DMSO:                Dimetilsulfóxido 

EtOH:                  Etanol 

g:           Gramas 

h:                          Tempo em horas 

Hz:                      Hertz 

IV:                         Infravermelho 

J:                           Constante de acoplamento 

m:                        Multipleto 

MHz:                   Megahertz 

mL:          Mililitro 

M.M.:                   Massa molecular 

mmol:          Milimol 

Mult.:                   Multiplicidade 

nm:           Nanômetro 

OMS:        Organização Mundial da Saúde 

Pd:                          Paládio 

Pd/C:                   Paládio em Carbono 

P.F.:                       Ponto de fusão 

ppm:                    Partes por milhão 

RMN de 1H:        Ressonância Magnética Nuclear de Hidrogênio 

s:                           Simpleto 

t:                           Tripleto 

t.a.:                          Temperatura ambiente 

TMS:           Tetrametilsilano 



 
 

 
 
 

UV:            Ultravioleta 

 Δ:            Aquecimento 

 º:                        Grau 

 ºC:                              Graus Celsius 

 δ:                           Deslocamento químico 

 υ:                           Número de onda (cm-1) 

 π:            Pi



 
 

1 
 

 
 
 

1. INTRODUÇÃO  

1.1. CÂNCER 

Câncer é um termo genérico usado para definir um conjunto de doenças que têm em 

comum o crescimento desordenado de células, com capacidade de invadir tecidos e órgãos.1,2 A 

doença pode se iniciar em qualquer parte do corpo a partir de mutações genéticas, alterações nos 

genes das células que influenciam as suas funções, principalmente como elas crescem e se 

dividem.3  

Normalmente, células humanas se desenvolvem e se dividem para formar novas células de 

acordo com a necessidade do corpo humano. Quando elas envelhecem ou são danificadas, elas 

morrem e são substituídas por novas células. No entanto, quando o câncer se desenvolve, células 

velhas e danificadas que sofreram mutações genéticas sobrevivem, quando deveriam ter morrido, 

e novas células anômalas são formadas. Essas células anômalas adicionais podem se dividir 

constantemente e formar tumores tanto no local de origem, como em locais distantes ao se 

transportarem pela corrente sanguínea ou pelos vasos linfáticos, processo conhecido como 

metástase (Figura 1).3,4 

 

Figura 1. Representação do processo de metástase.5 

 

Tumor pode ser definido como o aumento de volume observado em uma parte qualquer do 

corpo. Quando o tumor é desenvolvido a partir de uma neoplasia, ou seja, do crescimento 

desordenado do número de células, ele pode ser classificado em maligno ou benigno. Os tumores 
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malignos são os observados na ocorrência de câncer, constituídos de células cancerígenas capazes 

de crescer rapidamente, de forma agressiva, e de se espalhar pelo corpo através da corrente 

sanguínea ou dos vasos linfáticos. Por outro lado, os tumores benignos não são constituídos de 

células cancerígenas, se desenvolvem lentamente, de forma organizada, e não são capazes de 

invadir outros tecidos ou de se espalhar pelo corpo. O lipoma e o mioma são dois exemplos de 

tumores benignos.6,7 

O processo de formação de tumores pode ser influenciado diretamente pela exposição a 

agentes cancerígenos (carcinógenos). Os carcinógenos, que são definidos como um agente, 

mistura ou exposição, são capazes de elevar a incidência de câncer em uma determinada faixa de 

idade. Como exemplos de carcinógenos, tem-se a radiação ionizante, agentes biológicos, como o 

vírus da Hepatite B e C, substâncias orgânicas, como benzaldeído e o formaldeído, medicamentos 

à base de estrogênio e progesterona, e metais, como cádmio e berílio.8  

Além disso, fatores como a susceptibilidade genética e o estilo de vida de cada pessoa 

associado a práticas, como o consumo de bebidas alcoólicas e o hábito de fumar, ativa ou 

passivamente, também influenciam significativamente a incidência de determinados tipos de 

câncer.9 

Em relação ao tratamento do câncer, as principais alternativas terapêuticas são a cirurgia, 

radioterapia e quimioterapia.8,10 O tratamento cirúrgico é mais aplicado por exemplo, em casos de 

metástase no fígado e na região colorretal. Já a radioterapia é combinada com a quimioterapia e a 

cirurgia a fim de reduzir a possibilidade de metástase.8 Com relação à quimioterapia, esta é, na 

maioria das vezes, administrada a partir da combinação de dois ou três fármacos com mecanismos 

de ação diferentes para induzir a morte da célula tumoral. 

Os efeitos adversos associados ao tratamento quimioterápico são neutropenia (diminuição 

de glóbulos brancos, o que explica a maior susceptibilidade às infecções), ulceração na mucosa 

oral, diarreia, queda de cabelos e danos aos nervos e rins.11 Isso ocorre devido ao fato de que 

grande parte do arsenal quimioterápico disponível (Figura 2) atualmente atua de forma 

inespecífica, atingindo tanto células normais quanto células cancerosas.12 
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Figura 2. Exemplos de fármacos utilizados no tratamento contra o câncer. 

 

O câncer representa uma ameaça à saúde pública, figurando entre as principais causas de 

morte no mundo.13,14 De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2018 

houve um total de 9,6 milhões de mortes causadas por esta doença em todo o mundo, com 18,1 

milhões de novos casos (Figura 3).14 Estima-se que em 2040, a carga global será de 29,4 milhões 

de novos casos de câncer.1 No Brasil, a estimativa para o triênio 2020-2022, aponta para a 

ocorrência de cerca de 625 mil casos novos da doença, para cada ano.15 
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Figura 3. Incidência global de novos casos de câncer no ano de 2018. 14 

 

Nos últimos anos, muitos esforços têm sido direcionados para o desenvolvimento de novas 

estratégias visando à descoberta de formas mais efetivas e seguras de combater esta doença, o que 

inclui a pesquisa por novos agentes quimioterápicos. Dentro deste contexto, o maior desafio é o 

desenvolvimento de substâncias mais efetivas e mais seguras para o tratamento do câncer, 

considerando-se a ocorrência de efeitos adversos, devido à falta de especificidade às células 

tumorais, e ainda à ocorrência de resistência aos fármacos comumente utilizados na prática 

clínica.16,17 

Diante deste quadro que envolve toda a problemática relacionada a esta enfermidade, 

salienta-se uma real necessidade de investimentos no campo da pesquisa que visem o 

desenvolvimento de novos compostos. 

Uma das abordagens para a obtenção de novos candidatos a fármacos é a síntese de 

substâncias contendo heterociclos de reconhecida atividade farmacológica. 

 

1.2. HETEROCICLOS 

Os heterociclos compõem uma classe de substâncias que desperta grande interesse 

sintético devido a sua ocorrência em produtos naturais e na composição de moléculas 

farmacologicamente ativas, sendo em sua maioria utilizadas como medicamentos, como por 

exemplo, em diversos fármacos antitumorais (Figura 4).18,19 De fato, os heterociclos são unidades 

estruturais comuns em fármacos comercializados e também nas estratégias de planejamento em 

Química Medicinal visando à descoberta de novos fármacos. A extensa variedade e complexidade 
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estrutural que possibilitam gerar uma vasta série de novas estruturas com propriedades peculiares 

justificam o fato de esta classe representar mais da metade de todos os compostos orgânicos 

conhecidos.18-22  

 

 

Figura 4. Exemplos de fármacos antitumorais que possuem heterociclos em sua estrutura. 

 

 Como exemplos de heterociclos com importância biológica, podemos citar as 1,3-

benzoxatiol-2-onas e as 1,3-tiazolidin-4-onas, que foram alvo de estudo no presente trabalho e 

serão discutidos com mais detalhes adiante. 

 

1.2.1. BENZOXATIOLONAS 

 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 5).13 O 

núcleo benzoxatiolônico 1 encontra-se presente  em uma variedade de compostos sintetizados e 

que vêm apresentando propriedades biológicas interessantes como por exemplo, antibacteriana, 

antifúngica, antioxidante, anti-inflamatória, anticâncer, além de inibidor das enzimas anidrase 

carbônica e monoamina oxidase (MAO).23-26  
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Figura 5. Núcleo benzoxatiolônico 1. 

 

Um exemplo destes derivados é a 6-hidroxi-1,3-benzoxatiol-2-ona 2, o primeiro desta 

classe a ser sintetizado, também conhecida como tioxolona (Figura 6). Este derivado tem sido 

utilizado no tratamento da acne e outras doenças da pele, como a psoríase, e adicionado a 

formulações cosméticas como xampus e produtos de limpeza de pele para controle da 

oleosidade.27-29  

 

Figura 6. Representação do derivado tioxolona 2. 

 

Em 2007, Konieczny e colaboradores descreveram uma série de benzoxatiolonas com 

atividade antituberculose30 e, recentemente, nosso grupo de pesquisas reportou benzoxatiolonas 

com atividade antifúngica (Figura 7).25 

 

Figura 7. 1,3-Benzoxatiol-2-onas com potencial atividade biológica. 

 

A propriedade antioxidante dos derivados da 1,3-benzoxatiol-2-ona pode ser associada a 

características estruturais. A presença de um ciclo oxatiolona de cinco membros e também de uma 
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hidroxila fenólica torna essas estruturas análogas ao α-tocoferol 5, um poderoso antioxidante 

natural contendo o núcleo cromano de seis membros (Figura 8).23 

 
Figura 8. Comparação da estrutura de uma hidroxi-1,3-benzoxatiol-2-ona com a estrutura 

do α-tocoferol. 

Os processos oxidativos dos radicais livres são conhecidos pela sua importante função no 

organismo tanto no seu estado normal quanto no patológico. Inúmeras doenças, principalmente as 

de origem cardiovasculares e oncológicas, podem ser causadas pela ativação desses processos. O 

α-tocoferol, uma das formas da vitamina E, preferencialmente absorvida e acumulada no 

organismo humano, possui características lipossolúveis e importante função na regulação de 

processos oxidativos dos radicais livres devido a sua propriedade antioxidante.31 

Além das características estruturais análogas ao α-tocoferol, Povalishev et. al. relataram 

que a capacidade antioxidante da 5-hidroxi-1,3-benzoxatiol-2-ona deve-se a presença em sua 

estrutura de grupos hidroxila e carbonila capazes de oxidar alcoóis radicais.31 

Devido à citotoxicidade apresentada por algumas benzoxatiolonas, alguns grupos de 

pesquisa têm explorado essa atividade frente a células de carcinoma cervical humano (HeLa). 

Como exemplos de derivados benzoxatiolônicos com atividade antitumoral, tem-se as substâncias 

6 e 7 (Figura 9).32   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Exemplos de benzoxatiolonas com atividade antitumoral. 
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Em 2015, o nosso grupo de pesquisas sintetizou novos derivados imínicos a partir da 6-

hidroxi-1,3-benzoxatiol-2-ona (2) como potenciais antitumorais. A substância 8a apresentou boa 

citotoxicidade frente à linhagem ACP-03 (adenocarcinoma gástrico tipo intestinal) e os derivados 

8b-d frente à linhagem SKMEL-19 (melanoma) (Tabela 1), quando comparadas ao fármaco 

padrão doxorrubicina, CI50 = 0,274 μM (ACP-03) e  CI50 = 0,045 μM (SKMEL-19).24 Os novos 

derivados também apresentaram resultados promissores nas avaliações preliminares para detecção 

de atividade antioxidante. 

 

Tabela 1. Derivados benzoxatiolônicos com atividade antitumoral sintetizados pelo nosso grupo 

de pesquisa. 

 
Substância R Linhagem celular CI50 (μM) 

8a 4-NO2 ACP-03 4,8 

8b 2-OH, 5-NO2 SKMEL-19 2,8 

8c 2,4-OH SKMEL-19 9,4 

8d 2,5-OH SKMEL-19 5,6 

 

 Com relação aos métodos sintéticos, Werner descreveu a primeira metodologia sintética 

para benzoxatiolonas (Esquema 1). A primeira etapa consiste na reação envolvendo resorcinol 

(9), tiocianato de potássio (KSCN) e sulfato de cobre II (CuSO4), com posterior adição de 

carbonato de sódio, para obtenção de um intermediário imino-tiocarbonato. Esta metodologia 

promove a geração in situ do eletrófilo tiocianogênio (SCN)2, necessário para a formação do anel 

oxatiolona, de modo a evitar que o mesmo polimerize ou hidrolise, tendo em vista sua 

instabilidade. Após adição de solução de ácido clorídrico 10 %, em aquecimento por 15 min., 

ocorre a obtenção da 6-hidroxi-1,3-benzoxatiol-2-ona (2) com 95 % de rendimento.33 

 

Esquema 1. Síntese da tioxolona 2 a partir do resorcinol.  
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 Em 2011, o nosso grupo de pesquisas publicou o primeiro artigo de revisão sobre o núcleo 

1,3-benzoxatiol-2-ona, contemplando os principais aspectos químicos e propriedades biológicas 

deste sistema.23  

 

1.2.2. TIAZOLIDINONAS 

As 1,3-tiazolidin-4-onas representam um importante grupo de substâncias heterocíclicas 

que possuem um átomo de enxofre na posição 1, um átomo de nitrogênio na posição 3 e um grupo 

carbonílico na posição 4 (Figura 10).34 

 
Figura 10. Estrutura geral de 1,3-tiazolidin-4-onas. 

 Trata-se de um sistema bastante versátil, considerando-se os vários sítios possíveis de 

substituição, posições 2, 3 e 5, o que leva a um grande número de análogos estruturais. Essa classe 

tem atraído o contínuo interesse dos químicos medicinais devido as suas diversas atividades 

biológicas, incluindo antitumoral, anti-inflamatória, antiviral, anticonvulsivante, antidiabética, 

antilipidêmica, cardiovascular, antibacteriana e antifúngica.35 Na Figura 11 são apresentadas 

algumas tiazolidinonas com atividades antitumoral, antibacteriana e antifúngica.36,37 

 

Figura 11. 1,3-Tiazolidin-4-onas com potencial atividade biológica. 
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As 1,3-tiazolidin-4-onas podem ser obtidas através de vários processos sintéticos em uma 

ou duas etapas a partir da reação entre uma amina primária ou hidrazina, um aldeído ou cetona e o 

ácido mercaptoacético. Inicialmente, ocorre a formação da imina e, após a reação com o ácido 

mercaptoacético seguida de ciclização intramolecular e eliminação de água, é formado o núcleo 

tiazolidinona. A retirada de água do meio reacional é de extrema importância para a obtenção de 

bons rendimentos, sendo realizada de diversas maneiras como, por exemplo, destilação 

azeotrópica, uso de diciclohexilcarbodiimida (DCC), cloreto de zinco e hexafluorofosfato de 2-

(1H-benzotriazol-1-il)-1,1,3,3-tetrametilurônio (HBTU).34,35,38 

1,3-Tiazolidin-4-onas têm sido obtidas pelo nosso grupo de pesquisa com bons resultados 

através de reações one-pot envolvendo um equivalente de amina, um equivalente de aldeído e três 

equivalentes de ácido mercaptoacético em tolueno39,40, e através de reações a partir da imina com 

ácido mercaptoacético na ausência de solvente (Esquema 2).41 Metodologias que envolvem 

reações sem solventes e com condições mais brandas são metodologias muito atrativas dentro do 

contexto da Química Verde. 

 
Esquema 2. Síntese do núcleo 1,3-tiazolidin-4-ona através da metodologia one-pot (a) e sem 

utilização de solvente (b). 
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2. OBJETIVOS  

  Síntese e caracterização dos novos heterociclos dos tipos 13 e 14 contendo os sistemas 

1,3-benzoxatiol-2-ona e 1,3-tiazolidin-4-ona.  

 

  Investigação de atividade antitumoral in vitro das substâncias 13a-e e 14a-e frente a 

diferentes linhagens de células cancerígenas e a avaliação da citotoxicidade em células normais. 
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3. JUSTIFICATIVA 

 

O câncer continua sendo um grave problema de saúde pública mundial, conforme 

verificado nos dados da OMS apresentados na introdução desse trabalho. Além disso, o 

tratamento dessa doença é dificultado pelos severos efeitos adversos associados aos 

quimioterápicos disponíveis e à resistência aos fármacos atualmente empregados. 

Assim, a busca por novas substâncias capazes de apresentar menores efeitos indesejados, 

maior eficácia, menor tempo de tratamento e custo reduzido se constitui no principal objetivo 

almejado no campo da interface que envolve o planejamento de um novo composto e a avaliação 

de sua atividade biológica, visando à obtenção de um candidato a fármaco.  

Considerando a real demanda por novos fármacos com maior especificidade para o 

tratamento do câncer, o presente trabalho tem como finalidade a síntese de uma série de 

substâncias inéditas contendo os sistemas 1,3-benzoxatiol-2-ona e 1,3-tiazolidin-4-ona com 

potencial atividade antitumoral, bem como a síntese de seus análogos etilados. 

As moléculas alvo deste trabalho tiveram suas estruturas planejadas baseando-se em 

resultados obtidos pelo nosso grupo de pesquisas para os derivados imínicos do tipo 8 e para o 

derivado 6-etóxi-5-nitro-1,3-benzoxatiol-2-ona (15)40, e em moléculas bioativas reportadas na 

literatura, como o derivado tiazolidinônico 12.37 A técnica utilizada no planejamento das novas 

moléculas corresponde à hibridação molecular, que consiste na combinação de partes 

farmacofóricas de substâncias bioativas diferentes de modo a produzir um novo composto híbrido 

com propriedades promissoras.42 (Figura 12). 

 

 

Figura 12. Planejamento estrutural dos derivados dos tipos 13 e 14. 
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4. METODOLOGIA 

 As substâncias propostas no presente trabalho foram sintetizadas de acordo com a 

metodologia apresentada no Esquema 3. 

 

 
Esquema 3. Metodologia sintética proposta para a obtenção dos derivados dos tipos 13 e 14. 

 

A primeira etapa consiste na formação da 6-hidroxi-1,3-benzoxatiol-2-ona 2 através da 

reação envolvendo o resorcinol (9), tiocianato de potássio e sulfato de cobre II. O intermediário 10 

foi formado e, após a adição de HCl 10 %, o anel oxatiolona foi obtido.43 Na etapa seguinte,  foi 

sintetizado o derivado nitrado 4, através de reação de nitração seletiva na posição 5 da substância 

2, empregando-se ácido nítrico.24 Em uma etapa subsequente, foi efetuada a redução catalítica do 

grupo nitro da substância 4 através de hidrogenação catalítica em suporte de Pd/C 10 % em 

etanol, sob alta pressão, para obtenção do intermediário-chave 16.24 Reações de condensação entre 
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16 e benzaldeídos devidamente substituídos em tolueno, sob refluxo, resultaram na formação in 

situ das suas respectivas iminas que, após reações com ácido mercaptoacético seguida de 

ciclização intramolecular, levaram à formação das tiazolidinonas inéditas 13a-d. A última etapa 

consistiu na etilação das tiazolidinonas, através de reação de substituição nucleofílica via SN2, 

empregando brometo de etila, carbonato de potássio e DMF, com a obtenção das tiazolidinonas 

etiladas 14a, 14c-d. 
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5.  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1. OBTENÇÃO DA 6-HIDROXI-1,3-BENZOXATIOL-2-IMINA 10 

  

 A primeira etapa da síntese da 6-hidroxi-1,3-benzoxatiol-2-ona (2) envolveu a reação entre 

o resorcinol 9 e tiocianato de potássio na presença de sulfato de cobre II, em água (Esquema 4). 

O precipitado preto de tiocianato de cobre II formado se tornou incolor em poucos minutos, o que 

indica, segundo a literatura, que a introdução do tiocianogênio (espécie reativa) no resorcinol  

ocorreu. Após filtração do tiocianato de cobre I formado, adicionou-se solução de carbonato de 

sódio (2N) ao filtrado, o que levou à formação de cristais brancos correspondentes ao 

intermediário imino-tiocarbonato 10, com rendimento bruto de 76 %. 

 

 
Esquema 4. Rota sintética do intermediário 10. 

 

Diante da escassez de informações na literatura sobre o mecanismo envolvido nesta 

reação, este trabalho propõe um possível mecanismo para a obtenção do intermediário 10 (Figura 

13). No mecanismo proposto, inicialmente ocorre a formação do sal instável tiocianato de cobre 

II, que posteriormente se degrada por um processo de oxirredução, promovendo a redução do 

cobre em sua forma salina mais estável, tiocianato de cobre I, e a oxidação do íon tiocianato no 

pseudohalogênio tiocianogênio. Na sequência, ocorre a reação de substituição eletrofílica 

aromática entre o resorcinol 9 e o tiocianogênio, seguido de ciclização intramolecular, gerando o 

intermediário imino-tiocarbonato 10.33,44  
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Figura 13. Proposta de mecanismo para obtenção do intermediário 10.   

O intermediário obtido foi analisado por espectroscopia de RMN de 1H (Figura 14 e 

Tabela 2), tendo sido possível assinalar os sinais dos hidrogênios do grupo imínico em δ 10,44 

ppm, na forma de um singleto, da hidroxila fenólica em δ 9,80 ppm, na forma de um singleto, 

além dos hidrogênios aromáticos em δ 7,29 ppm, referente ao hidrogênio H-4 na forma de um 

dupleto (J = 8,5 Hz), em δ 6,48 ppm, referente ao hidrogênio H-7 na forma de um dupleto (J = 

2,5 Hz), e em δ 6,36 ppm, referente ao hidrogênio H-5 na forma de um duplo dupleto  (J = 2,5 

Hz  e J = 8,5 Hz). Apesar de a metodologia não indicar etapa de purificação, segundo a 

literatura43, foi possível observar no espectro a presença de alguns sinais que indicam a presença 

de impurezas, como os dupletos observados em  δ 7,23 ppm e δ 6,65 ppm, além do duplo dupleto 

observado em δ 6,60 ppm. 
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Figura 14. Espectro de RMN de 1H (500 MHz; DMSO-d6) do intermediário 10. 

 

Tabela 2. Dados de RMN de 1H da substância 10. 

Substância δ 1H (ppm) [(mult.), J (Hz), (Nº H)] 

10 

RMN de 1H (500 MHz, DMSO-d6) δ 10,44 

(s, 1H, NH), δ 9,80 (s, 1H, OH), δ 7,29 (d, J 

= 8,5 Hz, 1H, H-4), δ 6,48 (d, J = 2,5 Hz, 

1H, H-7), δ 6,36 (dd, J = 8,5 e 2,5 Hz, 1H, 

H-5). 

 

 Como mencionado durante a discussão do espectro de RMN de 1H, esta substância foi 

utilizada na etapa posterior sem prévia purificação. 

 

5.2. OBTENÇÃO DA 6-HIDROXI-1,3-BENZOXATIOL-2-ONA 2 

 

A segunda etapa consistiu na reação de hidrólise ácida do intermediário 10 em solução de 

HCl 10 % (Esquema 5), obtendo-se o produto desejado com rendimento de 57 % na forma de um 

sólido branco. 
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Esquema 5. Síntese da tioxolona 2. 

 

O mecanismo desta reação, amplamente discutido na literatura45, é apresentado na Figura 

15. Inicialmente, ocorre a etapa de protonação do nitrogênio do grupo imino, tornando o carbono 

imínico mais suscetível a sofrer um ataque nucleofílico de uma molécula de água. Na seqüência, 

ocorre abstração de um hidrogênio ligado ao oxigênio, levando à formação da hidroxila, e 

posterior protonação do grupo amino. A deslocalização de um par de elétrons do oxigênio da 

hidroxila para formar a dupla ligação da carbonila e a conseqüente saída de uma molécula de 

amônia, gera a tioxolona protonada. Por fim, ocorre a desprotonação do oxigênio carbonílico, 

resultando na formação do anel oxatiolônico desejado. 

 

Figura 15. Mecanismo de hidrólise ácida para formação da tioxolona 2. 

 

A estrutura do intermediário 2 foi confirmada através de análise por RMN de 1H (Figura 

16), onde foram observados os seguintes sinais: um simpleto em δ 9,90 ppm referente ao 

hidrogênio da hidroxila fenólica; um dupleto em δ 7,48 ppm referente ao hidrogênio aromático H-

4 (J = 8,5 Hz); um dupleto em  δ 6,86 ppm referente ao hidrogênio aromático H-7 (J = 2,5 Hz) e 

um duplo dupleto em  δ 6,77 ppm referente ao hidrogênio aromático H-5 (J = 2,5 Hz  e J = 8,5 

Hz) (Tabela 3). 
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Figura 16. Espectro de RMN de 1H (500 MHz; DMSO-d6) da substância 2. 

 

Tabela 3. Dados de RMN de 1H da substância 2. 

Substância δ1H (ppm) [(mult.), J (Hz), (Nº H)] 

2 

RMN de 1H (500 MHz, DMSO-d6) δ 9,90 (s, 

1H, OH), δ 7,48 (d, J = 8,5 Hz, 1H, H-4), δ 

6,86 (d, J = 2,5 Hz, 1H, H-7), δ 6,77 (dd, J = 

8,5 e 2,5 Hz, 1H, H-5). 

 

5.3. OBTENÇÃO DA 6-HIDROXI-5-NITRO-1,3-BENZOXATIOL-2-ONA 4 

 

 A reação de nitração seletiva na posição 5 da 6-hidroxi-1,3-benzoxatiol-2-ona 2 foi 

realizada empregando-se HNO3 65% e diclorometano como solvente (Esquema 6). A mistura 

reacional foi agitada à temperatura ambiente por 2h e, após isolamento, obteve-se o produto 

nitrado na forma de um sólido amarelo com rendimento de 71 %. 

 

 

Esquema 6. Reação de nitração da tioxolona. 
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Esta reação ocorreu através do mecanismo de reação de nitração aromática, um dos tipos 

de reação de substituição eletrofílica aromática, amplamente descrito na literatura46, conforme 

apresentado na Figura 17. Primeiramente ocorre a formação in situ do eletrófilo íon nitrônio após 

a protonação do grupo hidroxila do ácido nítrico e posterior eliminação de água. Em seguida, o 

íon nitrônio sofre ataque dos elétrons π do anel aromático do intermediário 2. Anéis aromáticos 

substituídos contendo grupo hidroxila são ativados nas posições orto e para em relação a este 

grupo, e no caso do intermediário 2, como a posição para à hidroxila fenólica não possui 

hidrogênios substituíveis e a posição 7 está estericamente impedida devido ao  anel oxatiolona 

adjacente, a substituição é efetuada preferencialmente na posição 5. Por fim, ocorre a 

desprotonação do anel de modo a restabelecer a aromaticidade e estabilidade estrutural, resultando 

na obtenção do intermediário nitrado desejado. 

 

 

Figura 17. Mecanismo da reação de nitração da 6-hidroxi-1,3-benzoxatiol-2-ona. 

O produto foi analisado por ponto de fusão e por espectroscopia na região do IV e RMN 

de 1H. A faixa de fusão obtida, 180-182 ºC, mostrou-se condizente com a descrita na literatura47 

(178-180 ºC). 

No espectro de RMN de 1H (Figura 18) foi possível observar os deslocamentos dos sinais 

dos hidrogênios aromáticos considerando-se as vizinhanças distintas. O hidrogênio H-4 apresenta 

como vizinho o grupo NO2 em posição orto, provocando um maior efeito de desblindagem do 

sinal, conforme observado em δ 8,41 ppm; enquanto o H-7, um pouco mais blindado devido ao 

grupamento hidroxila vizinho, é detectado em δ 7,16 ppm. Além disso, a ausência do duplo 

dupleto em δ 6,77 ppm, referente ao hidrogênio aromático H-5 presente no intermediário anterior, 

confirma a nitração nesta posição (Tabela 4). Vale ressaltar também que, apesar de ser 

apresentado um espectro parcial, é comum observar em determinados casos a ausência de sinais 
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referentes a hidrogênios ligados a um átomo de oxigênio ou de nitrogênio, por exemplo. Isso se 

deve pelas constantes trocas envolvendo estes hidrogênios da amostra, que são hidrogênios 

ácidos, com a água presente no solvente da amostra, o que promove o desaparecimento do sinal.  

A ausência deste sinal, bem como a presença de dois simpletos, também confirmam a seletividade 

da nitração na posição 5.  

 

Figura 18. Espectro parcial de RMN de 1H (500,00 MHz; DMSO-d6) da substância 4. 

 

Tabela 4. Dados de RMN de 1H da substância 4. 

Substância δ1H (ppm) [(mult.), J (Hz), (Nº H)] 

4 

RMN de 1H (500 MHz, DMSO-d6) δ 8,41 (s, 

1H, H-4), δ 7,18 (s, 1H, H-7). 

 

No espectro na região do IV (Figura 19), observa-se uma banda de absorção em 3217 cm-1 

referente à deformação axial da ligação O-H fenólica. Identifica-se uma banda de intensidade 

forte em 1768 cm-1 relativa à deformação axial da ligação C=O do grupo oxatiolona, além das 

duas bandas correspondentes à deformação axial da ligação N-O do grupamento NO2 aromático 

em 1538 cm-1 e 1276 cm-1 (Tabela 5). 
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Figura 19. Espectro na região do infravermelho da substância 4. 

 

Tabela 5. Dados de IV da substância 4. 

Substância υ (cm-1) 

4 

3217 (Deformação axial O-H) 

1768 (Deformação axial da ligação C=O) 

1538 e 1276 (Deformação axial da ligação N-

O de NO2) 

 

5.4. OBTENÇÃO DA 5-AMINO-6-HIDROXI-1,3-BENZOXATIOL-2-ONA 16 

 

 O intermediário 16 foi obtido através da hidrogenação catalítica do intermediário 4 em 

suporte de Pd/C 10 % em um reator sob temperatura de 50 ºC e pressão de 20 bar (Esquema 7). 

 

 
Esquema 7. Reação de redução para obtenção do intermediário amino. 
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 Após tratamento do meio reacional, o produto da redução foi obtido com rendimento de 85 

%. A faixa de fusão obtida, 194-195 ºC, mostrou-se condizente com a descrita na literatura24 (194-

195 ºC). A substância também foi analisada por espectroscopia na região do IV e RMN de 1H. 

 No espectro de RMN de 1H (Figura  20) é possível verificar que o simpleto mais 

desblindado, em 6,80 ppm, refere-se ao hidrogênio aromático H-7, por estar em posição orto ao 

grupo hidroxila, enquanto o hidrogênio H-4, em posição orto ao grupo amino, foi detectado em 

6,76 ppm (Tabela 6). 

 

Figura 20. Espectro parcial de RMN de 1H (500,00 MHz; DMSO-d6) da substância 16. 

 

Tabela 6. Dados de RMN de 1H da substância 16. 

Substância δ1H (ppm) [(mult.), J (Hz), (Nº H)] 

16 

RMN de 1H (500 MHz, DMSO-d6) δ 6,80 (s, 

1H, H-7), δ 6,76 (s, 1H, H-4). 
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No espectro de IV (Figura 21) observa-se uma banda de absorção de intensidade forte em 

1746 cm-1 referente à deformação axial da ligação C=O do sistema oxatiolona. É possível detectar 

também a presença de duas novas bandas correspondentes à deformação axial da ligação N-H do 

grupo NH2 aromático em 3476 e 3389 cm-1, assim como a ausência das duas bandas de 

deformação axial da ligação N-O do grupo NO2 em 1538  e 1257 cm-1, confirmando a redução do 

grupo nitro (Tabela 7). 

Figura 21. Espectro no infravermelho da substância 16. 

 

Tabela 7. Dados de IV da substância 16. 

Substância υ (cm-1) 

16 

3476 e 3389 (Deformação axial da ligação N-

H de NH2 aromático) 

1746 (Deformação axial da ligação C=O) 

 

5.5. OBTENÇÃO DOS DERIVADOS CONTENDO O NÚCLEO TIAZOLIDINONA 13a-e 

 

A síntese one-pot das tiazolidinonas inéditas 13a-d foi realizada, inicialmente, através da 

condensação entre o derivado 16 e os benzaldeídos substituídos, levando a formação in situ dos 
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respectivos derivados imínicos que, na sequência, foram reagidos com o ácido mercaptoacético 

seguido de ciclização intramolecular (Esquema 8). A formação dos respectivos intermediários 

imínicos foi acompanhada por CCD (eluente acetato de etila/hexano 1:1), assim como a formação 

das tiazolidinonas. 

 

Esquema 8. Síntese das tiazolidinonas 13a-e. 

 Após tratamento adequado do meio reacional, foi realizada a purificação dos produtos por 

coluna cromatográfica utilizando-se como eluente uma mistura de acetato de etila/hexano 4:6. 

 Foi realizada uma tentativa de obtenção da substância 13e pela mesma metodologia, mas 

sem sucesso. Assim, novas tentativas deverão ser realizadas empregando-se outras condições 

reacionais. Os rendimentos, assim como os tempos das reações e os pontos de fusão das 

substâncias obtidas estão descritos na Tabela 8. 

Tabela 8. Rendimentos, pontos de fusão e tempos reacionais dos derivados 13a-d. 

Composto R Rendimento (%) P. F. (ºC) Tempo (h) 

13a H 48 172-175 48 

13b 4-OCH3 14 182-184 31 

13c 4-Cl 49 226-228 28 

13d 4-Br 51 225-228 48 

 

Frente ao baixo rendimento obtido na síntese da tiazolidinona 13b, foi realizada outra 

metodologia na tentativa de aumentar o rendimento reacional. Nessa metodologia, primeiro a 

imina foi isolada, após reação do derivado 16 com p-metoxibenzaldeído em etanol absoluto sob 

refluxo. Posteriormente, a imina sintetizada foi reagida com ácido mercaptoacético em tolueno 

sob refluxo. O produto desejado foi obtido após 48 h, tendo ocorrido um ligeiro aumento do 

rendimento de 14 % para 20 %.  
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O mecanismo proposto para a formação dos derivados tiazolidinônicos do tipo 13 está 

representado na Figura 22.34 

 

 

Figura 22. Mecanismo para a síntese dos derivados tiazolidinônicos do tipo 13. 

Na formação das tiazolidinonas, inicialmente ocorre o ataque nucleofílico do nitrogênio do 

intermediário 16 a carbonila do respectivo aldeído, seguido de prototropismo e eliminação de 

H2O, formando a espécie imínica. Após adição de ácido mercaptoacético, ocorre o ataque 

nucleofílico do enxofre do ácido ao carbono imínico, seguido de prototropismo. 

Subseqüentemente ocorre a ciclização intramolecular para formação do anel de cinco membros 

devido a outro ataque nucleofílico, desta vez, do nitrogênio a carbonila do ácido, levando a outro 

prototropismo, em que uma hidroxila é protonada, ocorrendo, ao final eliminação de H2O e a 

formação das tiazolidinonas esperadas. 

As tiazolidinonas 13a-d foram analisadas através de espectroscopia na região do 

infravermelho (IV) e ressonância magnética nuclear de hidrogênio (RMN de 1H) (Tabelas 9 e 

10). Devido à semelhança estrutural das substâncias, serão apresentados e discutidos o espectro de 

RMN de 1H (Figura 23) e o espectro de IV (Figura 24) da tiazolidinona 13c a título de 

exemplificação. Os espectros das demais substâncias encontram-se no anexo deste trabalho.  

A análise do espectro de RMN de 1H (Figura 23), com a devida expansão, permitiu inferir 

a formação do composto 13c pela presença do duplo dupleto (J = 15,8 e 1,5 Hz) em δ 4,02 ppm e 

de um dupleto (J = 15,8 Hz) em δ 3,85 ppm referente aos hidrogênios diastereotópicos H-5’a e H-

5’b. O sinal referente ao hidrogênio H-2’ do núcleo tiazolidinona foi identificado como sendo o 
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simpleto em 6,20 ppm. Além destes, também foram observados: um simpleto em δ 10,69 ppm 

correspondente ao hidrogênio da hidroxila fenólica, um dupleto ( J= 8,5 Hz) em δ 7,46 ppm 

correspondente aos hidrogênios aromáticos H-3” e H-5”, um dupleto (J = 8,5 Hz) em δ 7,37 ppm 

correspondente aos hidrogênios aromáticos H-2” e H-6”, um simpleto em δ 7,35 ppm referente ao 

hidrogênio aromático H-7 e um simpleto em δ 6,92 ppm referente ao hidrogênio aromático H-4. 

 

Figura 23. Espectro de RMN de 1H (400,00 MHz; DMSO-d6) da tiazolidinona 13c. 

 

Tabela 9. Dados de RMN de 1H das substâncias 13a-d. 

Substância δ1H (ppm) [(mult.), J (Hz), (Nº H)] 

13a 

RMN de 1H (400 MHz, DMSO-d6) δ 10,68 (s, 

1H, OH), δ 7,41 (m, 2H, H-2” e H-6”), δ 7,38 

(s, 1H, H-7), δ 7,28 (m, 3H, H-3”, H-4’’ e  H-

5”), δ 6,91 (s, 1H, H-4), δ 6,20 (s, 1H, H-2’), δ 

3,98 (dd, , J = 15,8 e 1,6 Hz, 1H, H-5’); δ 3,85 

(d, J = 15,8 Hz, 1H, H-5’). 
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13b 

RMN de 1H (400 MHz, DMSO-d6) δ 10,62 (s, 

1H,OH), δ 7,33 (m, 3H, H-2”, H-6” e H-7), δ 

6,91 (s, 1H, H-4), δ 6,82 (d, J = 8,7 Hz, 2H, 

H-3” e H-5”), δ 6,17 (s, 1H, H-2’), δ 3,95 (dd, 

J = 15,8 e 1,4 Hz, 1H, H-5’); δ 3,85 (d, J = 

15,8 Hz, 1H, H-5’); δ 3,70 (s, 3H, OCH3). 

13c 

RMN de 1H (400 MHz, DMSO-d6) δ 10,69 (s, 

1H, OH); δ 7,46 (d, J = 8,5 Hz, 2H, H-3” e H-

5”); δ 7,37 (d, J = 8,5 Hz, 2H, H-2” e H-6”); δ 

7,35 (s, 1H, H-7); δ 6,92 (s, 1H, H-4); 6,20 (s, 

1H, H-2’); δ 4,02 (dd, J = 15,8 e 1,5 Hz, 1H, 

H-5’); δ 3,85 (d, J = 15,8 Hz, 1H, H-5’). 

13d 

RMN de 1H (400 MHz, DMSO-d6) δ 10,48 (s, 

1H,OH), δ 7,48 (d, J = 8,5 Hz, 2H, H-3” e H-

5”), δ 7,38 (m, 2H, H-2” e H-6”), δ 7,34 (s, 

1H, H-7), δ 6,92 (s, 1H, H-4), δ 6,19 (s, 1H, 

H-2’), δ 3,98 (dd, J = 15,7 e 1,4 Hz, 1H, H-

5’); δ 3,83 (d, J = 15,7 Hz, 1H, H-5’). 

 

No espectro na região do IV de 13c (Figura 24), verifica-se uma banda larga de 

intensidade fraca-média em 3111 cm-1, característica de deformação axial de ligação O-H em 

fenóis. Na região correspondente às carbonilas é possível observar em 1757 cm-1 uma banda 

relativa à deformação axial da ligação C=O do anel oxatiolona e, em 1667 cm-1, a banda de 

deformação axial da ligação C=O do anel tiazolidinona, deslocada para menores valores de 

comprimentos de onda devido ao efeito de deslocalização do par de elétrons do nitrogênio por 

ressonância com a carbonila adjacente, que diminui o caráter de ligação dupla e, portanto, se 

torna mais fraca. O mesmo não ocorre com a carbonila do anel oxatiolona, que tem como 

vizinhos átomos mais eletronegativos, oxigênio e enxofre, e ambos retiram elétrons por efeito 

indutivo.
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Figura 24. Espectro de IV da tiazolidinona 13c. 

 

Tabela 10. Principais bandas observadas nos espectros de infravermelho das substâncias 13a-

d. 

Substância υ (cm-1) 

13a 

3116 (Deformação axial da ligação O-H) 

1756 e 1669 (Deformação axial da ligação 

C=O) 

13b 

3108 (Deformação axial da ligação O-H) 

1759 e 1668 (Deformação axial da ligação 

C=O) 

1255 (Deformação axial da ligação C-O de 

éter) 

13c 

3111 (Deformação axial da ligação O-H) 

1757 e 1667 (Deformação axial da ligação 

C=O) 
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13d 

3126 (Deformação axial da ligação O-H) 

1758 e 1667 (Deformação axial da ligação 

C=O) 

 

5.6. OBTENÇÃO DOS DERIVADOS ETILADOS CONTENDO O NÚCLEO 

TIAZOLIDINONA 14a-e 

 

As substâncias etiladas foram obtidas através de reações entre as tiazolidinonas do tipo 

13 e brometo de etila, na presença de K2CO3 e DMF como solvente (Esquema 9). 

 

 
Esquema 9. Síntese dos derivados tiazolidinônicos etilados 14a-e. 

 

Nessas reações, a hidroxila fenólica é desprotonada na presença de K2CO3 e, em 

seguida, o brometo de etila é adicionado em banho de gelo, por ser bastante volátil. A reação 

foi mantida sob agitação, à temperatura ambiente, por 48 h, sendo acompanhada por CCD 

(eluente hexano/acetato de etila 7:3). Ao final, adicionou-se água destilada gelada à mistura 

reacional e o sólido formado foi filtrado a vácuo e lavado com água gelada. Os produtos 

obtidos foram purificados por coluna cromatográfica utilizando eluente hexano/acetato de 

etila 7:3. Assim, as tiazolidinonas 14a, 14c-d foram obtidas em rendimentos na faixa de 51-54 

%. Não foi possível a realização da síntese das tiazolidinonas etiladas 14b e 14e devido à 

quantidade insuficiente de material de partida, incluindo o intermediário amino 16, cuja 

síntese ficou extremamente prejudicada devido a um dano no reator, onde a mesma é 

realizada. Os rendimentos e os pontos de fusão dessas substâncias inéditas estão descritos na 

Tabela 11.  
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Tabela 11. Rendimentos e pontos de fusão dos derivados 14a, 14c-d. 

Composto R Rendimento (%) P.F. (ºC) 

14a H 54 172-175 

14c 4-Cl 51 157-161 

14d 4-Br 51 132-135 

 

O mecanismo envolvido nesta reação é de substituição nucleofílica bimolecular (SN2), 

neste caso em especial, conhecida como Síntese de Williamson48 (Figura 25). O mecanismo 

envolve, inicialmente, a abstração do hidrogênio fenólico pelo carbonato de potássio, 

formando o íon fenóxido, uma espécie mais nucleofílica. Na sequência, ocorre o ataque 

nucleofílico ao brometo de etila, um haleto primário, com a conseqüente expulsão do íon 

brometo, levando à formação de um éter (Figura 25).  

 

Figura 25. Mecanismo da reação de etilação da hidroxila fenólica. 

As tiazolidinonas etiladas 14a, 14c-d foram analisadas através de espectroscopia na 

região do infravermelho (IV) e ressonância magnética nuclear de hidrogênio (RMN de 1H) 

(Tabelas 12 e 13). Como as substâncias sintetizadas apresentam estruturas semelhantes, serão 

discutidos o espectro de RMN de 1H (Figura 26) e o espectro de IV (Figura 27) do produto 

14c a título de exemplificação. Os espectros das demais substâncias encontram-se no anexo 

deste trabalho.  

A caracterização do derivado 14c através do espectro de RMN de 1H, com sua 

expansão, foi realizada, principalmente, pela observação da ausência do simpleto em δ 10,69 
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ppm, referente ao hidrogênio da hidroxila fenólica presente no derivado anterior, e pela 

presença de um multipleto em δ 4,14-4,00 ppm e um tripleto (J = 7,0 Hz) em δ 1,37 ppm, 

referentes aos hidrogênios metilênicos (CH2) e metílicos (CH3) do grupo etila, 

respectivamente. Além disso, foi possível observar outros sinais característicos da substância 

14c, como um multipleto em δ 7,44-7,42 ppm referente aos hidrogênios aromáticos H-3’’, H-

5’’ e H-7, um dupleto (J = 8,5 Hz) referente aos hidrogênios H-6’’e H-2’’ em δ 7,34 ppm, um 

simpleto em δ 7,26 ppm característico do hidrogênio H-4, um simpleto em δ 6,15 ppm 

referente ao hidrogênio H-2’, um duplo dupleto (J = 15,5 e 1,5 Hz) em δ 3,99 ppm e um 

dupleto (J = 15,5 Hz) em δ 3,84 ppm referente aos hidrogênios diastereotópicos H-5’a e H-

5’b. 

 

Figura 26. Espectro de RMN de 1H (500,00 MHz; DMSO-d6) da tiazolidinona etilada 14c. 

 

Tabela 12. Dados de RMN de 1H das substâncias 14a, 14c-d. 

Substância δ1H (ppm) [(mult.), J (Hz), (Nº H)] 

14a 

RMN de 1H (500 MHz, DMSO-d6) δ 7,43 (s, 

1H, H-7), δ 7,39 (dd, J= 8,5 e 1,5 Hz, 2H, H-
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2” e H-6”), δ 7,31-7,25 (m, 4H, H-3”, H-4’’, 

H-5” e H-4), δ 6,15 (s, 1H, H-2’), δ 4,15-3,96 

(m, 2H, CH2), δ 3,97 (dd, , J = 15,5 e 1,5 Hz, 

1H, H-5’); δ 3,84 (d, J = 15,5 Hz, 1H, H-5’), δ 

1,38 (t, J = 7,0 Hz, 3H, CH3). 

14c 

RMN de 1H (500 MHz, DMSO-d6) δ 7,42-

7,44 (m, 3H, H-3”, H-5” e H-7), δ 7,34 (d, J = 

8,5 Hz, 2H, H-2” e H-6”) δ 7,26 (s, 1H, H-4), 

δ 6,15 (s, 1H, H-2’), δ 4,15,4,04 (m, 2H, 

CH2), δ 3,99 (dd, J = 15,5; 1,5 Hz, 1H, H-5’); 

δ 3,84 (d, J = 15,5 Hz, 1H, H-5’); δ 1,37 (t, J 

= 7,0 Hz, 3H, CH3). 

14d 

RMN de 1H (500 MHz, DMSO-d6) δ 7,48 (d, 

J = 8,5 Hz, 2H, H-2” e H-6”), δ 7,44 (s, 1H, 

H-7), δ 7,37 (d, J = 8,5 Hz, 2H, H-3” e H-5”), 

δ 7,26 (s, 1H, H-4), δ 6,15 (s, 1H, H-2’), δ 

4,15-3,97 (m, 2H, CH2), δ 3,99 (dd, J = 16,0 e 

1,5 Hz, 1H, H-5’); δ 3,84 (d, J = 16,0 Hz, 1H, 

H-5’); δ 1,37 (t, J = 7,0 Hz, 3H, CH3). 

 

A caracterização através do espectro de IV (Figura 27) pôde ser fundamentada 

observando, primeiramente, a ausência de banda larga entre 3600 e 3100 cm-1, indicando a 

ausência de grupo OH, e a presença das bandas em 2975 e 2927 cm-1 referentes à deformação 

axial da ligação C-H de alifáticos, confirmando a presença do grupamento etila. Além disso, 

em 1749 e 1693 cm-1 se encontram as bandas características da deformação axial de ligação 

C=O das carbonilas do anel oxatiolona e do anel tiazolidinona, respectivamente. 
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Figura 27. Espectro de IV da tiazolidinona etilada 14c. 

 

Tabela 13. Principais bandas observadas nos espectros de infravermelho das substâncias 14a, 

14c-d. 

Substância υ (cm-1) 

 

14a 

2978 e 2931 (Deformação axial da ligação C-

H de carbono sp3) 

1748 e 1691 (Deformação axial da ligação 

C=O) 

 

14c 

2975 e 2927 (Deformação axial da ligação C-

H de carbono sp3) 

1749 e 1693 (Deformação axial da ligação 

C=O) 

 

14d 

2979 (Deformação axial da ligação C-H de 

carbono sp3) 

1752 e 1684 (Deformação axial da ligação 

C=O) 

 

 

Os novos heterociclos estão sendo submetidos a estudos para avaliação da atividade 

antitumoral frente a diferentes linhagens de células cancerígenas, como MCF-7 (mama), 

SKMEL-19 (melanoma) e HCT-116 (cólon), assim como em linhagens de células normais, 

como MCR-5 (fibroblasto humano). Os ensaios estão sendo realizados na Faculdade de 
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Medicina da Universidade Federal do Ceará, através de um trabalho em colaboração com o 

grupo de pesquisas coordenado pela Profª. Drª. Raquel Carvalho Montenegro. 
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6. CONCLUSÃO 

Neste trabalho, foram sintetizados e caracterizados quatro intermediários de síntese (2, 

4, 10 e 16) através de metodologias de fácil reprodução e com bons rendimentos. Com relação 

aos produtos desejados das séries 13 e 14, quatro derivados tiazolidinônicos (13a-d) e três 

derivados tiazolidinônicos etilados (14a, 14c-d) contendo o núcleo 1,3-benzoxatiol-2-ona, 

inéditos na literatura, foram obtidos com rendimentos que variaram entre 20-54 %. A 

metodologia one-pot inicialmente empregada para a síntese dos produtos 13a-e não se 

mostrou reprodutível para a obtenção de toda a série e, apesar de apenas um dos produtos não 

ter sido obtido, 13e, o rendimento das reações foram de baixos a razoáveis. Desta forma, faz-

se necessário a otimização destes rendimentos. Com relação às tiazolidinonas etiladas, os 

produtos 14a, 14c-d foram obtidos com rendimentos razoáveis; entretanto, não foi possível 

finalizar a série proposta.  

Além das atividades experimentais realizadas, durante o período da pandemia do 

Covid-19, participei da pesquisa bibliográfica e da redação de um artigo de revisão intitulado 

“Obtenção de aminas primárias a partir da redução de nitrocompostos aromáticos via 

protocolos de reações sustentáveis” (em anexo) que será submetido à revista Química Nova. 

Em suma, a participação e a realização deste trabalho foram essenciais para aplicar na 

prática todos os conhecimentos adquiridos durante a graduação, com destaque aos conceitos 

obtidos nas disciplinas relacionadas à Química Orgânica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

 
 
 

7. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

Todos os reagentes e solventes foram utilizados conforme obtidos comercialmente, sem 

purificação prévia. 

Todos os pontos de fusão foram determinados utilizando-se o aparelho Fisatom430 e 

não foram corrigidos. 

As reações foram acompanhadas por cromatografia em camada delgada (CCD) 

utilizando-se cromatofolhas de alumínio recobertas com silica gel 60F-254, com espessura de 

0,25mm com indicador para UV (254nm) da marca Merck. Os eluentes foram preparados 

volume a volume (v/v) e a visualização das substâncias em CCD foi realizada em lâmpada 

ultravioleta (254-366nm). 

A reação de hidrogenação catalítica foi realizada em reator Paar. 

Os espectros de IV foram obtidos com o espectrofotômetro Perkin-Elmer, modelo 1520 

de feixe duplo sobre janelas de NaCl e ThermoNicoletNexus de feixe duplo, em pastilhas de 

KBr anidro. Os valores para as absorções foram expressos em número de onda, utilizando 

como unidade o centímetro recíproco (cm-1). 

Os espectros de RMN de 1H foram obtidos utilizando-se os espectrômetros Bruker DRX 

400 ou em aparelho Varian Unity de 500 MHz em DMSO-d6 contendo TMS como padrão 

interno. Os valores de deslocamentos químicos foram referidos em partes por milhão (ppm) 

em relação ao TMS e as constantes de acoplamento (J) em Hertz (Hz). 

 

7.1. SÍNTESE DA 6-HIDROXI-1,3-BENZOXATIOL-2-IMINA 10 

 

 

Em um balão de fundo redondo contendo 2,8 g (25 mmol) de resorcinol 9, 63 mL de 

água destilada e 12,5 g (0,08 mol) de sulfato de cobre foi adicionada uma solução de 10 g (0,2 

mol) de tiocianato de potássio e 12,5 mL de água destilada. A mistura foi mantida em 

agitação constante, a temperatura ambiente, até que o precipitado de cor escuro inicialmente 

formado se tornasse incolor. Posteriormente, foi realizada uma filtração à vácuo recolhendo o 

filtrado e misturando-o a uma solução de 1,3 g (12,5 mmol) de Na2CO3 em 12,5 mL de água 
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destilada. O precipitado formado foi filtrado a vácuo, obtendo o intermediário 10 na forma de 

cristais brancos, sem posterior purificação.  

Rendimento bruto: 76 %.  

 

7.2. SÍNTESE DA 6-HIDROXI-1,3-BENZOXATIOL-2-ONA 2 

 

 

Em um balão de fundo redondo contendo 3,0 g (18,1 mmol) do intermediário 10,  

foram adicionados 27 mL de solução 10 % de ácido clorídrico. A mistura foi mantida em 

agitação constante e aquecida a, aproximadamente, 100 ºC durante 15 minutos. Depois, a 

solução foi resfriada em banho de gelo, observando a formação do precipitado referente ao 

intermediário 2, obtido após filtração a vácuo. 

 

Rendimento: 57 % 

M.M.: 168,17 g/mol; M.M.: C7H15O3S 

RMN de 1H (500,00 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 9,90 (s, 1H, OH); 7,48 (d, J = 8,5 Hz, 1H, 

H-4); 6,86 (d, 1H, J = 2,5 Hz, H-7); 6,77 (dd, J = 8,5 e 2,5 Hz, 1H, H-5).  

 

7.3. SÍNTESE DA 6-HIDROXI-5-NITRO-1,3-BENZOXATIOL-2-ONA 4 

 

 

Adicionou-se 2,05 g (12mmol) de 6-hidroxi-1,3-benzoxatiol-2-ona (2) em um balão de 

fundo redondo contendo 72 mL de CH2Cl2. O sistema foi mantido sob agitação em banho de 

gelo por 30 min. A seguir, com auxílio de funil de adição, foram gotejados lentamente 25 mL 

de HNO3 65 %, mantendo-se a agitação até que o meio reacional atingisse a temperatura 

ambiente. A reação foi acompanhada por CCD (eluente hexano/acetato 1:1) e, após 2 horas, o 

excesso de ácido foi neutralizado com solução saturada de NaHCO3. A mistura foi então 
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extraída com 3 x 30 mL de CH2Cl2 e as fases orgânicas foram reunidas, secas com MgSO4 

anidro e concentradas no rotaevaporador. Foram obtidos ao final do processo 1,81 g (8,5 

mmol) de um sólido amarelo, que foi utilizado na etapa seguinte sem purificação prévia. 

 

Rendimento: 71 %; P.F.: 180-182 ºC  

M.M.: 213,17 g/mol; M.M.: C15H3NO5S 

RMN de 1H (500,00 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 8,42 (s, 1H, H-4); 7,18 (s, 1H, H-7). 

 

7.4. SÍNTESE DA 5-AMINO-6-HIDROXI-1,3-BENZOXATIOL-2-ONA 16 

 

 

Ao recipiente de teflon do reator, adicionou-se 1,98 g (9,3 mmol) do derivado nitrado 

4, 510 mg de Pd/C 10 % e 150 mL de etanol absoluto. O recipiente foi levado ao reator por 8-

10 horas sob pressão de 20 bar de H2 à 50 °C. A reação foi acompanhada por CCD 

(eluentehexano/acetato 1:1) e, ao término da mesma, a mistura foi filtrada, lavada com etanol 

e concentrada no rotaevaporador. Foram obtidos 1,45 g (7,9 mmol) de um sólido verde-

escuro, que foi utilizado na etapa seguinte sem purificação prévia. 

 

Rendimento: 85 %; P.F.: 194-195 ºC 

M.M.: 183,18 g/mol; M.M.: C7H5NO3S 

RMN de 1H (500,00 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 6,80 (s, 1H, H-7); 6,76 (s 1H, H-4). 
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7.5. SÍNTESE DOS DERIVADOS 13a-d 

 

 Em um balão de fundo redondo, foram adicionados 1 mmol da amina 16 e 1 mmol do  

correspondente benzaldeído em 20 mL de tolueno. A reação foi realizada em refluxo 

utilizando aparelhagem de Dean-Stark. A mesma foi acompanhada por CCD (eluente acetato 

de etila/hexano 1:1) com tempo reacional variando de 28-48 h. Após o término da reação, a 

mistura reacional foi neutralizada com solução de bicarbonato de sódio. Posteriormente, foi 

realizada extração utilizando acetato de etila e a fase orgânica foi tratada com sulfato de 

magnésio anidro, seguida de evaporação do solvente no rota-evaporador. A purificação foi 

realizada por coluna cromatográfica utilizando como eluente uma mistura de acetato de 

etila/hexano 4:6. 

 

7.5.1. 3-(6-hidroxi-2-oxobenzo[d][1,3]oxatiol-5-il)-2-feniltiazolidin-4-ona 13a 

 

Rendimento: 48 %; P.F.: 172-177 °C  

IV (KBr) ν (cm-1):  3116 (O-H), 1756 (C=O oxatiolona), 1669 (C=O tiazolidinona). 

RMN de 1H (400 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 10,68 (1H; s; OH); 7,42-7,40 (2H; m; H-2”/H-

6”); 7,38 (1H; s; H-7); 7,32-7,24 (3H; m; H-3”/H-4”/H-5”); 6,91 (1H; s; H-4); 6,20 (1H; s; H-

2’); 3,99 (1H; dd; J= 15,8 e 1,6 Hz; H-5’); 3,85 (1H; d; J= 15,8 Hz; H-5’).  
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7.5.2. 3-(6-hidroxi-2-oxobenzo[d][1,3]oxatiol-5-il)-2-(4-metoxifenil)tiazolidin-4-ona 13b 

 

 

 

Rendimento: 20 %; P.F.: 182-190 °C  

IV (KBr) ν (cm-1): 3109 (O-H), 1760 (C=O oxatiolona), 1668 (C=O tiazolidinona), 1255 (C-

O éter). 

RMN de 1H (400 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 10,62 (1H; s; OH); 7,34-7,32 (3H; m; H-2”/H-

6”/H-7); 6,91 (1H; s; H-4); 6,82 (2H; d; J = 8,7 Hz; H-3”/H-5”); 6,17 (1H; s; H-2’); 3,95 (1H; 

dd; J= 15,8 e 1,4 Hz; H-5’); 3,85 (1H; d; J= 15,8 Hz; H-5’); 3,70 (3H; s; OCH3). 

 

7.5.3.  2-(4-clorofenil)-3-(6-hidroxi-2-oxobenzo[d][1,3]oxatiol-5-il)tiazolidin-4-ona 13c 

 

 

 

 

 

Rendimento: 49 %; P.F.: 226-230 °C  

IV (KBr) ν (cm-1): 3111 (O-H), 1757 (C=O oxatiolona), 1667 (C=O tiazolidinona). 

RMN de 1H (400 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 10,69 (1H; s; OH); 7,46 (2H; d; J = 8,5 Hz; H-

3”/H-5”); 7,37 (2H; d; J = 8,5 Hz; H-2”/H-6”); 7,35 (1H; s; H-7); 6,92 (1H; s; H-4); 6,20 (1H; 

s; H-2’); 4,02 (1H; dd; J = 15,8 e 1,5 Hz; H-5’); 3,85 (1H; d; J = 15,8 Hz; H-5’). 
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7.5.4. 2-(4-bromofenil)-3-(6-hidroxi-2-oxobenzo[d][1,3]oxatiol-5-il)tiazolidin-4-ona 13d 

 
 

Rendimento: 51 %; P.F.: 225-228 °C  

IV (KBr) ν (cm-1):  3126 (O-H), 1758 (C=O oxatiolona), 1667 (C=O tiazolidinona). 

RMN de 1H (400 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 10,48 (1H; s; OH); 7,48 (2H; d; J = 8,5 Hz; H-

3”/H-5”); 7,38 (2H; m; H-2”/H-6); 7,34 (1H; s; H-7); 6,92 (1H; s; H-4); 6,19 (1H; s; H-2’); 

3,98 (1H; dd; J= 15,7 e 1,4 Hz; H-5’); 3,83 (1H; d; J= 15,7 Hz; H-5’).  

 

7.6. SÍNTESE DOS DERIVADOS 14a, 14c-d 

 

 

 Em um balão de fundo redondo de 50 mL contendo solução de 13a, 13c-d (0,25 

mmol) em DMF (3 mL) foi adicionado K2CO3 (0,2 mmol), mantendo a solução em agitação 

constante por 30 minutos a temperatura ambiente. Na seqüência, a solução foi resfriada em 

banho de gelo e, em seguida, adicionada lentamente à solução de brometo de etila (0,65 

mmol) de modo a obter os derivados etilados. A mistura foi mantida em agitação por 48 h, 

sendo acompanhada por CCD (eluente hexano/acetato de etila 7:3). Após o fim da reação, foi 

adicionada água destilada gelada à mistura e o sólido formado foi filtrado a vácuo e lavado 

com água gelada. Foi realizada posterior purificação por coluna cromatográfica utilizando 

eluente hexano/acetato de etila 7:3. 
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7.6.1. 3-(6-etoxi-2-oxobenzo[d][1,3]oxatiol-5-il)-2-feniltiazolidin-4-ona 14a 
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Rendimento: 54 %; P.F.: 172-175 °C  

IV (KBr) ν (cm-1): 2978 e 2931 (C-H), 1748 (C=O oxatiolona), 1691 (C=O tiazolidinona). 

RMN de 1H (500 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 7,43 (1H; s; H-7); 7,39 (2H; dd; J= 8,5 e 1,5 

Hz; H-2”/H-6”); 7,31-7,25 (4H; m; H-3”/H-4”/H-5”/H-4); 6,15 (1H; s; H-2’); 4,15-3,96 (2H; 

m; CH2); 3,97 (1H; dd; J= 15,5 e 1,5 Hz; H-5’); 3,84 (1H; d; J= 15,5Hz; H-5’); 1,38 (3H; t; J 

= 7,0 Hz; CH3). 

 

7.6.2. 2-(4-clorofenil)-3-(6-etoxi-2-oxobenzo[d][1,3]oxatiol-5-il)tiazolidin-4-ona 14c 

 

S

OO
O

N

S

O

Cl

4

7

2'

5'

2"
3"

5"
6"

 
 

Rendimento: 51 %; P.F.: 157-161 °C  

IV (KBr) ν (cm-1): 2975 e 2927 (C-H), 1749 (C=O oxatiolona), 1693 (C=O tiazolidinona). 

RMN de 1H (500 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 7,43 (3H; m; H-3”/H-5”/H-7); 7,34 (2H; d; J = 

8,5 Hz; H-2”/H-6”); 7,26 (1H; s; H-4); 6,15 (1H; s; H-2’); 4,15-4,04 (2H; m; CH2); 3,99 (1H; 

dd; J= 15,5 e 1,5 Hz; H-5’); 3,83 (1H; d; J= 15,5Hz; H-5’); 1,37 (3H; t; J = 7,0 Hz; CH3). 
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7.6.3. 2-(4-bromofenil)-3-(6-etoxi-2-oxobenzo[d][1,3]oxatiol-5-il)tiazolidin-4-ona 14d 
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Rendimento: 51 %; P.F.: 132-135 °C  

IV (KBr) ν (cm-1): 2979 (C-H), 1752 (C=O oxatiolona), 1684 (C=O tiazolidinona). 

RMN de 1H (500 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 7,48 (2H; d; J = 8,5 Hz; H-2”/H-6”); 7,44 (1H; 

s; H-7); 7,37 (2H; d; J = 8,5 Hz; H-3”/H-5”); 7,26 (1H; s; H-4); 6,15 (1H; s; H-2’); 4,15-3,97 

(2H; m; CH2); 3,99 (1H; dd; J= 16,0 e 1,5 Hz; H-5’); 3,84 (1H; d; J= 16,0 Hz; H-5’); 1,37 

(3H; t; J = 7,0 Hz; CH3). 
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Espectro de RMN de 1H (500 MHz; DMSO-d6) do intermediário 10. 

 

 

 

 

Espectro de RMN de 1H (500 MHz; DMSO-d6) do intermediário 2. 
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Espectro de RMN de 1H (500 MHz; DMSO-d6) da substância 4. 

 

 

 

Espectro de IV da substância 4. 
 



51 
 

 
 
 

 

Espectro de RMN de 1H (500 MHz; DMSO-d6) da substância 16. 

 

 

 

 

Espectro de IV da substância 16. 
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Espectro de RMN de 1H (400,00 MHz; DMSO-d6) da substância 13a. 

 

 

 

 

Espectro de RMN de 1H (400,00 MHz; DMSO-d6) da substâcia 13b. 
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Espectro de RMN de 1H (400,00 MHz; DMSO-d6) da substância 13c. 

 

 

 

 

Espectro de RMN de 1H (400,00 MHz; DMSO-d6) da substância 13d. 
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 Espectro de IV da substância 13a. 

 

 

 

 

Espectro de IV da substância 13b. 
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Espectro de IV da substância 13c. 

 

 

 

 

Espectro de IV da substãncia 13d. 



56 
 

 
 
 

 

Espectro de RMN de 1H (500,00 MHz; DMSO-d6) da substância 14a. 

 

 

 

 

Espectro de RMN de 1H (500,00 MHz; DMSO-d6) da substância 14c. 
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Espectro de RMN de 1H (500,00 MHz; DMSO-d6) da substância 14d. 

 

 

 

 

Espectro de IV da substância 14a. 
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 Espectro de IV da substância 14c. 

 

 

 

 

Espectro de IV da substância 14d. 
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Produção acadêmica: Participação na redação de artigo científico. 
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