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RESUMO 

 
O aumento da resistência bacteriana é um fator importante no número de ocorrência 

de mortes em ambientes hospitalares, dificultando a cura e elevando os gastos com 

a assistência. Desta forma faz-se urgente o desenvolvimento de novos fármacos, 

sintéticos ou de origem natural. Um grupo de compostos que tem se destacado são 

as tiossemicarbazonas (TSCs) e as semicarbazonas (SCs), por apresentarem baixo 

custo de síntese e amplo espectro de ação, antifúngica, antibacteriana, 

antiinflamatória e antiviral. Neste trabalho foram utilizados quatro ligantes químicos 

sintetizados, denominados: H2L0; H2L1; H2L2 e H2L3 e quatro compostos 

complexados ao ligante H2L3 denominados: Bipy-fenil-Sn, Bipy-nit-Cu, (H2L3)butil-

Sn e (H2L3)bipy-Sn submetidos a testes quantitativos para determinação da 

Concentração Inibitória Mínima (MIC) e da Concentração Fungicida Mínima (MFC) e 

também avaliada a citotoxidade em cardiomiócitos e macrófagos peritoneais. As 

cepas de padrão ATCC (American Type Culture Collection) utilizadas foram de 

bactérias Staphylococcus aureus e Klebsiella pneumoniae, e fungos leveduriformes: 

Candida albicans, Candida tropicalis e Candida parapsilosis. Os testes foram 

realizados em triplicata, em placas 96 poços, incubadas por 24 horas a 35ºC, com 

meio específico. A atividade antibactericida observada dos compostos H2L1, H2L2 e 

H2L3, sobre S. aureus, apresentou MIC na faixa de 3,7 a 19,7 µg/mL; para K. 

pneumoniae os MICs dos compostos foram superiores a 500 µg/mL. O composto 

H2L3, inibiu o crescimento das três espécies de Candida testadas com MIC entre 5,6 

– 6,2 µg/ml. Devido a isso, este foi o ligante escolhido para a complexação com 

metais. Os compostos complexados obtiveram valores de MIC 1,6 a 245,8 µg/mL Os 

testes de MFC com os compostos H2L0, H2L1 e H2L2 não apresentaram alteração 

na curva de crescimento  para as três espécies de Candida. Quanto aos compostos 

complexados, os testes de MFC apontaram um efeito fungicida do bipy-nit-Cu, bipy-

fenil-Sn, somente sobre C. albicans, nas concentrações de 250 µl/mL e menores que 

62,5 µl/mL. Os testes de citotoxidade revelaram que os compostos apresentam 

citotoxidade em condições moderadas. Nos compostos complexados com metais, a 

atividade antifúngica apresentou-se semelhante ao composto H2L3 isolado, obtendo 

um resultado satisfatório para novas pesquisas com os compostos em estudo, 

apresentando um ótimo potencial antimicrobiano ao qual há perspectiva de uma 

futura metalodroga. 
 

Palavras-chaves: Antibactericida, antifúngico, ligantes, tiossemicarbazonas. 
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ABSTRACT 

 
The increased bacterial resistance is an important factor in the number of deaths in 

hospitals, hampering the cure and elevating spending on assistance. Thus it is urgent 

to develop new drugs, synthetic or natural origin. A group of compounds that have 

been prominent are the thiosemicarbazones (TSCs) and semicarbazones (SCs) due 

to low cost of synthesis and broad spectrum of action, antifungal, antibacterial, anti-

inflammatory and antiviral. In this study tests were performed with four synthesized 

chemical binders, denominated: H2L0; H2L1; H2L2 and H2L3 and H2L3 the four 

compounds complexed ligand named: Bipy-fenil-Sn, Bipy-nit-Cu, (H2L3)butil-Sn and 

(H2L3)bipy-Sn submitted to quantitative tests to determine the Minimum Inhibitory 

Concentration (MIC) and Minimum Fungicidal Concentration (MFC) and also 

evaluated for cytotoxicity cardiomyocytes and peritoneal macrophages. The standard 

strains ATCC (American Type Culture Collection) used were bacteria Staphylococcus 

aureus and Klebsiella pneumoniae, yeast and fungi: Candida albicans, Candida 

tropicalis and Candida parapsilosis. The tests were performed in triplicate in 96 well 

plates, incubated for 24 hours at 35 ° C, with specific medium. The observed 

antibacterial activity of the compounds H2L1, H2L2 and H2L3 on S. aureus, 

presented MIC in range from 3.7 to 19.7 µg/mL; to K. pneumoniae the MICs of the 

compounds were over 500 µg/mL. The compound H2L3, inhibited the growth of three 

species of Candida tested MIC between 5.6 - 6.2 µg/mL. Because of this, the binder 

was chosen for complexation with metals. The complexed compounds obtained MICs 

1.6 to 245.8 µg/mL. MFC tests with the compounds H2L0, H2L1 and H2L2 showed 

no change in the growth curve of the colonies to the three species of Candida. As for 

the compounds complexed MFC tests indicated a fungicidal effect of bipy-nit-Cu, 

bipy-fenil-Sn, only on C. albicans at concentrations of 250 µl/mL and less than 62.5 

µl/mL. Cytotoxicity tests revealed that the compounds exhibit cytotoxicity under 

moderate conditions. In the compounds complexed with metals, antifungal activity 

showed up similar to H2L3 isolated compound, obtaining a satisfactory result for 

further research with compounds under study, presenting a great antimicrobial 

potential which is no prospect of a future metalodrug. 

 

Keywords: Antibacterial, antifungal, ligands, thiosemicarbazones. 
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(a-b) controle com aspecto normal das UFC; (c-d) 250 µg/mL raras 

UFC; (e-f) 125 µg/mL menor número comparativo com o controle de 

UFC e alterações citoplasmáticas. 
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Figura 49 Fotomicrografias de C. parapsilosis tratadas com Bipy-fenil-Sn por 

24h: (a-b) controle com aspecto normal das UFC; (c-d) 31,25 µg/mL e 

(e-f) 15,6 µg/mL raras UFC, intensa diminuição de volume celular 

(cabeça de seta) e presença de debris celulares. 
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Figura 50 Fotomicrografias de C. parapsilosis tratadas com H2L3-bipy-Sn por 

24h: (a-b) controle com aspecto normal das UFC; (c-d) 31,25 µg/mL 

menor número de UFC intensa diminuição de volume celular (cabeça 
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de seta); e (e-f) 7,8 µg/mL menor número de UFCs comparada com o 

controle e presença de alterações citoplasmáticas.  

Figura 51 Fotomicrografias de C. parapsilosis tratadas com H2L3-butil-Sn por 

24h: (a-b) controle com aspecto normal das UFCs; (c-d) 15,6 µg/mL 

raras UFCs, intensa diminuição de volume celular (cabeça de seta) e 

alterações citoplasmáticas (seta branca); e (e-f) 7,8 µg/mL menor 

número de UFCs comparada com o controle e intensa diminuição de 

volume celular (cabeça de seta).  
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Figura 52 Fotografias das placas de ensaio para determinação de MFC dos 

compostos H2L0, H2L1, H2L2 e H2L3 no crescimento de Candida 

tropicalis. 

95 

Figura 53 Fotografias das placas de ensaio para determinação de MFC dos 

compostos H2L0, H2L1, H2L2 e H2L3 no crescimento de Candida 

albicans. 

96 

Figura 54 Fotografias das placas de ensaio para determinação de MFC dos 

compostos H2L0, H2L1, H2L2 e H2L3 no crescimento de Candida 

parapsilosis. 
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Figura 55 Fotografias das placas de ensaio para determinação de MFC dos 

compostos Bipy-nit-Cu, Bipy-fenil-Sn, (H2L3)bipy-Sn e (H2L3)butil-Sn 

no crescimento de Candida albicans. 
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Figura 56 Fotografias das placas de ensaio para determinação de MFC dos 

compostos Bipy-nit-Cu, Bipy-fenil-Sn, (H2L3)bipy-Sn e (H2L3)butil-Sn 

no crescimento de Candida parapsilosis. 
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Figura 57 Fotografias das placas de ensaio para determinação de MFC dos 

compostos Bipy-nit-Cu, Bipy-fenil-Sn, (H2L3)bipy-Sn e (H2L3)butil-Sn 

no crescimento de Candida tropicalis. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

 Atualmente o aumento da resistência dos microrganismos a 

antimicrobianos, sobretudo em ambientes hospitalares, é uma preocupação 

crescente e muito discutida por pesquisadores das indústrias farmacêuticas. Na 

verdade a maior preocupação dos pesquisadores na área da Saúde se deve às 

diversas bactérias e fungos, que apresentavam sensibilidade aos fármacos 

disponíveis no mercado e que passaram a ser resistentes aos tratamentos clínicos 

com o passar dos anos, tornando-se microrganismos multirresistentes (VERÇOZA et 

al.,2009).   

Os compostos químicos sintetizados a partir de semicarbazonas (SC) e 

tiossemicarbazonas (TSCs) vêm se destacando nas pesquisas, conhecidos por 

apresentarem atividades biológicas antimaláricas, antibacteriana, antitubercular, 

antivirais, antineoplásica entre outras. Recebem atenção especial por serem 

caracterizadas como compostos com capacidade quelante em que os heteroátomos 

presentes na cadeia agem como sítios de coordenação e podem se ligar a vários 

metais de transição (LIMA, 2013). 

A diferença entre semicarbazonas e tiossemicarbazonas é a presença 

de uma ligação carbonílica nas semicarbazonas que são substituídas por uma 

ligação do tipo tiona nas tiossemicarbazonas. Com isso, segundo a classificação de 

ácidos e bases de Pearson as semicarbazonas interagem mais facilmente com 

metais de caráter intermediário ou duro, sendo que a tiona tende a se ligar a ácidos 

macios. Em ambos os casos, a coordenação do metal gera uma reestruturação da 

densidade eletrônica da molécula podendo maximizar sua interação com o meio 

biológico (LIMA, 2013). 

Outra consideração importante, é que semicarbazonas sofrem uma 

diminuição de atividade biológica pela substituição do enxofre por oxigênio, quando 

comparadas com o análogo tiossemicarbazonas. Entretanto, as SC demonstram 
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ótima atividade como agentes antichagásicos, anticonvulsivantes, hipnóticos, 

pesticidas e herbicidas (BERALDO; GAMBINO, 2004). 

Em 1965, o pesquisador Barnett Rosemberg, descobriu a atividade 

antitumoral, com o uso de complexos metálicos como fármacos, o composto cis 

(diaminodicloro) platina (II), a “cisplatina”. A partir dessa descoberta, um arsenal de 

complexos metálicos passou a ser investigado quanto às suas propriedades 

terapêuticas (BASOLO, 1993). 

As SC e TSC são versáteis em suas ações farmacológicas. No entanto, 

por apresentarem capacidade quelante, podem apresentar atividades específicas 

como, por exemplo, a coordenação do metal com as TSCs aumenta a atividade 

antimicrobiana e antifúngica em complexação, devido à possibilidade de modular-se 

o caráter lipofílico dessas moléculas e também a interação com os seus receptores 

biológicos. Além disso, a estrutura rígida do ligante no complexo poderá facilitar a 

sua interação com o alvo biológico, de modo que o complexo metálico pode ser um 

veículo para a ativação de TSC como agente antimicrobiano (MENDES et al., 2008). 

De maneira geral, as tiossemicarbazonas e semicarbazonas agem 

como inibidores de enzimas, através de reações de redox, e também por 

interação/ou inibição da síntese do ácido desoxirribonucleico (DNA) (BERALDO, 

2004). 

Segundo ALOMAR e colaboradores, (2012), TSCs atuam como 

agentes ligantes quelantes de íons metálicos, com atividades biológicas para 

microrganismos como: fungos patogênicos humanos, leveduras do gênero Candida, 

incluindo a Candida albicans, espécie de grande potencial patogênico e também 

apresentou atividade antibacteriana contra cepas de Staphylococcus aureus, 

Bacillus subtilis, Salmonella TYPHI, Escherichia coli e Klebsiella pneumoniae. 

O objetivo geral deste trabalho é sintetizar e avaliar a atividade 

antimicrobiana de compostos isolados de Semicarbazonas e Tiossemicarbazonas e 

selecionar o compostos isolados de melhor atividade para complexar com metais. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Semicarbazonas  

 

Semicarbazonas são compostos que apresenta amplo perfil 

farmacológico devido à substituição do átomo de enxofre pelo átomo de oxigênio, 

exercendo atividade anticonvulsivante, antichagásica, hipnótica, pesticida e 

herbicida (BERALDO, 2004). 

Uma grande variedade de semicarbazonas contendo grupos ariloxi, 

arilideno e arila, ou derivadas de isatina, tem envolvido pesquisas sobre a atividade 

anticonvulsivante, principalmente quando em relação aos requisitos estruturais, 

possam gerar efeitos tóxicos. Em alguns modelos de epilepsia como o eletrochoque, 

as semicarbazonas apresentam maior atividade quando comparadas, por exemplo, 

com o um modelo químico em que as crises são provocadas por drogas pró-

convulsivantes como pentilenotetrazol subcutâneo (DIMMOCK et al.,1993; 

BERALDO, 2004).  

Entre as atividades biológicas das semicarbazonas, a mais estudada é 

a anticonvulsivante. Além dos experimentos realizados por convulsões induzidas 

pela injeção subcutânea de pentilenotetrazol ou por eletrochoque testou-se  também 

em um modelo que utiliza uma linhagem de animais geneticamente selecionados 

para apresentar convulsões induzidas por estímulo sonoro (BERALDO et al., 2002). 

As semicarbazonas nos estudos realizados aumentam a concentração 

de ácido gama-aminobutírico (GABA) em algumas regiões do sistema nervoso 

central e também reduzem a concentração de glutamato no fluido cérebro-espinhal, 

essas alterações têm grandes possibilidades de contribuir para a atividade 

anticonvulsivante desses compostos (VIEIRA et al., 2010). 

Compostos como Benzaldeído semicarbazona (BS) e a aril-

semicarbazona de fórmula molecular mais simples, é uma molécula que contém os 
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requisitos estruturais necessários à atividade anticonvulsivante e apresenta baixa 

neurotoxicidade. Sugere-se que BS também possa bloquear canais para sódio, 

assim como os demais bloqueadores desse tipo de canal, possam apresentar 

atividade antinociceptiva.  As BS assim como alguns fármacos com atividade 

anticonvulsivante inibem fases do processo inflamatório (DIMMOCK et al.,1997).  

VIEIRA e colaboradores (2010) descrevem que a BS inibe a resposta 

nociceptiva em andamento ou manifestações da resposta inflamatória em modelos 

experimentais de dor e inflamação. Mesmo não havendo mecanismos descritos 

dessa atividade antinociceptiva de BS, sugerem que semicarbazonas tenham uma 

ação periférica e não central, indicando que o composto possa interagir com vários 

alvos moleculares, sendo considerado um grupo promissor a fármacos no 

tratamento de condições patológicas humanas ou veterinárias. 

 

2.2 Tiossemicarbazonas  

As tiossemicarbazonas (TSCs) são moléculas de uma classe de 

compostos com amplo espectro de ação, englobando atividade antifúngica, 

antiinflamatória, antimicrobiana e antiviral (ALVES et al.,1998). A complexação de 

metais com tiossemicarbazonas e semicarbazonas (SCs), constitui uma classe de 

interesse farmacológico tanto na clínica médica quanto na química medicinal 

(PÉREZ-REBOLLEDO et al., 2008).  

O aumento da resistência aos antibióticos e antifúngicos, 

principalmente em ambientes hospitalares, corroboram para aumento de 

investimentos no desenvolvimento de novos compostos ativos por parte das 

indústrias farmacêuticas. Neste panorama as tiossemicarbazonas com suas 

modificações moleculares e baixo custo de produção demonstram potencial 

antimicrobiano (BERALDO, 2004). 

A estrutura química das tiossemicarbazonas é bastante conhecida na 

literatura e segue as moléculas básicas C=N-NH-CS-NHR. Segundo a União 

internacional de Química Pura e Aplicada (IUPAC - International Union of Pure and 
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Applied Chemistry) a numeração dos átomos é representada na figura 1(PANICO, 

1993). 

 

R1, R2, R3 e R4 = H, alquil ou aril 

                                                                                                                                                 

(Fonte: Adaptado de BERALDO, 2004 pelo Autor). 

Figura 1 – Cadeia principal das tiossemicarbazonas. 

 

As tiossemicarbazonas não substituídas na posição R-4, apresentam 

estrutura básica C=N-NHCS-NH2, aproximadamente planar, com o átomo de enxofre 

em posição trans em relação ao átomo de nitrogênio azometínico (C=N) da função 

imina (Figura 2a). Fatores eletrônicos e estéricos contribuem para este arranjo 

estrutural, porém, possivelmente o fator mais importante é que o átomo de enxofre 

em posição trans possibilite a ocorrência de ligação de hidrogênio intramolecular 

entre o nitrogênio da imina e os hidrogênios da tioamida. Este arranjo estrutural 

pode mudar significativamente se forem adicionados grupos substituintes na posição 

R-4 ao qual favorecem a conformação cis (Figura 2b) entre os átomos de nitrogênio 

azometínico da imina e o átomo de enxofre (CASAS, 2000; SILVA, 2009). As 

tiossemicarbazonas substituídas no nitrogênio terminal cristalizam-se com o átomo 

de enxofre em posição cis ao nitrogênio azometínico. 
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(Fonte: Adaptado de AQUINO, 2007 pelo Autor). 

Figura 2 - Arranjos estruturais de trans (a) e cis (b) de tiossemicarbazonas. 

 

Outra consideração importante das tiossemicarbazonas é quanto seu 

equilíbrio tautomérico nas formas tiol ou tiona (Figura 3) que por apresentarem essa 

deslocalização eletrônica à forma tiol, tornam-se versáteis. As tiossemicarbazonas 

neutras encontram-se na forma de tiona, ou seja, protonadas em N(2) (AQUINO, 

2007). 

 

Figura 3 – Formas tautoméricas para Tiol e Tiona para Tiossemicarbazonas. 

Fonte: (AQUINO, 2007). 

2b - Posição Cis 2a - Posição Trans 
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As tiossemicarbazonas são geralmente obtidas por reação de 

condensação quimiosseletiva com aldeídos e/ou cetonas e recebem a denominação 

da classe de tiossemicarbazonas após condensação. São conhecidas também, 

pelas excelentes propriedades em formarem complexos organometálicos e assim 

agirem como agentes quelantes. Do ponto de vista sintético, apresentam como 

característica principal sua versatilidade de obtenção, assim como sua vasta 

aplicação. Em geral, as tiossemicarbazonas apresentam baixo custo de síntese, 

pouca quantidade de átomos, sendo assim, com exceção da água que é liberada na 

síntese, todos os outros compostos encontram-se presentes no composto final 

(TENÓRIO et al., 2005). 

Desta forma, as tiossemicarbazonas apresentam-se como ligantes 

versáteis tanto na forma neutra quanto na forma aniônica, podendo formar ligação 

coordenada com metais através do átomo de enxofre e do átomo de nitrogênio 

azometina (C=N). Esta capacidade de formar ligação coordenada é aumentada se 

houver grupos doadores de elétrons ligados ao carbono da função azometina 

(CASAS et al., 2000). 

 Existem duas formas de obtenção de tiossemicarbazonas a 

direta e a indireta. A síntese por obtenção direta é descrita pela condensação 

equimolar de um derivado carbonilado do tipo aldeído ou cetona, com 

tiossemicarbazida em meio alcoólico, sob-refluxo e quantidades catalíticas de ácidos 

(Figura 4). A síntese por obtenção indireta das tiossemicarbazidas é realizada a 

partir da hidrazina com outros compostos, como por exemplo, isotiocianatos, ácidos 

tiocarbamiltioglicólico, ditiocarbamatos, dissulfeto de carbono (Figura 5) (TENÓRIO 

et al., 2005).   
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(Fonte: Adaptado de TENÓRIO, 2005 pelo Autor). 

 

Figura 4 – Síntese por obtenção direta de tiossemicarbazonas. 

 

 

 

(Fonte: Adaptado de TENÓRIO, 2005 pelo Autor). 

 

Figura 5 – Síntese por obtenção Indireta de tiossemicarbazonas. 

 
 
 
 
 

Tiossemicarbazida               +       Aldeídos/ou Cetonas                                Tiossemicarbazonas 
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2.3 Complexação de Metais com Tiossemicarbazonas 

 

Várias Semicarbazonas e Tiossemicarbazonas derivadas de 

benzaldeídos substituídos, piridinas, furanos, entre outros, têm sido usados como 

reagentes analíticos. A maioria destes compostos formam complexos coloridos com 

metais em condições de acidez e alcalinidade moderada (NAKASONE, 1988). O 

grupo ativo para quelação é mostrado na estrutura abaixo: 

 

                       Onde: X= O ou S     

                        R1 e R2 = grupo alifático, aromático ou heteroaromático.  

(Fonte: Adaptado de NAKASONE, 1988 pelo Autor). 

Figura 6 – Estrutura básica de grupo ativo para quelação. 

 

A quelação ocorre através do átomo de oxigênio ou enxofre e o átomo 

de nitrogênio hidrazínico, marcado com o asterisco na estrutura acima. Em alguns 

casos, os compostos podem se arranjar como ligantes unidentados somente pela 

ligação através do átomo de enxofre ou de oxigênio, podem também agir como 

outros agentes quelantes bidentados ou multidentados produzindo complexos 

coloridos, dependente do tipo de aldeído ou cetona usado para condensação, 

tiossemicarbazonas e semicarbazonas (SINGH et al., 1978; NAKASONE, 1988). 

 

 

 

* 
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2.4 Bactérias patogênicas 

 

A capacidade de uma bactéria em causar uma doença, reflete ao seu 

potencial patogênico. Sendo assim, as bactérias podem ser organizadas em três 

grupos principais: quando isolada de paciente, e os agentes patogênicos são 

primários, ou seja, considerados prováveis agentes da doença. Outro grupo é o de 

patógeno oportunista isolado de pacientes cujo mecanismo de defesa do hospedeiro 

tenha sido comprometido e eles podem ser os agentes de doença. E por último, o 

grupo considerado não patogênico, porque eles raramente ou nunca causam doença 

humana (BARON, 1996). 

Uma das espécies de bactérias patogênicas mais importantes, 

Staphylococcus aureus (Figura 7), é encontrada na microbiota normal do corpo 

humano. Os principais fatores de virulência são os componentes da superfície 

celular e toxinas. No entanto, algumas enzimas também podem ser consideradas 

fatores de virulência (TRABULSI et al., 2008).  

A classificação como não patogênica pode alterar, no entanto, por 

causa da capacidade de adaptação de bactérias e o efeito prejudicial da terapia 

moderna por radiação, quimioterapia, imunoterapia e sobre os mecanismos de 

resistência. Na verdade, algumas bactérias anteriormente consideradas não 

patogênicas são agora conhecidas como patogênicas por causar a doenças 

(BARON, 1996).  

Com a grande variedade de quadros clínicos causados por S. aureus, 

estes podem ser divididos em três principais tipos: as infecções superficiais, como 

abscessos cutâneos e as infecções de feridas, as infecções sistêmicas, tais como 

bacteremia, endocardite, osteomielite, artrite e pneumonia (MATSUMOTO, 2014). 

Outro fator importante está relacionado com a virulência que é a 

medida da patogenicidade de um organismo. O grau de virulência está relacionado 

diretamente com a capacidade do organismo em causar doença apesar dos 

mecanismos de resistência do hospedeiro. Esta é afetada por numerosas variáveis 

tais como o número de bactérias infectantes, a via de entrada, os mecanismos de 
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defesa do hospedeiro específicos e não específicos, e fatores de virulência da 

bactéria (BARON, 1996). 

A abrangência da S. aureus é muito ampla, essa bactéria é capaz de 

resistir à dessecação e ao frio, podendo permanecer longos períodos em partículas 

de poeira. O homem é seu principal reservatório, podendo ser encontrada em 

diversas partes do corpo, como fossas nasais, garganta, intestinos e pele. O maior 

índice de colonização dessa bactéria são as narinas, com prevalência de 40% na 

população adulta principalmente em ambientes hospitalares (SANTOS et al., 2007). 

 O grande potencial infeccioso do S. aureus não está restrito apenas à 

sua facilidade de multiplicação e disseminação nos tecidos do corpo humano, mas 

sim à produção de moléculas com poder patogênico envolvendo enzimas e toxinas. 

Como por exemplo, as betalactamases que inativam os antibióticos betalactâmicos 

(Ex. penicilinas e cefalosporinas) pela abertura do anel betalactâmico, as coagulases 

que convertem o fibrinogênio em fibrina, independente dos íons Ca+2 e dos fatores V, 

VI e VII da coagulação sanguínea, provocando a deposição de fibrina em torno do 

microrganismo e dificultando a fagocitose celular (BRAUNWALD et al., 2002). 

As enzimas hialuronidases despolimerizam o ácido hialurônico, agindo, 

assim como fator de propagação do microrganismo e as enzimas catalases que 

convertem o peróxido de hidrogênio, o que apresentaria uma ação tóxica sobre a 

bactéria, em oxigênio e água, essas são algumas das enzimas produzidas para essa 

finalidade (BRAUNWALD et al., 2002). 

 Em relação às toxinas produzidas por S. aureus pode-se citar as: 

hemolisina alfa que pode apresentar quatro conformações diferentes, sendo capaz 

de lisar as hemácias e causar danos às plaquetas em caso de intoxicações graves, a 

hemolisina beta (beta-hemolisina) degrada a esfingomielina, provocando lesões na 

membrana dos eritrócitos e, consequentemente conduzindo à hemólise e gama 

toxinas que o mecanismo de ação ainda não foi devidamente estabelecido, mas 

apresenta atividade hemolítica, a leucocidina, a esfoliatina, a toxina do choque tóxico 

e as enterotoxinas também fazem parte do mecanismo de ação desse patógeno 

(BRAUNWALD et al., 2002; SANTOS et al., 2007). 
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Figura 7 – Staphylococcus aureus em esfregaço corado pela técnica de gram. 

(Aumento de 100x) (Fonte: http://galleryhip.com/staph-under-microscope.html). 

Pode-se considerar que a transferência de genes em bactéria é 

unidirecional, de uma célula doadora para uma célula recipiente e a doadora 

normalmente dá somente uma pequena parte do seu DNA para a recipiente. Existem 

mecanismos importantes que fazem essa transferência genética como: 

transformação, transdução e conjugação. A transformação é a transferência gênica 

resultante da captação por uma célula recipiente de DNA íntegro de uma célula 

doadora. Além disso, a transformação é largamente usada na tecnologia do DNA 

recombinante e ocorre na natureza podendo levar ao aumento da virulência 

(MATSUMOTO, 2014). 

Já a transdução é a transferência de informação genética de um 

doador a um recipiente pela via de um bacteriófago. Importante ressaltar que a 

conversão lisogênica (fago) ocorre na natureza e é a fonte de linhagens virulentas 

de bactérias. E a Conjugação é a transferência de DNA de um doador para um 

recipiente por contato físico direto entre as células. Essa característica é importante 
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pois, entre as bactérias Gram negativas esta é a principal forma de transferência de 

genes bacterianos, além de ocorrer entre espécies diferentes de bactéria e também 

por apresentar resistência múltipla a antibióticos por conjugação tornou-se um 

problema importante no tratamento de certas doenças bacterianas. Visto que uma 

célula recipiente se torna uma doadora após transferir um plasmídeo é fácil ver por 

que um gene de resistência a antibiótico em um plasmídeo pode rapidamente 

converter uma população sensível de células em uma população resistente 

(TRABULSI et al., 2008). 

Entretanto, as bactérias Gram positiva também tem plasmídeos que 

levam genes de resistência múltipla a antibióticos, em alguns casos esses 

plasmídeos são transferidos por conjugação, enquanto que em outros casos eles 

são transferidos por transdução. O mecanismo de conjugação em bactéria Gram 

positivo é diferente do da Gram negativo. Em bactéria Gram + o doador produz um 

material adesivo que provoca agregação com a recipiente e o DNA é transferido 

(TRABULSI et al., 2008). 

Sendo assim, a resistência aos antimicrobianos é determinada por 

mutações em seus genes ou pela aquisição de genes de resistência de outras 

bactérias da mesma espécie. A resistência por mutação ocorre por alteração do sítio 

de ação do antibiótico, enquanto a resistência por aquisição de genes envolve 

destruição ou inativação do antibiótico (TRABULSI et al., 2008). 

 Entre as bactérias de importância clínica a Klebsiella pneumoniae e 

Escherichia coli são duas espécies que representam as Eterobacteriaceae mais 

frequentes como agentes infecciosos hospitalares (LANDMAN et al., 2007). 

Klebsiella pneumoniae (Figura 8) é bem reconhecida como agente 

responsável de infecções pulmonares, urinárias e intra-abdominais, principalmente 

em pacientes imunocomprometidos (LANDMAN et al., 2007; GISKE et al., 2008;  

ALMEIDA et al., 2013). 
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Figura 8 – Klebsiella pneumoniae em esfregaço corado pela Técnica de gram. 

(Aumento100x)(Fonte:http://first6weeks.blogspot.com.br/2007_12_01_archive.html) 

 

A resistência a vários antimicrobianos, como as cefalosporinas de 

terceira e quarta gerações, é um problema bem conhecido entre as Eterobacteriacea 

e pela presença de plasmídeo mais expressivos quando comparados com aquelas 

bactérias susceptíveis aos antimicrobianos (JACOBY; MUÑOZ-PRICE, 2005; 

ALMEIDA et al., 2013). 

A importância clínica deste patógeno no ambiente hospitalar foi 

demonstrada pela ocorrência de surtos causados por K. pneumoniae produtora de 

Beta-lactamases de espectro estendido (ESBL) que ocorreram inicialmente na 

Europa, nos EUA, na Ásia e na América do Sul. Os surtos causados por este 

microrganismo produtor de ESBL geralmente decorrem de transferências de 

pacientes entre unidades de internação e/ou entre hospitais ou podem estar 

associados ao uso abusivo de β-lactâmicos que poderão exercer pressão seletiva 
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favorecendo o crescimento de cepas produtoras de ESBL (PATERSON et al., 2000; 

SCARPATE et al., 2009). 

 O crescimento da resistência bacteriana é um fator importante na 

ocorrência do quantitativo de mortes, além de uma ameaça que dificulta a cura e 

eleva os gastos com a assistência a saúde (WHO, 2008). Na procura de novas 

alternativas para tratar as infecções por bactérias multidrogas resistentes (MDR), 

interessa a descoberta de novos produtos, sejam estes sintéticos ou de origem 

natural. 

Bactérias produtoras carbapenemases Klebsiella pneumoniae (KPC) 

está a emergir rapidamente como uma causa de infecções resistentes a múltiplas 

drogas em todo o mundo. Isolados bacterianos que albergam estas enzimas são 

capazes de hidrolisar um amplo espectro de β-lactamases, incluindo as penicilinas, 

cefalosporinas, carbapenemas e monobactama. O tratamento da infecção causada 

pela bactéria KPC é particularmente preocupante como os carbapenens que são 

agentes antibacterianos do último recurso para infecções Gram-negativas 

resistentes. O tratamento ideal de infecções causadas por bactérias KPC ainda não 

está bem estabelecido e dados de resultados clínicos permanecem escassos 

(HIRSCH & TAM., 2010). 

 

2.5 Fungos Leveduriformes Patogênicos 

Os fungos são seres vivos eucarióticos com um só núcleo, como 

leveduras, ou multinucleados, como os fungos filamentosos ou bolores e os 

cogumelos fungos macroscópicos. As colônias de fungos se desenvolvem de dois 

tipos: leveduriformes e filamentosas. Os leveduriformes, em geral, são pastosos ou 

cremosos e caracterizam um grupo de leveduras. São unicelulares, com a própria 

célula realizam as funções vegetativas e reprodutivas. Por brotamento da célula 

mãe, formam-se brotos também denominados gêmulas ou blastoconídios que 

possuem forma arredondada ou ovalada que ao se desprender da célula mãe 

formam uma estrutura denominada pseudo-hifa (TRABULSI  et al., 2008). 
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Existem três tipos de doenças humanas associadas a elementos 

fúngicos ou a seus produtos metabólitos: alérgicas, tóxicas e infecciosas. No 

entanto, os fatores de virulência têm sido pouco estudados entre os fungos, 

possivelmente pela variedade fenotípica, a aderência nos tecidos do hospedeiro e à 

produção de toxinas e enzimas (ZARDO; MEZZARI., 2004). 

Um dos fungos mais estudados com relação aos fatores de virulência é 

a Candida albicans. O potencial patogênico está relacionado com a sua sequência 

iniciada pela aderência das células epiteliais, da pele ou mucosas, seguida da 

multiplicação de levedura, com formação posterior de tubo germinativo e 

filamentação. A quantidade de adesinas seria aumentada pela germinação das 

leveduras e inibida na presença da imunoglobulina A (IgA) secretora. Assim a 

produção das exoenzimas, proteinases e fosfolipase permitiriam a penetração da 

levedura nas células, ocasionando resposta inflamatória (BARON, 1996).  

Com isso, os antifúngicos podem ser também tóxicos para células do 

hospedeiro, devido à semelhança entre célula humana e célula fungicas. O que deve 

ser feito é conhecer o mecanismo de ação, o espectro, as vias de administração e os 

efeitos colaterais. Portanto, a seleção do antimicótico adequado é de grande 

importância (SILVA, 2011). 

Drogas antifúngicas podem ser divididas em três categorias: as que 

alteram a membrana celular, as que atuam intracelularmente, interrompendo 

processos celulares vitais, como a síntese do ácido ribonucleico (RNA) e ácido 

desoxirribonucleico (DNA) ou proteínas e as novas drogas que agem na parede 

celular, as equinocandinas, que são derivados semi-sintéticos da pneumocandina 

B0, um lipopeptídeo (TRABULSI et al., 2008). 

Considerando certa similaridade bioquímica e fisiológica entre as 

células fúngicas e células humanas, o leque terapêutico disponível para o tratamento 

de candidíase torna-se bastante limitado, grande parte dos agentes antifúngicos 

disponíveis são os derivados azólicos e anfotericina B, tendo como alvo o ergosterol 

que é um esterol da membrana celular fúngicas com estrutura semelhante ao 

colesterol presente na célula humana (ODDS et al., 2003). 
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 A candidíase é uma infecção causada por fungos do gênero Candida, 

sendo o agente mais comum Candida albicans, mas outras espécies têm sido 

também identificadas como: Candida tropicalis, Candida glabrata, Candida 

parapsilosis, entre outras. Deve-se ressaltar a importância das leveduras do gênero 

Candida em relação às infecções hospitalares. Candida albicans, Candida tropicalis 

e Candida parapsilosis, são importantes patógenos responsáveis por quadros de 

candidemia (infecções sanguíneas) nos hospitais, estimando-se 10% a 12% seu 

valor sobre todas as infecções (TRABULSI  et al., 2008). 

Candida albicans (figura 9) é considerada patogênica, sendo 

responsável por 50 a 70% de todas as infecções invasivas do gênero Candida, 

apresenta a formação de tubo germinativo, com ótimo potencial para o 

desenvolvimento da forma filamentosa, além da variabilidade fenotípica (switching), 

e a produção de enzimas e toxinas extracelulares que são fatores importantes para o 

desencadeamento de infecção por esse patógeno. Além disso, Candida albicans 

apresenta uma particularidade entre as espécies de Candidas, sendo a única capaz 

de produzir a enzima fosfolipase, responsável por secretar proteinases e fosfolipases 

capazes de degradar, destruir ou transformar constituintes da membrana celular do 

hospedeiro induzindo a uma disfunção e/ou destruição física (ZARDO; MEZZARI, 

2004). 

 

Figura 9 – Candida albicans em esfregaço corado pela Técnica de gram. (Aumento 

100x)(Fonte:http://magicnumbersparussolo.blogspot.com.br/20110601archive.html). 

http://magicnumbersparussolo.blogspot.com.br/20110601archive.html
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Candida tropicalis (figura 10) esta associada a pacientes com doenças 

hematológicas, seguidas de mucosite e neutropenia, tem alta taxa de mortalidade 

em pacientes com complicações hematológicas malignas e infecções disseminadas, 

pois é mais virulenta que Candida albicans (HORN  et al., 2009 apud SILVA, 2011).  

Essa espécie produz enzimas proteolíticas extracelulares que 

degradam substratos, como colágeno, queratina e proteínas da matriz extracelular, a 

transição da forma leveduriformes para a forma filamentosa (pseudo-hifa) desse tipo 

de fungo, pode vir a facilitar a invasão (ZARDO; MEZZARI, 2004). 

 

Figura 10 – Candida tropicalis em preparação não corada (Aumento 100x). 

(Fonte:http://labmed.ucsf.edu/education/residency/fung_morph/fungal_site/subpages

/ candidatropicalis1sp.html). 

 

 Candida parapsilosis (figura 11) é um patógeno comensal, cujas 

manifestações clínicas apresentam-se como consequências de procedimentos 

invasivos, que incluem fungemias, endocardites, endoftalmites, artrites e peritonites 

entre outros. Essa espécie é mais frequente em infecções hematológicas, 
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principalmente em neonatos e pacientes transplantados, esse fungo tem a 

capacidade de produzir biofilmes além de apresentar surtos de candidemia 

associados com cateter venoso central e nutrição parenteral (ALANGADEN, 2011 

apud SILVA, 2011). 

 

Figura 11 – Candida parapsilosis em preparação sem coloração ( Aumento 100x) 

(Fonte:http://wineserver.ucdavis.edu/industry/enology/winemicro/wineyeast/candida 

_parapsilosis.html.) 
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2.6 Atividade Biológica de Tiossemicarbazonas 

 

A atividade biológica das TSC e seus derivados têm sido estudados 

desde 1946, quando foi descoberta a sua atividade contra Mycobacterium 

tuberculosis (FINKIELSZTEIN  et al., 2008). Em 1953, o estudo de TSC marcou  o 

início do tratamento específico das doenças antivirais, sendo este o ponto de partida 

dos primeiros estudos sistemáticos sobre relação entre estrutura química e atividade 

antiviral (BAUER, 1955; BAUER; SADLER, 1960). Compostos derivados de isatina, 

benzaldeídos, quinolinas, piridinas e tiazóis apresentaram espectro amplo de ação 

com atividade antineoplásica, antiinflamatória, tuberculostática e antiviral (ALVES et 

al., 1998). 

 

2.6.1 Atividade antiviral  

 

THOMPSON et al., (1953) identificaram atividade de β– 

tiossemicarbazonas da isatina em ratos infectados com vírus da vaccínia. Outros 

relatos de atividade antivirais surgiram, e em 1962 iniciou-se a comercialização de 

compostos antivirais com a metisazona (β– tiossemicarbazona de N- metilisatina), 

sob o nome comercial de Marboran®; quando foi utilizada na primeira vacinação 

contra a varíola (ALVES, 1998).  

FINKIELSZTEIN  et al., (2008), realizaram  a identificação de novos 

agentes terapêuticos para o tratamento de doenças virais, pela obtenção dos 

compostos sintetizados a partir de 1-indanone-tiossemicarbazona.Técnicas de 

espectroscopia foram usadas para avaliar sua ação contra o vírus da diarreia viral 

bovina, assim como no modelo  para o vírus da hepatite C. Os resultados foram 

consideráveis, mostrando alta seletividade para infecções do vírus da hepatite C. 
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2.6.2 Atividade antitumoral e neoplásica 

 

 A alta afinidade pela enzina ribonucleotídeo redutase (RR) 

crucial na síntese de DNA e consequentemente na divisão celular, e também com a 

capacidade de formação de quelatos, através da complexação aos metais, conferem 

as tiossemicarbazonas várias atividades biológicas, tornando-as uma classe de 

grande interesse farmacológico (KASUGA et al., 2003;TENÓRIO et al., 2005). 

 SOARES et al., (2012) investigaram a citotoxidade das 

tiossemicarbazonas em células cancerígenas, evidenciando seu mecanismo de ação 

contra células malignas da mama e células de glioma. Os resultados mostraram que 

todas as TSCs eram citotóxicas de forma dose-dependente contra todas as 

linhagens de células tumorais estudadas. Células tumorais de mama foram 

significativamente mais sensíveis as TSCs do que as células de glioma. 

 Outras conformações importantes, no estudo desses compostos, 

são os Bis (tiossemicarbazonas) (Figura 12), que atuam como agentes quelantes 

com propriedades biológicas importantes, entre as quais atividade citotóxica contra 

células tumorais e atividade antimicrobiana. Devido a essas propriedades, houve 

grande interesse em complexar essas moléculas a metais, como cobre, zinco, níquel 

e estanho (BERALDO et al.,1997). 

Até recentemente a 5-hidroxi-2-formilpiridina tiossemicarbazonas havia 

sido o único membro da classe das tiossemicarbazonas α(N)-heterocíclicas a ser 

avaliado clinicamente. O composto mostrou menor afinidade pela ribonucleosídeo 

difosfato redutase (RDR) do que outros agentes como a 1-formilisoquinolina 

tiossemicarbazonas (IQ-1) e uma fraca atividade atribuída à pequena capacidade 

inibitória frente à enzima e a curta meia-vida biológica da droga, o que levou ao 

desenvolvimento de compostos de segunda geração que apresentassem maior 

afinidade pela RDR e que não fossem tão facilmente metabolizados (GARCIA-

TOJAL et al., 2001). 

O único inibidor de RDR em uso clínico é a hidroxiuréia. No entanto, 

este composto é um fraco bloqueador da atividade da enzima e tem curta meia-vida 
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no plasma, revelando-se um agente antitumoral de eficácia limitada. Outro problema 

é o surgimento de células tumorais resistentes, que envolveriam mudanças 

qualitativas ou quantitativas na RDR (BERALDO, 2004). 

As tiossemicarbazonas α(N)-heterocíclicas encontram-se entre os 

inibidores mais potentes da atividade da RDR. De fato, muitas tiossemicarbazonas 

mostraram-se com alto potencial inibidor da RDR do que a hidroxiuréia. Entre os 

vários compostos da série, desenhados para atingir o alvo, 3-aminopiridina-2-

carboxaldeído tiossemicarbazona (3-AP) parece ser hoje o mais promissor, e 

encontra-se em ensaios clínicos fase II, realizados pelos laboratórios Vion, com o 

nome de “Triapina” (BERALDO, 2004). 

 

 

(Fonte: Adaptado de BERALDO, 2004 pelo Autor). 

 

Figura 12 - Estrutura genérica de bis (tiossemicarbazonas). 

 

A atividade antitumoral de bis (tiossemicarbazonas) passou a ser 

amplamente investigada após a descoberta do potente efeito antineoplásico do 
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composto 3-etoxi-2-oxobutiraldeído bis (tiossemicarbazonas) (H2KTS) sobre 

tumores sólidos de ratos. Demonstrou-se que a presença de cobre (II) era requisito 

essencial à atividade e o complexo de cobre desse ligante (CuKTS) revelou-se um 

potente agente antitumoral (BERALDO, 2004). 

Através de experimentos de uma série de bis (TSC) verificou-se que o 

efeito citotóxico variava com a estrutura e que alguns desses ligantes eram ativados 

pelo íon zinco (II). Complexos de zinco (II) de 2,6-diacetilpiridina bis 

(tiossemicarbazonas) mostraram ação inibitória da proliferação e diferenciação de 

células de eritroleucemia de Friend (FLC) in vitro. A citotoxidade de bis-TSC 

simétricas e assimétricas e de seus complexos de cobre (II), zinco (II), níquel (II) e 

cádmio (II) foram investigados em células tumorais humanas e de camundongos. Os 

ligantes e seus complexos apresentaram atividade citotóxica similar em leucemias e 

linfomas, mas nos tumores sólidos humanos, sendo assim, bis-TSC foram em geral 

menos ativas do que os complexos (BERALDO, 2004). 

O recurso antitumoral incitou a síntese e estudo de numerosos 

complexos metálicos (SHIPMAN et al., 1986; WEST et al., 1993; ABRAM et al., 

1998; RODRIGUEZ-ARGUELLES et al., 2009; CHAN et al., 2010), e investigações 

minuciosas do mecanismo de ação, o qual pode ser como um inibidor da 

ribonucleósideo redutase (BROCKMAN et al., 1970; CHITAMBAR et al., 1991; 

CHAN et al., 2010), ou um inibidor da topoisomerase II (EASMON et al., 2001; 

CHAN et al., 2010). 

 Com isso há interesse no estudo de ligantes quelantes de metais, para 

a complexação e distribuição de radioisótopos, principalmente, para tomografia por 

emissão de pósitrons (PET) e Imagiologia médica por tomografia computadorizada 

por emissão de fóton único (SPECT) (BAYLY et al., 2008; HOLLAND et al., 2008 

apud CHAN et al., 2010).  
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2.6.3 Atividade antiprotozoárias 

 

Assim como a atividade antineoplásica, a atividade antiprotozoária 

também tem sido muito investigada. O Trypanosoma cruzi, agente etiológico da 

Tripanossomíase Americana (Doença de Chagas) tem demonstrado sensibilidade ao 

uso de fármacos derivados de TSCs; a coordenação de nitro-tiossemicarbazonas de 

rutênio (II) apresentou melhoria da atividade contra o parasita (RODRIGUES et al., 

2010). 

PERÉZ-REBOLLEDO et al., (2008), também apontaram atividade de 

derivados contra T.cruzi. O composto sintetizado foi o 4- nitroacetofenona e 

derivados, complexando-os ao cobre (II) obtiveram significante aumento de 

atividade, sendo estes relacionados a lipofilicidade. Sugerindo que estas TSCs 

constituem uma nova classe de drogas com atividade anti-tripanossoma.  

Complexos metálicos também tem demonstrado potencial ação 

antimalárica (WEST et al., 1996; KLAYMAN et al.,1979 apud CHAN et al., 2010). 

 

2.6.4 Atividade antibacteriana 

 

A atividade antibacteriana é observada para uma ampla faixa de 

tiossemicarbazonas e seus complexos metálicos. Entretanto, o único composto da 

família empregado na clínica é a tiacetazona (4-acetamidobenzaldeído 

tiossemicarbazonas), usado no tratamento da tuberculose. O uso desse fármaco, no 

entanto, é limitado devido à sua ação predominantemente bacteriostática in vivo, ao 

rápido surgimento de cepas resistentes durante o tratamento e aos efeitos colaterais, 

como a indução de diabetes mellitus (BERALDO, 2004).   

COSTELLO et al., (2008), testaram compostos de TSC 5-nitro-2-

furaldeído contra um grupo de bactérias gram-positivas, entre elas, Staphylococcus 

aureus, Clostridium difficile e Streptococcus pyogenes, encontrando resultados 

promissores para atividade antimicrobiana. 
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As tiossemicarbazonas, em particular as α(N) heterocíclicas e seus 

complexos metálicos, inibem o crescimento de bactérias gram positivas, tais como, 

Staphylococcus faecalis, Streptococcus faecalis e Enterococcus e gram negativas 

Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitides, mas não são bons inibidores de 

bactérias gram negativas tais como Pseudomonas, Klebsiella-Enterobacter, Shigella, 

Escherichia coli e Proteus. (BERALDO, 2004). 

 

2.6.5 Atividade antifúngica 

 

BASTOS e colaboradores (2010) complexaram TSCs com Gálio III, 

usando fungos oportunistas para testar a atividade antifúngica, obtendo resultados 

promissores. Todas as TSCs, bem como os seus complexos com gálio mostraram-

se fungistática, mas não atividade fungicida contra Cryptococcus spp uma vez que 

quase todas as cepas foram capazes de crescer novamente após a remoção do 

tratamento. 

A complexação com sais de butil-estanho, de algumas 

tiossemicarbazonas ativas contra Candida albicans, levou a uma diminuição ou 

perda da atividade, com uma piora na ação antifúngica à medida que se aumentava 

o número de grupos butila, possivelmente porque os complexos formados seriam 

demasiadamente volumosos, dificultando assim sua passagem através da 

membrana celular (BERALDO, 2004). 

BERALDO e colaboradores (2004) estudaram os complexos de ferro 

(II) e ferro (III) de tiossemicarbazonas α(N)-heterocíclicas, com o objetivo de 

investigar mais detalhadamente o mecanismo de ação. Os complexos de ferro (III) 

foram preparados a partir de cloreto férrico, com isso, o grupo identificou que se 

formava em torno de 20% de ferro (II), sugerindo que o agente redutor deveria ser o 

próprio ligante, o qual tem a natureza de tiol. Assim, a cinética da redução dos 

complexos de ferro (III) por excesso do ligante foi investigada verificando que os 

complexos de ferro(III) de tiossemicarbazonas podiam ser reduzidos por tióis-modelo 

de tióis celulares, tais como N-acetil-L-cisteína e ditiotreitol, a primeira um modelo da 
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glutationa e o último um modelo da tiorredoxina. Propuseram então que o 

mecanismo de ação envolveria a oxidação do complexo de ferro (II) ao de ferro(III), 

com a liberação de um elétron que inativaria o radical livre da enzima, seguida da 

redução do complexo de ferro(III) ao de ferro(II) por um tiol celular. 
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3 JUSTIFICATIVA 

 

Os compostos sintetizados neste trabalho possuem molécula de 

piridina como co-ligante em sua estrutura molecular. 

O número de estrutura molecular de compostos tiossemicarbazonas 

derivadas de piridina é grande, no entanto a estrutura com Bis –(4-N-

metiltiosemicarbazona) + 2,6–diacetilpiridina (H2L0), 2,6–diacetilpiridina + 

semicarbazidahidroclorida (H2L1), metilissotiocianato + hidrazina monohidratada 

(H2L2) e 2-acetilpiridina + 4-metil-3-tiossemicarbazida (H2L3) ainda não estão bem 

estudados na literatura (BERMEJO et al.,1999). 

Dos ligantes sintetizados, 2-acetilpiridina-4-metil-3-tiossemicarbazida 

(H2L3) apresentou ótima atividade antimicrobiana e foi escolhida para ser o ligante 

base na síntese de complexação com metais para aumento de potencial efeito 

antimicrobiano. 

TENÓRIO e colaboradores (2005) descreveram o potencial de 

complexos de TSCs e SC em várias atividades biológicas. 

RODRIGUES e colaboradores (2010) investiram na pesquisa de TSCs 

complexadas com rutênio (II) contra o parasita Trypanosoma cruzi. 

Os compostos complexados a partir de H2L3 originaram: bis(2,2-

bipiridina)-nitrato-cobreII-nitrato monohidratado (bipy-nit-Cu); Cloro(2-acetilpiridina-4-

metil-3-tiosemicarbazida)-2,2’-bipiridina-estanho ((H2L3)-bipy-Sn); Cloreto(2-

acetilpiridina-4-metil-3-tiosemicarbazida)(H2L3Cl); (2,2’-bipiridina)-dicloro-difenil-

estanho (bipy-fenil-Sn); Cloro(2-acetilpiridina-4-metil-3-tiosemicarbazida)-trans-

bis(butil)-estanho (H2L3)butil-Sn, estes compostos são considerados inéditos. 

Em geral, as tiossemicarbazonas, diante de seu baixo custo de 

obtenção, e por terem demonstrado grande potencial antimicrobiano e antifúngico, 

antineoplásico e antiparasitário, entre outros. Surgem como novas candidatas a pró-

fármacos em pesquisas com potencial comercial e no tratamento de doenças 

negligenciadas. 
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4 OBJETIVOS 

4.1 Objetivo Geral 

O presente trabalho tem como objetivo demonstrar a versatilidade 

farmacológica de uma classe de moléculas conhecidas como Semicarbazonas (SCs) 

e Tiossemicarbazonas (TSCs) isoladamente e complexadas com metais avaliando a 

atividade desses compostos quanto suas atividades antifúngica, antimicrobiana e 

citotóxica. 

4.2 Objetivos Específicos 

 

1. Sintetizar e caracterizar os ligantes H2L0, H2L1, H2L2, H2L3; 

2. Investigar o efeito dos compostos sobre bactérias gram-positivas 

Sthaphylococcus aureus e bactérias gram-negativas Klebsiella pneumoniae; 

3. Investigar o efeito dos ligantes sobre cepas de Candida albicans, Candida 

tropicalis, Candida parapsilosis;  

4. Determinar a concentração inibitória mínima (MIC) para bactérias e fungos; 

5. Determinar a concentração fungicida mínima (MFC), 

6. Investigar o efeito citotóxico dos compostos em cardiomiócitos de 

camundongos SWISS; 

7. Complexar o ligante com melhor atividade biológica com os metais Nitrato de 

Cobre (II), Dicloreto de Difenilestanho, Dicloreto de dibutilestanho e Cloreto de 

Estanho. 

8. Investigar o efeito dos compostos complexados sobre cepas de Candida 

albicans, Candida tropicalis, Candida parapsilosis. 

9. Realizar as caracterizações espectroscópicas: Infravermelho, Difração de raios  

x e raios x  por fluorescência dos compostos obtidos. 
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5 MATERIAL E MÉTODOS 

 

5.1 Procedimentos Experimentais 

 

5.1.1 Síntese dos Compostos 

 

Os compostos de Tiossemicarbazonas para este trabalho foram 

sintetizados em parceria com o Professor Gerimario Freitas de Sousa do Instituto de 

Química da Universidade de Brasília (UNB), pela disponibilização dos reagentes, 

solventes e sal, necessários para as sínteses. Parte das sínteses foi realizada no 

laboratório de Novos Fármacos da Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí. 

Foram realizadas neste estudo sínteses de obtenção direta a partir de 

tiossemicarbazonas adquiridas comercialmente do laboratório Sigma Aldrich®.  

 

5.1.1.1 Bis (4-N-metiltiosemicarbazona)-2,6-diacetilpiridina (H2L0)  

 

O ligante Bis (4-N-metiltiosemicarbazona)-2,6-diacetilpiridina, H2L0 

(Figura 13), foi preparado por reação de condensação de 2,6-diacetilpiridina (1g, 6,1 

mmol) com 4-N-metiltiosemicarbazida (1,1 g, 12,2 mmol) em etanol (250 ml). A 

solução foi aquecida sobre refluxo durante 4 horas. O precipitado amarelado foi 

retirado por filtração. O sólido resultante foi finalmente lavado com éter e seco a 

vácuo. 
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(Fonte: autor) 

Figura 13 – Rota de Síntese por obtenção direta de tiossemicarbazonas a partir da 

reação de 2,6-diacetilpiridina e 4-metil-3-tiosemicarbazida formando o composto Bis 

(4-N-metiltiosemicarbazona)-2,6-diacetilpiridina (H2L0). 

 

5.1.1.2 Diacetilpiridinasemicarbazona (H2L1)  

 

A 2,6-Diacetilpiridina (1,60 g, 9,8 mmol) foi diluída em 150 ml de água 

destilada e colocada sobre agitação. A solução de semicarbazidahidroclorada (1,09 

g, 9,8 mmol) foi dissolvida em 30 ml de água destilada. A mistura foi agitada e 

colocada em refluxo por 30 minutos. O sólido resultante apresentou uma coloração 

creme, originando a diacetilpiridinasemicarbazona. 
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Em seguida a diacetilpiridinasemicarbazona (0,50 g, 2,27 mmol) foi 

dissolvida em 50 ml de etanol sobre agitação. A solução foi aquecida e misturada 

com a solução de 55 ml de etanol com 4-metil-3-tiosemicarbazida (0,24 g, 2,27 

mmol). A coloração da solução resultou em amarela clara, sendo levada a refluxo 

por 4 horas sob agitação. O precipitado apresentou uma coloração amarela. 

 

                                                                                                                                   

(Fonte: Autor) 

Figura 14 – Rota de Síntese por obtenção direta de tiossemicarbazonas a partir da 

reação de 2,6-diacetilpiridina, semicarbazida e 4-metil-3-tiosemicarbazida, formando 

o composto Diacetilpiridinasemicarbazona (H2L1). 
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5.1.1.3 Metiltiossemicarbazida (H2L2)  

 

A metiltiossemicarbazida foi obtida a partir do metilisotiocianato e 

hidrazina-monohidrato em uma mistura de etanol e éter (1:1) com agitação. A 

solução foi levada a refluxo por 3 horas. O precipitado apresentou uma coloração 

amarelo claro. 

 

(Fonte: Autor) 

Figura 15 – Rota de Síntese por obtenção direta de tiossemicarbazonas a partir da 

reação de 1-Fenil-1,3-butadiona e 4-metil-3-tiosemicarbazida, formando o composto 

Metiltiosemicarbazida (H2L2). 
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5.1.1.4 2- Acetilpiridina 4- metil 3- tiossemicarbazida (H2L3)  

 

Esta síntese de obtenção direta é bastante conhecida por sua alta 

quimiosseletividade, versatilidade e rapidez, apresentando geralmente altos 

rendimentos. BERMEJO et al., (1999), utilizou esse processo para sintetizar 4-

metiltiossemicarbazida em solução equimolar com 2- acetilpiridina. As reações foram 

processadas em solução etanólica.  

O composto foi sintetizado segundo os procedimentos gerais de 

KLAYMAN, et al., (1979), para a condensação de aminas com aldeídos ou cetonas. 

Em solução aquosa (q.s.p) dissolveu-se 5 mmol do composto 4-metil-3-

tiossemicarbazona (Sigma Aldrich), sendo esta aquecida ate 60˚C(solução I). Em 10 

mL de etanol (PA) foi adicionado 5 mmol de 2-acetilpiridina ( solução II). A solução II 

foi gotejada cuidadosamente sobre a solução I, sob constante agitação, observando-

se a mudança de coloração. Após essa solução homogenizada, transferiu-se para 

balão volumétrico e deixando-se em refluxo por 2 horas. Após o refluxo filtrou-se a 

solução em papel filtro sendo esta deixada para evaporação lenta. 
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(Fonte: Autor) 

Figura 16 – Rota de Síntese por obtenção direta de tiossemicarbazonas a partir da 

reação de 2- acetilpiridina e 4-metil-3-tiosemicarbazida, formando o composto 2- 

Acetilpiridina-4-metil-3-tiosemicarbazida (H2L3). 

 
 

5.1.2 Recristalização 

 

Os compostos sintetizados foram submetidos à técnica de 

recristalização. Primeiramente os cristais foram lavados com Hexano e colocados 

em papel absorvente. Em seguida deixado para secagem espontânea e depois 

foram submetidos à recristalização, dissolvendo os cristais em etanol (PA), sob 

aquecimento por 20 minutos a 60˚C. Após esse processo filtrou-se em papel filtro e a 

solução foi deixada para evaporação lenta. 
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5.1.3 Complexação do Ligante H2L3 com Metais  

 

5.1.3.1 Complexação de bis(2,2 bipiridina)-nitrato-bipy-nit-Cu-nitrato 

monohidratado ( bipy-nit-Cu) 

 

Os complexos foram preparados, na proporção de 1:1, na 

concentração de 0,7mmol. Inicialmente pesou-se 0,7 mmol de Nitrato de (Cu (NO3)2) 

e dissolveu-se em 10 ml de etanol. Em seguida pesou-se 0,7 mmol do composto 

H2L3 e dissolveu-se em 20 ml de etanol, sob agitação e aquecimento até 60˚C. 

Após total dissolução, acrecentou-se cuidadosamente a solução de Cu (NO3)2 sob a 

solução de H2L3. Por último acrecentou-se 0,7 mmol de Bipiridina, dissolvida em 2 

ml de etanol. Deixou-se por 24 horas sob agitação lenta e aquecimento 35 ˚C. Após 

esse processo realizou-se a filtração da solução complexada e foi deixada para 

evaporação lenta até formação dos cristais. 
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(Fonte: Autor) 
Figura 17 – Rota de síntese por obtenção direta de tiossemicarbazonas a partir da 

reação de 2- Acetilpiridina-4-metil-3-tiosemicarbazida (H2L3) com bipiridina e Nitrato 

de Bipy-nit-Cu formando bis(2,2 bipiridina)-nitrato-bipy-nit-Cu – nitrato 

monohidratado. 

 

5.1.3.2 Complexação de (2,2’- bipiridina) dicloro-difenil-estanho (bipy-fenil-Sn) 

Os complexos foram preparados, na proporção de 1:2, na 

concentração de 0,7mmol. Inicialmente pesou-se 0,7 mmol de Dicloreto Difenil 

estanho (C12H10Cl2Sn) e dissolveu-se em 10 ml de etanol. Em seguida pesou-se 

0,14 mmol do composto H2L3 e dissolveu-se em 25 ml de etanol, sob agitação e 
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aquecimento até 60˚C. Após total dissolução, acrecentou-se cuidadosamente a 

solução de (C12H10Cl2Sn) sob a solução de H2L3 em banho maria frio, onde já houve 

início da precipitação com coloração amarela. Por último acrecentou-se 0,7 mmol de 

Bipiridina, dissolvida em 2 ml de etanol. Deixou-se em refluxo por 2 horas. Após 

esse processo realizou-se a filtração da solução complexada e foi deixada para 

evaporação lenta até formação dos cristais. 

 

(Fonte: Autor) 

Figura 18 – Rota de síntese por obtenção direta de tiossemicarbazonas a partir da 

reação de 2- Acetilpiridina-4-metil-3-tiosemicarbazida (H2L3) com bipiridina e 

Dicloreto Bipy-fenil-Sn formando ((2,2’- bipiridina) dicloro-difenil-estanho). 
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5.1.3.3       Complexação cloro (2- Acetilpiridina-4-metil-3-tiosemicarbazida)-2,2’-

bipiridina-estanho (H2L3-bipy-Sn) 

Os complexos foram preparados, na proporção de 1:1, na 

concentração de 0,7mmol. Inicialmente pesou-se 0,7 mmol de Cloreto de Estanho 

(SnCl2) e dissolveu-se em 5 ml de etanol. Em seguida pesou-se 0,7 mmol do 

composto H2L3 e dissolveu-se em 10 ml de etanol, sob agitação e aquecimento até 

60˚C. Após total dissolução, acrecentou-se cuidadosamente a solução de (SnCl2) 

sob a solução de H2L3. Por último acrecentou-se 0,7 mmol de Bipiridina, dissolvida 

em 2 ml de etanol. Deixou-se em refluxo por 2 horas. Após esse processo realizou-

se a filtração da solução complexada e foi deixada para evaporação lenta até a 

formação dos cristais. 
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(Fonte: Autor) 

Figura 19 – Rota de síntese por obtenção direta de tiossemicarbazonas a partir da 

reação de 2- Acetilpiridina-4-metil-3-tiosemicarbazida (H2L3) com bipiridina e Cloreto 

de Estanho formando cloro(2-Acetilpiridina-4-metil-3-tiosemicarbazida)-2,2’-

bipiridina-estanho. 
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5.1.3.4 Complexação de cloro (2- Acetilpiridina-4-metil-3-tiosemicarbazida)-

trans-bis(butil)-estanho (H2L3-butil-Sn) 

 

Os complexos foram preparados, na proporção de 1:2, na 

concentração de 0,7mmol. Inicialmente pesou-se 0,7 mmol de Dicloreto Dibutil 

estanho (C8H18Cl2Sn) e dissolveu-se em 10 ml de etanol. Em seguida pesou-se 0,14 

mmol do composto H2L3 e dissolveu-se em 25 ml de etanol, sob agitação e 

aquecimento até 60˚C. Após total dissolução, acrecentou-se cuidadosamente a 

solução de (C8H18Cl2Sn) sob a solução de H2L3 em banho maria frio, obtendo uma 

coloração amarelo claro leitosa. Por último acrecentou-se 0,7 mmol de Bipiridina, 

dissolvida em 2 ml de etanol. Deixou-se em refluxo por 2 horas. Após esse processo 

realizou-se a filtração da solução complexada e foi deixada para evaporação lenta 

até a formação de cristal. 
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                                                                                                                (Fonte:Autor)    

Figura 20 – Rota de síntese por obtenção direta de tiossemicarbazonas a partir 

reação de 2- Acetilpiridina-4-metil-3-tiosemicarbazida (H2L3) com bipiridina e 

Dicloreto Di-dibutilestanho formando cloro (2-Acetilpiridina-4-metil-3-

tiosemicarbazida)-trans-bis(butil)-estanho. 
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5.2 Caracterizações Químicas, Físicas e Estruturais 

 

5.2.1 Ponto de Fusão 

 

As determinações do ponto de fusão dos compostos foram 

identificadas em um equipamento DF-3600 da marca INSTRUTHERM (0-300°C). 

Realizada no laboratório de Química da Universidade Federal de Goiás/ Regional 

Jataí. 

 

5.2.2 Espectroscopia na Região do Infravermelho 

 

A espectroscopia de infravermelho é uma técnica de caracterização de 

compostos que utiliza a radiação na região do infravermelho em uma faixa de 

numero de ondas (cm-1) entre 14290-200 cm-1. Assim a energia emitida da radiação 

do infravermelho causa apenas perturbação no modo vibracional das ligações 

químicas dos compostos. Com essa técnica, e a ajuda dos Raios X de fluorescência 

e Difração de Raios X, é possível a elucidação das estruturas sintetizadas (LIMA, 

2013). 

As análises foram realizadas em um equipamento FT/IR-4100 Fourier 

Transform Infrared Spectrometer da marca comercial JASCO. A técnica utilizada foi 

a de refletância difusa (DRIFTS), sendo usado como padrão brometo de potássio 

(KBr) 0,35g e cerca de 0,0175g de amostra. A análise foi realizada no laboratório de 

Desenvolvimento de Novos Fármacos da Universidade Federal de Goiás/ Regional 

Jataí. 
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5.2.3 Fluorescência por raios x 

 

A análise por fluorescência por raios X pode ter fins qualitativos ou 

quantitativos e baseia-se na medição das intensidades dos raios X característicos 

emitidos pelos elementos que compõem as amostras dos compostos em estudo, 

isso ocorre quando as partículas são excitadas como elétrons, prótons ou íons 

produzidos em aceleradores de partículas ou ondas eletromagnéticas (LIMA, 2013). 

As análises foram realizadas em um equipamento Rayny EDX-720 

Energy Dispersive X-ray Spectrometer da marca comercial Shimadzu. A técnica 

utilizada foi a de leitura a vácuo em um halo de 5 mm utilizando 0,2 g de amostra. A 

análise foi realizada no laboratório de Novos Fármacos da Universidade Federal de 

Goiás/ Regional Jataí. 

 

5.2.4  Difração de Raios X 

 

As análises de Difração de Raios X monocristal foram realizadas em 

um difratômetro Kappa Duo Bruker-AXS e um detector APEX II CCD com 

monocromador de grafite que possui microfonte de radiação de molibdênio Mo-Kα 

(I= 0,71073 Å), a temperatura ambiente (22°C). Este equipamento está localizado no 

laboratório de Cristalografia do Instituto de Física da Universidade Federal de Goiás/ 

Goiânia. 

Para a determinação dos parâmetros da cela dos compostos, foram 

coletadas três matrizes com doze imagens cada, que foram analisadas e refinadas 

para a obtenção dos dados da cela unitária correspondente à análise. 

Todas as estruturas foram solucionadas e refinadas através da opção 

de refinamento SHELXS-97 (SHELDRICK, 2008) através do programa WingX. Esta 

opção de refinamento se baseou no método de mínimos quadrados dos fatores 

estruturais (F2) e na técnica da matriz completa (SHELDRICK, 1997; FARRUGIA, 

1999). 
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A posição dos átomos não hidrogenóides foram determinadas por meio 

de sucessivas diferenças de Fourier e refinados com parâmetros anisotrópicos. O 

átomo de hidrogênio, por sua vez, foram refinados isotropicamente sob forma e 

grupos vinculados geometricamente aos respectivos átomos não hidrogenóides com 

os quais faziam ligação. 

Para as representações gráficas das estruturas cristalinas dos 

compostos, foram feitas ilustrações através do programa ORTEP-3, DIAMOND e 

POV-RAY (FARRUGIA, 1999). 

As tabelas 4 a 7 apresentam as informações da coleta de dados e 

refinamento das estruturas cristalinas dos compostos obtidos e os relatórios 

completos das análises que se encontram no anexo I. 

 

5.2.5 Diluição dos Compostos 

 

Os ligantes H2L0, H2L1, H2L2, H2L3 e os complexos com Nitrato de 

Bipy-nit-Cu, Bipy-fenil-Sn, (H2L3)bipy-Sn, (H2L3)butil-Sn em sua forma cristalizada, 

foram diluidos em Dimetilsulfóxido® (DMSO), para obtenção de solução estoque 

padronizada em concentração de 20 mg/ml e estocadas à 4ºC. 

 

5.2.6 Obtenção das Cepas 

 

As cepas utilizadas de bactérias e de Fungos ATCC (American Type 

Culture Collection) (Tabela 1) foram obtidas através de colaboração com o Dr. 

Alexandre Braoios, pesquisador responsável pelo laboratório de Bacteriologia e 

Micologia, do curso de Biomedicina da Universidade Federal de Goiás – Regional 

Jataí; seguindo os padrões do National Committee for Clinical Laboratory Standarts 

(NCCLS 2002 e 2003). As cepas utilizadas foram: de bactérias Staphylococcus 

aureus (ATCC 25923) e Klebsiella pneumoniae (ATCC 700603) e as cepas dos 
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fungos Candida albicans (ATCC 40175), Candida tropicalis (ATCC 9968) e Candida 

parapsilosis (ATCC 22019). 

 

Tabela 1 - Espécies de bactérias e Fungos utilizados nos ensaios de atividades 

antimicrobianas e antifúngicas para os ligantes e compostos complexados. 

Grupo Espécies/ Código ATCC 

Bactérias gram - positivas Staphylococcus aureus (ATCC 25923) 

Bactérias gram - negativas Klebsiella pneumoniae (ATCC 700603) 

Fungos leveduriformes 

Fungos leveduriformes 

Fungos leveduriformes 

Candida albicans (ATCC 40175) 

Candida tropicalis (ATCC 9968) 

Candida parapsilosis (ATCC 22019) 

 

5.2.7 Padronização do Inóculo 

 

Padrões de McFarland são usados como uma referência para ajuste de 

suspensões bacterianas, comparado visualmente a uma suspensão das bactérias 

em solução salina. As culturas ajustadas ao padrão McFarland 0,5 contêm 

aproximadamente de 1 a 2 x 108 UFC/mL. 

Para os inóculos de cepas fungicas, foi realizada contagem em câmara 

de Neubauer, e padronizadas na concentração de 104/ml. 

 

5.2.8 Reativação das cepas ATCC 

 

As cepas ATCC, estocadas a -20˚C, quando da sua utilização, foram 

aquecidas vagarosamente até temperatura ambiente, inoculadas em meio BHI (Brain 

Heart Infusion) e/ou caldo nutriente. Após o crescimento do inóculo, fez- se a 

comparação com o padrão de McFarland 0,5. A solução onde as cepas foram 

reativadas era então semeada em Ágar Mueller-Hinton (para bactérias) ou em meio 

Ágar Sabouraud dextrose (para fungos) e incubadas a 35˚C por 24h. 
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5.2.8.1 Controle de Qualidade 

 

Após a incubação por 24 h em Ágar, específico aos inóculos, foram 

observadas as características de crescimento das colônias. Possibilitando detectar 

contaminantes no inóculo original e permitindo identificar a pureza das cepas 

estocadas. Esta etapa é especialmente importante no caso dos testes de diluição 

em caldo. 

 Preparou-se um inóculo padrão para os testes de diluição em Ágar, ou 

seja, cultivando o micro-organismo até uma turbidez equivalente à solução padrão 

de McFarland 0,5. As culturas ajustadas ao padrão McFarland 0,5 contêm 

aproximadamente de 1 a 2 x 108 UFC/mL com a maioria das espécies, sendo o 

inóculo final necessário de 104 UFC por ponto de 5 a 8mm de diâmetro. As 

suspensões ajustadas foram utilizadas na inoculação final até 15 minutos após a 

preparação. 

 

5.2.9 Avaliação da atividade Biológica 

 

5.2.9.1 Avaliação da atividade antimicrobiana e antifúngica por método de 

microdiluição  

 

Os testes foram realizados em triplicata, utilizando-se a metodologia de 

microdiluição em placas de 96 poços fundo plano (Figura 21), onde os compostos 

foram diluídos seriadamente, na proporção 1:1, com concentração inicial de 1mg /ml. 

Em sequência executa-se a adição de 50µL de meio de cultivo puro para todos os 

poços, exceto o primeiro poço de cada linha, e faz-se a diluição seriada de 1:2, 

descartando-se 50µL no final da última coluna da placa (FERREIRA et al., 2012). 

Após essa microdiluição seriada adiciona-se 50µL de meio de cultivo + 

micro-organismo na turbidez correspondente ao tubo 0,5 na escala de McFarland 

para bactéria e fungos na proporção 1:1 de meio especifico + composto; perfazendo 
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uma série de microdiluições em 12 concentrações (1000; 500; 250; 125; 62,5; 31,3; 

15,6; 7,81; 3,91; 1,95; 0,98; 0,49 µg/ml). Os controles executados foram, positivo 

(meio de cultivo + micro-organismo), negativo (somente meio de cultivo) e DM (meio 

de cultivo + DMSO 2,5%+ micro-organismo).  

 

 

 

 

5.2.9.2 Determinação da concentração mínima inibitória (MIC) dos compostos da 

classe de tiossemicarbazonas frente aos micro-organismos Candida albicans, 

Candida parapsilosis, Candida tropicalis, Staphylococcus aureus e Klebisiella 

pneumoniae. 

 

O valor da concentração mínima inibitória (MIC – Minimal Inhibitory 

Concentration) é definido como a menor concentração do composto que 

demonstrava a inibição de 80% dos microrganismos, após a incubação de 24 horas. 

Os valores de MIC50 relacionam-se com a inibição de 50% dos micro-organismos. 

Todos os testes foram realizados em triplicata e as leituras para a determinação das 

Figura 21 – Microplaca de 96 poços fundo chato com exemplificação do 

procedimento experimental da atividade biológica dos compostos sintetizados. 
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MICs dos compostos foram realizadas após 24 horas de incubação a 35ºC, feitas em 

leitor de Elisa a 480 e 550 nm, para bactérias e fungos respectivamente, e contados 

em câmara Neubauer.  Os valores finais do MIC foram determinados com a média 

de todos os experimentos realizados em triplicata. 

 

5.2.9.3 Microscopia óptica de Fungos Leveduriformes 

 

A microscopia óptica de Fungos Leveduriformes foi realizada para 

observar as possíveis alterações na morfologia dos microrganismos com o uso dos 

compostos sintetizados. Após a realização dos experimentos, incubado a 35°C por 

24h, realizou-se a captação de imagens no Fotomicroscópio Leica DM 750 com 

câmera digital embutida ICC 50 HD-52142021. As imagens foram obtidas e 

analisadas utilizando-se o software LAS EZ.Ink versão 3.0 Leica Microsystems 2013. 

 

5.2.9.4 Determinação da concentração fungicida mínima (MFC) dos compostos da 

classe de tiossemicarbazonas frente a espécies do gênero Candida. 

 

A concentração fungicida mínima (MFC) foi determinada para os 

compostos sintéticos de tiossemicarbazonas capazes de inibir o crescimento de 

fungos do gênero Candida. O ensaio de MFC foi realizado após incubação a 35˚C 

por 24 horas das placas de 96 poços referentes ao ensaio de MIC. Cada poço foi 

homogeneizado e uma alíquota 5µL foi retirada e adicionada em placa de Petri 

contendo meio de cultivo ágar Sabouraud dextrose. A concentração fungicida 

mínima foi determinada como sendo a menor concentração sem crescimento visual 

de colônias fúngicas. Os resultados foram avaliados em 24 h, 48h e 72 h durante o 

período de incubação. 
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5.2.10 Obtenção, cultivo de cardiomiócitos e macrófagos peritoneais de 

camundongos Swiss.  

 

Os experimentos de avaliação citotóxica foram desenvolvidos em 

parceria com a Dra. Kelly Salomão, pesquisadora do laboratório de Biologia Celular, 

do Instituto Oswaldo Cruz/FIOCRUZ.   

Para os experimentos com cardiomiócitos foram obtidos corações de 

embriões de camundongos 18 dias, dissociados mecânica e enzimaticamente; 

utilizando se 0,05% de tripsina e 0,01% de colagenase em solução tampão fosfato-

salina (PBS pH 7,2) a 37ºC, seguidos de métodos descritos previamente por 

(ANDRADE1974, apud MARTINS et al., 2010). As células foram adicionadas em 

placas de 96 poços, mantidas a 37ºC em meio DMEM (Dullbeco modified Eagle 

Medium) suplementado com 5% de soro fetal bovino (FBS), 1mM CaCl2, 1 mM de L-

glutamina, 2% de estrato de embrião de galinha e 1,000U/ml  de penicilina e 

estreptomicina 50ug/ml-1 (meio Eagle Completo). 

Macrófagos peritoneais foram preparados como descrito  anteriormente 

BREZNAN (2015). A cavidade peritoneal foi lavada com 6 ml de PBS (solução salina 

fosfato tamponada) resfriada em gelo (Biomed, Lublin, Polónia). A suspensão celular 

obtida foi centrifugada a 300g por 30 min. Ressuspensas em meio DMEM 

suplementado com 10% de soro fetal bovino, 50 U /mL de penicilina, 50 µg/mL de 

estreptomicina, 2 mM de L-glutamina. As células foram adicionadas em placas de 96 

poços na concentração de 1x106 por poço e mantidas a 37ºC em meio DMEM 

suplementado. 

   

5.2.11 Avaliação da atividade citotóxica dos compostos 

 

As culturas de cardiomiócitos (60.000 células/poços) foram tratadas 

com diferentes concentrações dos compostos nos tempos de 24 e 48h; assim como 

para macrófagos peritoneais, para a avaliação da viabilidade celular. O teste baseia-
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se na medida da metabolização celular pelo método do PrestoBlue 

(Resazurin,MolecularProbes). Após o tempo de tratamento é acrescentado 10 µl do 

corante em 190 µl de meio sem vermelho de fenol. O princípio do ensaio é a reação 

de óxido-redução através da redução do PrestoBlue pelo sistema de transporte de 

elétrons  em células viáveis. A absorbância é medida em 570 e 600 nm no 

espectrofotômetro, o que permite a determinação do valor de Concentração letal em 

50% (LC50), concentração que reduz em 50% a viabilidade celular. 

 

5.2.12 Análise Estatística 

 

Os resultados encontrados após os testes realizados foram analisados 

estatisticamente. O teste utilizado foi a Análise de Variância (ANOVA). O Software 

utilizado foi o STATISTICA versão 7.0. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

6.1 Análise do Ponto de Fusão 

 

Obteve-se um ponto de fusão para o composto 2- Acetilpiridina-4-metil-

3-tiosemicarbazida (H2L3) de 178°C, com rendimento de 92%. Estes resultados 

corroboram com BERMEJO et al., (1999) que obtiveram o H2L3 com o  ponto de 

fusão 176°C, com rendimento de 98% 

 

6.2 Análise de Espectroscopia Vibracional de Infravermelho (IR)  
 

Os espectros de infravermelho para os quatro compostos foram 

determinados na região de 400 a 4000 cm-1 e estão reproduzidos nas figuras 22, 23, 

24 e 25 respectivamente. 

As frequências vibracionais que envolvem o metal (Tabela 2) foram 

detectadas na leitura em todos os compostos em estudo, porém a não complexação 

do composto Cloreto de estanho, representado na figura 23, traz pequenas 

variações nos números de ondas dos espectros de infravermelho. A tabela 2 

apresenta as principais bandas de estiramento presente nos compostos bipy-fenil-

Sn, H2L3-bipy-Sn, H2L3-butil-Sn, e no ligante H2L3. 

 

Tabela 2 – Frequências de Infravermelho mais significativo (cm-1) para os 

compostos bipy-fenil-Sn, (H2L3)-bipy-Sn, (H2L3)-butil-Sn e ligante H2L3. 

 Ѵ(NH) Ѵ(CN) + 
Ѵ(CC) 

Ѵ(CS) α(CCC) ᶲ(CC) 

Bipy-fenil-Sn 
3245,61 
3292,86 

1541,81 834,06 627,71 404,97 

(H2L3)bipy-Sn 
3240,79 
3292,86 

 

1536,02 834,06 621,93 404,97 

(H2L3)butil-Sn 
3240,79 
3282,25 

1536,02 834,06 621,93 404,97 

H2L3 
3244,65 

3292 
1539 833 626 403 
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Estes compostos apresentam vibrações referentes às ligações Ѵ(NH) 

que estão em diferentes posições na estrutura da molécula, o qual apresentam 

bandas com diferentes números de ondas.  

As bandas são identificadas na região de 3240,79 a 3292,86 cm-1. O 

estiramento referente à ligação entre Ѵ(CN) + Ѵ(CC) apresenta regiões entre 

1536,02 a 1541,81 cm-1. Pode-se observar que o composto Bipy-fenil-Sn ocorre um 

pequeno aumento do número de ondas referente ao estiramento desta ligação, 

quando comparados com os demais compostos. O número de ondas referente 

Ѵ(CS), apresentam-se na região de 834,06 a 833 cm-1. E por último pode-se 

observar α(CCC) 621,93 a 627,71 cm-1 e ᶲ(CC) entre 404,97 a 403 cm-1. Esses 

resultados correlacionam os compostos bipy-fenil-Sn,H2L3-bipy-Sn, H2L3-butil-Sn 

com o ligante isolado H2L3. Todos os espectros confirmam a presença do ligante 

H2L3 nas amostras. 

 

6.2.1 Análise de espectroscopia na região do Infravermelho do composto (2,2’-

bipiridina)dicloro-difenil-estanho 

 

A análise de espectroscopia de infravermelho do cristal do composto 

(2,2’-bipiridina)dicloro-difenil-estanho foi realizado na faixa de 4000-400 cm-1, como 

pode ser observado no espectro do composto na Figura 22. 

 

Figura 22 - Espectro de Infravermelho do composto (2,2’-bipiridina)dicloro-difenil-

estanho 4000-400 cm-1. 
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6.2.2 Análise de espectroscopia na região do Infravermelho do composto cloro(2-

acetilpiridina-4-metil-3-tiosemicarbazida)2,2’-bipiridina-estanho 

 

A análise de espectroscopia de infravermelho do cristal do composto 

cloro(2-acetilpiridina-4-metil-3-tiosemicarbazida)2,2’-bipiridina-estanho foi realizado 

na faixa de 4000-400 cm-1, como pode ser observado no espectro do composto na 

Figura 23. 

 

Figura 23 - Espectro de Infravermelho do composto cloro(2-acetilpiridina-4-metil-3-

tiosemicarbazida)2,2’-bipiridina-estanho 4000-400 cm-1. 

 

6.2.3 Análise de espectroscopia na região do Infravermelho do composto cloro(2-

acetilpiridina-4-metil-3-tiosemicarbazida)-trans-bis(butil)-estanho. 

 

A análise de espectroscopia de infravermelho do cristal do composto 

cloro(2-acetilpiridina-4-metil-3-tiosemicarbazida)-trans-bis(butil)-estanho foi realizada 

na faixa de 4000-400 cm-1, como pode ser observado no espectro do composto na 

Figura 24. 
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Figura 24 - Espectro de Infravermelho do composto cloro(2-acetilpiridina-4-metil-3-

tiosemicarbazida)-trans-bis(butil)-estanho 4000-400 cm-1. 

 

6.2.4 Análise de espectroscopia na região do Infravermelho do composto 2-

acetilpiridina-4-metil-3-tiosemicarbazida (H2L3). 

 

A análise de espectroscopia de infravermelho do cristal do ligante H2L3 

foi realizada na faixa de 4000-400 cm-1, como pode ser observado no espectro do 

composto na Figura 25. 

 

Figura 25 - Espectro de Infravermelho do composto H2L3 4000-400 cm-1. 

 



   
 

  

    55 
 

6.3 Análise de Fluorescência por raios x 

 

Os compostos em estudo foram avaliados de acordo com as 

informações apresentadas na tabela 3. 

Tabela 3 – Tabela Energia Raios X de Fluorescência 

Elemento Kα Kβ 

S 2,308 2,464 

Cl 2,622 2,816 

Cu 8,042 8,906 

Sn 25,195 2,489 

 

6.2.5 Análise de Espectroscopia de Raios X de Fluorescência do composto bipy-

nit-Cu 

De acordo com as figuras (26 e 27) abaixo representada pela região 1 

e região 2, pode-se observar a presença dos átomos de Enxofre (S) e Cobre (Cu), 

em picos alternados, onde o enxofre apresenta 18,3% e o Cobre alfa e beta 81,6% 

da amostra do composto. Esses dados apresentam-se de acordo com o esperado 

pela síntese, no entanto não determinam se houve ou não a complexação do ligante 

H2L3 com o nitrato de Cu II. 
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FIGURA 27 – Espectro de Raios X de Fluorescência do composto bipy-nit-Cu 

(Região 2), os picos Cu Kα (8,042 KeV) e Cu Kβ(8,906 KeV) demostram a presença 

do metal na amostra. 

 

FIGURA 26 – Espectro de Raios X de Fluorescência do composto bipy-nit-Cu (Região 1), 

S Kα (2,308 KeV), apresenta a presença de H2L3 na amostra e Cu Kα (8,042 KeV) e Cu 

Kβ(8,906 KeV) demostram a presença do metal na amostra. 
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6.2.6 Análise de Espectroscopia de Raios X de Fluorescência do composto bipy-

fenil-Sn 

De acordo com as figuras (28 e 29) abaixo representadas nas regiões 1 e 2, 

pode-se observar a presença dos átomos de Enxofre (S) 10,6% que corresponde a 

presença do ligante H2L3, o átomo de Cloro com aproximadamente 67,4% de 

presença na amostra, referente a composição do Dicloreto Bipy-fenil-Sn e o Estanho 

(Sn) com 21,8% de presença na amostra. Esses dados validam que o composto 

sintetizado pode sim estar complexado com o ligante H2L3. 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 28 – Espectro de Raios X de Fluorescência do composto Bipy-fenil-Sn 

(Região 1), o pico S Kα (2,308 KeV) determina a presença de H2L3 na amostra 

(TSC) e o pico Cl Kα (2,622 KeV) determina a presença do cloreto presente no 

metal. 
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6.2.7 Análise de Espectroscopia de Raios X de Fluorescência do composto H2L3-

bipy-Sn 

De acordo com as figuras (30 e 31) representadas abaixo pelas regiões 

1 e 2, pode-se observar a presença dos átomos de Enxofre (S) 21% que 

corresponde a presença do ligante H2L3, o átomo de Cloro com aproximadamente 

43% de presença na amostra, referente a composição do Cloreto e o Estanho (Sn) 

com 35% de presença na amostra. Esses dados validam que o composto sintetizado 

pode sim estar complexado com o ligante H2L3. 

 

FIGURA 29 – Espectro de Raios X de Fluorescência do composto Bipy-fenil-Sn 

(Região 2), os picos Sn Kα (25,195 KeV) e Sn Kβ (2,489 KeV) demonstram a 

presença do estanho na amostra. 
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FIGURA 30 – Espectro de Raios X de Fluorescência do composto H2L3-bipy-Sn 

(Região 1), os picos SKα (2,308 KeV) e SKβ (2,464 KeV) sinalizam a presença do 

H2L3 (TSC) na amostra. 

FIGURA 31 – Espectro de Raios X de Fluorescência do composto H2L3-bipy-Sn 

(Região 2), os picos Sn Kα (25,195 KeV) e Sn Kβ (2,489 KeV) sinalizam a presença do 

estanho na amostra. 
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6.2.8 Análise de Espectroscopia de Raios-X de Fluorescência do composto H2L3-

butil-Sn 

De acordo com as figuras (32 e 33) representadas nas regiões 1 e  2, 

pode-se observar a presença dos átomos de Enxofre (S) 22,4% que corresponde a 

presença do ligante H2L3, o átomo de Cloro com aproximadamente 36,6% de 

presença na amostra, referente a composição do Dicloreto H2L3-butil-Sn e o 

Estanho (Sn) com 40,9% de presença na amostra. Esses dados validam que o 

composto sintetizado  esta complexado com o ligante H2L3. 

 

 

 FIGURA 32 – Espectro de Raios X de Fluorescência do composto H2L3-butil-Sn (Região 

1), o pico S Kα (2,308 KeV) caracteriza a presença do H2L3 na amostra e o pico Cl Kα ( 

2,622 KeV) caracteriza a presença do cloreto na amostra. 
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FIGURA 33 – Espectro de Raios X de Fluorescência do composto H2L3-butil-

Sn(Região 2) os picos Sn Kα (25,195 KeV) e Sn Kβ (2,489 KeV) sinalizam a presença 

do estanho na amostra. 
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6.4 Difração de Raios X 
 

6.2.9 Caracterização química e estrutural do pré-ligante H2L3 

 

Na figura 34 está representada a projeção ORTEP do composto 

(H2L3). Nele é possível observar a tiossemicarbazidas pela presença do átomo de 

enxofre (S), o que o difere de uma semicarbazonas. 

 
 

FIGURA 34 – Diagrama ORTEP do Ligante H2L3. 

 

6.2.10 Caracterização química e estrutural do composto bipy-nit-Cu 

 

O complexo de cobre ficou penta coordenado, na forma piramidal de 

base quadrada distorcida, o átomo de cobre se ligou com duas bipiridinas pelos 

átomos de nitrogênio e ao oxigênio do nitrato. O composto cristalizou no sistema 

cristalino triclínico, grupo espacial P  ̅, número 2 da International Tables for 

Crystallography, sendo apenas duas unidades assimétricas por cela unitária. A figura 

35 foi gerada pelo programa ORTEP. 
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Os dados cristalográficos da coleta e refinamento são apresentados na tabela 
3. 

 

 

FIGURA 35 – Diagrama ORTEP do Composto H2L3+Bipy-nit-Cu 
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Tabela 4 – Dados da coleta e do refinamento da estrutura cristalina do 

composto bis(2,2-bipiridina)-nitrato-cobreII-nitrato-monohidratado. 

 

Composto  Bipy-nit-Cu 

Fórmula Molecular  C20 H16 Cu N6 O3 

Massa Molecular (g-mol-1) 510,13 

Temperatura  296(2) K 

Comprimento de onda  0,71073 Å 

Sistema cristalino triclínico 

Grupo espacial P  ̅ 

Dimensões de células unitárias a = 7,4813(2) Å α= 73,9470(10)°. 

 b = 10,0093(2) Å β= 88,7270(10)°. 

 c = 15,0736(4) Å ʸ = 89,4900(10)°. 

Volume 1084.46(5) Å3 

Z 2 

Densidade calculada 1,562 Mg/m3 

Coeficiente de absorção 1,061 mm-1 

F(000) 521 

Tamanho do cristal 0,1 x 0,1 x 0,1 mm3 

Intervalo para coleta de dados de teta 2,12 to 27,11°. 

Intervalo de índices de Miller -5<=h<=9, -12<=k<=12, -19<=l<=19 

Reflexões coletadas 15584 

Reflexões independentes 4736 [R(int) = 0.0239] 

Completeza em teta = 27.11° 98,9 %  

Método de refinamento Mínimos quadrados de matriz completa 

Dados / restrições / parâmetros 4736 / 0 / 320 

Goodness-of-fit on F2 0,865 

Índices R finais [I>2sigma(I)] R1 = 0,0479, wR2 = 0,1558 

Índices R (todos os dados) R1 = 0,0595, wR2 = 0,1751 
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6.2.11 Caracterização química e estrutural do composto cloreto (2-acetilpiridina-4-

metil-3-tiosemicarbazida) 

 

A estrutura do ligante (H2L3)Cl está mostrada na figura 36, a figura foi 

gerada pelo programa ORTEP, com os respectivos nomes para cada átomo. O íon 

cloreto aparece na cela unitária, à carga negativa, -1, do íon cloreto é neutralizada 

pelo hidrogênio ligado ao nitrogênio do anel pirimídico. O ligante cristalizou no 

sistema cristalino triclínico, grupo espacial P  ̅, número 2 da International Tables for 

Crystallography, com duas unidades assimétricas na cela unitária. Esse composto é 

um pseudo polimorfo do ligante H2L3, sendo que foi subproduto das reações de 

sínteses dos complexos com Cl2Sn(Butil)2 e Cl2Sn(Fenil)2. 

 

 

FIGURA 36 – Diagrama ORTEP do Composto (H2L3)Cl 
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Tabela 5 – Dados da coleta e do refinamento da estrutura cristalina do 

composto Cloreto(2-acetilpiridina-4-metil-3-tiosemicarbazida). 

 

Composto  (H2L3)Cl 

Fórmula Molecular  C9 H13 Cl N4 S 

Massa Molecular (g-mol-1)  244,74 

Temperatura 299(2) K 

Comprimento de onda  0,71073 Å 

Sistema cristalino  triclínico 

Grupo espacial  P  ̅ 

Dimensões de células unitárias a = 7,5850(8) Å α= 101,003(6)°. 

 b = 8,8247(10) Å β= 96,150(5)°. 

 c = 8,9166(10) Å ʸ = 103,365(5)°. 

Volume 562,80(11) Å3 

Z 2 

Densidade calculada 1,44 Mg/m3 

Coeficiente de absorção 0,498 mm-1 

F(000) 256 

Tamanho do cristal 0,1 x 0,1 x 0,1 mm3 

Intervalo para coleta de dados teta 2,36 to 27,17°. 

Intervalo de indices de Miller -8<=h<=9, -11<=k<=11, -11<=l<=11 

Reflexões coletadas 12683 

Reflexões independentes 2486 [R(int) = 0.0276] 

Completeza em teta = 27.17° 99,2 %  

Método de Refinamento Mínimos quadrados de matriz completa 

Dados / restrições / parâmetros 2486 / 0 / 150 

Goodness-of-fit on F2 1,087 

Índice R final [I>2sigma(I)] R1 = 0,0357, wR2 = 0,0863 

Índice R (todos os dados) R1 = 0,0468, wR2 = 0,0920 
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6.2.12 Caracterização química e estrutural do composto (H2L3)-butil-Sn 

 

A figura 37 foi produzida com o programa ORTEP, e apresenta os 

átomos com seus respectivos nomes.  

O átomo de estanho está complexado com o ligante H2L3, e apresenta 

seis coordenações, com uma conformação de bipiramidal de base quadrada 

distorcida. Os butil estão em trans, e o átomo de cloro está em trans com o ligante 

H2L3. O complexo cristalizou no sistema cristalino monoclínico, grupo espacial P 

21/n número 14 da International Tables for Crystallography, e há quatro unidades 

assimétricas por cela unitária. Os dados da coleta e do refinamento se encontram na 

tabela 5. 

Os comprimentos de ligação, ângulos de ligação, ângulos de torsão e 

posições atômicas encontram se nas tabelas do Anexo I. 

 

 

 

FIGURA 37 – Diagrama ORTEP do Composto H2L3-butil-Sn 
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Tabela 6 – Dados da coleta e do refinamento da estrutura cristalina do 

composto Cloro(2-acetilpiridina-4-metil-3-tiosemicarbazida)-trans-bis(butil)-

estanho 

 

Composto  (H2L3)-Butil-Sn 

Fórmula Molecular C21 H24 Cl N3 S2 Sn 

Massa Molecular (g-mol-1) 536,69 

Temperatura  296(2) K 

Comprimento de onda 0,71073 Å 

Sistema cristalino  monoclínico 

Grupo espacial P 21/n 

Dimensões de células unitárias a = 10,33230(10) Å α= 90°. 

 b = 17,9985(3) Å β= 108,5480(10)°. 

 c = 12,3504(2) Å ʸ = 90°. 

Volume 2177,45(5) Å3 

Z 4 

Densidade (calculada) 1,637 Mg/m3 

Coeficiente de absorção 1,500 mm-1 

F(000) 1080 

Tamanho do cristal 0,1 x 0,1 x 0,1 mm3 

Intervalo para coleta de dados teta 2.07 to 30.57°. 

Intervalo de indices de Miller -14<=h<=14, -25<=k<=25, -16<=l<=17 

Reflexões coletadas 24648 

Reflexões independentes 6668 [R(int) = 0.0286] 

Completeza em teta = 30.57° 99,7 %  

Método de Refinamento Mínimos quadrados de matriz completa 

Dados / restrições / parâmetros 6668 / 0 / 220 

Goodness-of-fit on F2 0,873 

Índices R final [I>2sigma(I)] R1 = 0,0352, wR2 = 0,1092 

Índices R (todos os dados) R1 = 0,0646, wR2 = 0,1390 
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6.2.13 Caracterização química e estrutural do composto bipy-fenil-Sn 

 

A esfera de coordenação do átomo de estanho ficou com uma 

bipiridina, dois cloros e dois grupos fenil. O estanho com seis coordenações em uma 

conformação bipiramidal de base quadrada planar. Os grupos fenil estão em trans e 

os dois cloros em cis, os ângulos de ligação entre os cloros e os nitrogênios da 

bipiridina estão muito próximos de 90°, sendo N3 – Sn – Cl1 e N2 – Sn – Cl2, iguais 

a 90,54°(7) e 93,98° (7), respectivamente. O complexo cristalizou em um sistema 

cristalino de alta simetria, tetragonal, no grupo espacial P 42/n, número 84 da 

International Tables for Crystallography, sendo oito unidades assimétricas por cela 

unitária. A figura 38 foi gerada pelo programa ORTEP, os átomos de hidrogênio não 

foram colocados para melhor visualização. A tabela 6 com os dados cristalográficos 

está apresentada a seguir. 

 

 

FIGURA 38 – Diagrama ORTEP do Composto bipy-fenil-Sn 
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Tabela 7 – Dados da coleta e do refinamento da estrutura cristalina do 

composto (2,2’-bipiridina)dicloro-difenil-estanho 

Composto  Bipy-fenil-Sn 

Fórmula Molecular C21 H Cl2 N4 S Sn 

Massa Molecular (g-mol-1) 530,91 

Temperatura  296(2) K 

Comprimento de onda  0,71073 Å 

Sistema Cristalino  Tetragonal 

Grupo espacial  P4(2)/n 

Dimensões de células unitárias a = 16,0581(3) Å α= 90°. 

 b = 16,0581(3) Å β= 90°. 

 c = 15,7456(3) Å ʸ = 90°. 

Volume 4060,20(13) Å3 

Z 8 

Densidade (calculada) 1,737 Mg/m3 

Coeficiente de absorção 1,639 mm-1 

F(000) 2040 

Tamanho do cristal 0,1 x 0,1 x 0,1 mm3 

Intervalo para coleta de dados teta 1.79 to 29.60°. 

Intervalo de indices de Miller -14<=h<=21, -22<=k<=19, -17<=l<=21 

Reflexões coletadas 19305 

Reflexões independentes 5561 [R(int) = 0.0632] 

Completeza em teta = 29.60° 97.3 %  

Correção de absorção Multiscan 

Método de refinamento Mínimos quadrados de matriz completa 

Dados / restrições / parâmetros 5561 / 0 / 245 

Goodness-of-fit on F2 0.717 

Índices R final [I>2sigma(I)] R1 = 0.0337, wR2 = 0.0933 

Índice R (todos os dados) R1 = 0.0576, wR2 = 0.1139 
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6.5 Concentração mínima inibitória (MIC) dos compostos 

 

 A atividade antimicrobiana observada dos compostos H2L1,H2L2 e 

H2L3, sobre S. aureus, apresentou MIC na faixa de 19,7 a 3,7 µg/mL; sendo o 

composto H2L0 o de menor atividade (>500 µg/mL) (Tabela 8). Para K. pneumoniae 

o MIC dos quatro compostos foi superior 500 µg/mL; os valores de MIC50 encontram-

se na faixa de 3,8 – 14,8 µg/mL. (Tabela 2). Foi observado que durante a incubação, 

as maiores concentrações, de H2L0, H2L1, H2L2 e H2L3, houve a formação de 

depósito por cristalização ou formação de precipitado, ressaltando que em H2L3 

estes eram mais escassos. 

 De acordo com o trabalho realizado por RAMACHANDRAN, et al., 

(2009), no parâmetro MIC com a metalodroga, a atividade mais eficaz foi no intervalo 

de 6,25 – 200 µg/mL para S. aureus, e para a K. pneumoniae MIC de  25 - 200 

µg/mL.  

Tiossemicarbazonas esteroidais, seus derivados e complexos com 

paládio, para S. aureus mostraram-se mais ativos do que Amoxicilina em testes 

antibiograma em meio sólido, onde a atividade antibacteriana foi realizada pelo 

método de difusão em disco a susceptibilidade das bactérias aos compostos do teste 

foi determinada pela formação de uma zona de inibição após 18 h de incubação a 36 

ºC (ASIRI; KHAN, 2010). 

KALAIVANI et al., (2012) avaliaram a atividade biológica de complexos 

de TSCs com paládio. Entre as bactérias testadas observou-se que os valores de 

MIC50 para os complexos sobre os microrganismos (Enterococcus faecalis, S. 

aureus, Escherichia coli, K. pneumoniae e Pseudomonas aeruginosa) demonstraram 

significante atividade. 

Nos experimentos com fungos obtivemos bons resultados com o 

composto H2L3, que inibiu o crescimento das três espécies de Candida, testadas 

com MIC entre 5,6 – 6,2 µg/mL. Os demais compostos não apresentaram atividades 

inibitórias, com valores de MIC maiores que 500 µg/mL (Tabela 8). 
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ALOMAR, et al., (2012) demonstraram atividade antifúngica sobre 

C.albicans com os ligantes complexados a metais, com MIC menor que 250 µg/mL. 

O autor ainda relaciona que os ligantes testados apresentaram a menor inibição  

(62,0 µg/mL) para outras espécies de Candida, assim o MIC revelou que os ligantes 

testados são inativos, enquanto o complexo de ligantes+metais exibiram maior 

atividade de inibição de crescimento nas cepas de Candida.  

RAMACHANDRAN et al., (2009), obtiveram valores de MIC de 6,25 – 

200 µg/mL de compostos TSCs antifúngicos. Comparando com os quatro compostos 

avaliados neste estudo, apenas o H2L3 apresenta semelhança nas concentrações 

de MIC 6,2 µg/mL.  

 

TABELA 8 - Atividade Antimicrobiana e Antifúngica dos Ligantes sintetizados a 

partir de Tiossemicarbazidas 

Cepas  H2L0 H2L1 H2L2 H2L3 

Staphylococcus aureus 
MIC >500 3,7* 19,7 8,2 

MIC50 15,3 < 0,24 < 0,24 < 0,24 

Klebsiela pneumoniae 
MIC >500 >500 >500 >500 

MIC50 8,5 3,8 7,9 14,8 

Candida albicans 
MIC >500 >500 >500 6,2 

MIC50 - - - 3,9 

Candida parapsilosis 
MIC >500 >500 >500 6,1 

MIC50 - - - 3,8 

Candida tropicalis 
MIC >500 >500 >500 5,6 

MIC50 - - - 3,5 

*valores expressos em µg/mL 

 

 Com base nos resultados obtidos com os ligantes, e a maior atividade 

de H2L3 contra Candida spp. Este ligante foi eleito como base para complexação 

com os metais: Nitrato de Bipy-nit-Cu (Bipy-nit-Cu), Dicloreto Bipy-fenil-Sn(Di-fenil), 
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Cloreto de Estanho (Cl2Sn) e Dicloreto H2L3-butil-Sn(Di-butil). Submetidos a testes 

biológicos, para avaliação de atividade biológica e comparação com o ligante H2L3. 

Os valores de MICs dos compostos complexados com metais 

apresentaram valores de 1,6 a 245,8 µg/mL (tabela 9). O resultado mostra uma 

atividade dose-dependente. O composto Dicloreto de H2L3-butil-Sn apresentou um 

MIC na faixa de 2,6-3,7 µg/mL para Candida albicans, 7,9-14,2 µg/mL para Candida 

parapsilosis e 1,9-7,8 µg/mL para Candida tropicalis (tabela 9), sendo considerado 

comparativamente com atividade biológica semelhante ao ligante isolado H2L3, 

conforme tabela 8. 

O composto Dicloreto de Bipy-fenil-Sn apresentou MIC de 1,6-2,8 

µg/mL para C. albicans, 11,2-26,6 µg/mL para Candida parapsilosis e 2,2-4,0 µg/mL 

para Candida tropicalis (tabela 9), apresentando boa atividade biológica para as três 

espécies de fungos leveduriformes. 

O composto Cloreto de estanho, em testes biológicos de MIC 

apresentou 2,9-4,3 µg/mL para C. albicans, 6,2-29,8 µg/mL para C. parapsilosis e 

1,6-7,8 µg/mL para C. tropicalis (tabela 9), obtendo semelhança de resultados 

quando comparados com as demais espécies de fungos. 

O composto Bipy-nit-Cu foi o menos eficaz nos estudos realizados, 

obtendo MIC 57,6-92,2 µg/mL para C. albicans, 125,2-245,8 µg/mL para C. 

parapsilosis e 73,5-121,9 µg/mL para C. tropicalis (tabela 9), no entanto não 

podemos descartar a possibilidade de novos testes para comprovar a sua eficácia 

em relação à atividade fungicida. 

BERALDO, 2004 descreve que a atividade aumenta com a 

coordenação de cátions metálicos, devido à lipofilia que pode sofrer alterações pela 

complexação, entretanto comparados com a literatura, complexos de estanho, são 

estudados com ótima atividade antifúngica.  

ALOMAR e colaboradores (2012), descreveram a atividade biológica 

de complexos de Semicarbazonas e bis(Semicarbazonas) com Níquel, revelando 

valores de MIC80 para complexos de Níquel entre 62 µg/ml, entretanto com metal 
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bipy-nit-Cu, os testes realizados exibiram atividade citotóxica. Sendo assim, MIC80 

contra C. albicans, C. glabrata e A. fumigatus revelou que os ligantes são 

completamente inativos contra essas cepas, enquanto que os complexos 

sintetizados com Níquel são ativos e principalmente com bons resultados para 

Candida glabrata. 

PAIVA e colaboradores (2014) testaram atividade antifúngica de 

tiossemicarbazonas e semicarbazonas frente a fungos micotoxigênicos, para o fungo 

Candida albicans os resultados de MIC ficaram na faixa de 19,5-312 µg/ml, sendo 

assim o MIC encontrado nos experimentos realizados na faixa 1,6-245,8 µg/mL são 

compatíveis com outros complexos semelhantes encontrados na literatura. 

Os valores de MICs encontrados com o ligante H2L3 e seus derivados 

complexados foram semelhantes. O composto Bipy-nit-Cu quando comparados com 

os outros derivados, aproximadamente de 40-14 vezes menor atividade contra as 

três espécies de Candida comparativamente (Gráfico 1). 

 

TABELA 9 – Atividade Antimicrobiana dos Complexos sintetizados a partir do ligante 

H2L3. 

Cepas  
Bipy-
nit-Cu Bipy-fenil-Sn 

(H2L3)bipy-
Sn (H2L3)butil-Sn 

Candida albicans 
MIC 92,2 2,8 4,3 3,7 

MIC50 57,6 1,6 2,9 2,6 

Candida parapsilosis 
MIC 245,8 26,6 29,8 14,2 

MIC50 125,2 11,2 6,2 7,9 

Candida tropicalis 
MIC 121,9 4,0 4,2 7,8 

MIC50 73,5 2,2 1,6 1,9 

*valores expressos em µg/mL 
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Gráfico 1 – Comparação da Concentração Inibitória Mínima entre os 

compostos complexados com H2L3. 

 

 

6.2.14 Análise dos Fungos Leveduriformes por Microscopia Óptica com os Ligantes 

H2L0, H2L1, H2L2 e H2L3. 

 

Foi observado crescimento dos controles no período de 24h, para as 

três espécies de Candida, compatível com os descritos na literatura. Os compostos 

H2L0, H2L1 e H2L2 nas concentrações de 500 µg/mL não apresentaram alterações 

no crescimento das três espécies, quando comparados aos controles.  

A análise do composto H2L3 demonstrou maior atividade para as três 

espécies do gênero Candida, entretanto, observou a presença de estruturas 

cristalinas nas maiores concentrações de todos compostos (Figura 39 c). Sendo 

assim, o H2L3 escolhido para realização de complexação com metais. 

As espécies apresentaram crescimento semelhante ao controle, 

quando tratados com os compostos H2L0, H2L1 e H2L2, porém o crescimento de 

pseudo-hifas não foi observado (Figuras 39 a e 39 b). 
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C.albicans Controle C.albicans + H2L2 500µg C.albicans + H2L3 500µg 

   

 

Figura 39 – Fotomicrografia óptica de C. albicans: a – controle 24h, seta preta 

crescimento de hifas, b – tratada com H2L2 500µg 24h, c – tratada com H2L3 500µg 

24h, setas negras indicando formação de cristais. Todas as imagens obtidas no 

aumento de 40X. 

 

  

a b c 
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6.2.15 Análise dos Fungos Leveduriformes por Microscopia Óptica com os 

Compostos bipy-nit-Cu, bipy-fenil-Sn, H2L3-bipy-Sn, H2L3-butil-Sn 

 

Os metais complexados com H2L3 apresentaram valores de MIC 

próximos em relação ao ligante isolado, no entanto, na microscopia óptica podemos 

observar alterações morfológicas e estruturais nas três espécies de fungos. De 

acordo com a literatura alterações morfológicas, irregularidades de membrana e 

formação de corpos apoptóticos podem ser observadas com o uso de 

tiossemicarbazonas (PAIVA, 2013) 

Foram analisadas fotomicrografias com as três espécies de Candida 

(Candida albicans, Candida tropicalis e Candida parapsilosis), cultivadas por 24 

horas, com e sem tratamento, incubadas a 34°C. Os controles apresentaram 

aspectos normais das unidades formadoras de colônias (UFC), com membrana 

íntegra, núcleo definido, citoplasma e dimensões uniformes e presença de pseudo-

hifas (figuras a-b de 40-51). 

A espécie C. albicans tratada com Bipy-nit-Cu na concentração 15,6 

µg/ml, apresentou menor número de UFC quando observado visualmente com o 

controle, ausência de pseudo-hifas e formação de agrupados. Na concentração de 

62,5 µg/ml, observou-se também o menor número de UFC comparativo com o 

controle, ausência de pseudo-hifas (FIGURA 40). 

No tratamento com Bipy-fenil-Sn na concentração de 3,91 µg/mL 

observaram-se raras UFC, e diminuição de volume celular muito aparente, já na 

concentração de 1,95 µg/mL houve um menor número de UFC quando comparadas 

com o controle, observando-se ainda a presença de pseudo-hifas e alterações no 

citoplasma (FIGURA 41). 

No tratamento com H2L3-bipy-Sn na concentração 3,91µg/mL 

observaram-se raras UFCs, diminuição de volume celular e formação de agrupados 

celulares sem dimensões homogêneas. Na concentração de 1,95 µg/mL observou-

se menor número comparativo com o controle de UFCs e presença de pseudo-hifas 

sem alterações no citoplasma (FIGURA 42). 

Com o tratamento de H2L3-butil-Sn na concentração de 3,91 µg/ml, 

como anteriormente observou-se menor número de UFC, além da presença de 
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vacúolo citoplasmático. Na concentração de 1,95 µg/mL observou-se menor número 

de UFCs com presença de pseudo-hifas (FIGURA 43). 

Nas fotomicrografias de C. tropicalis tratadas com bipy-nit-Cu na 

concentração de 250µg/mL observou-se menor número de UFC, com presença de 

alterações citoplasmáticas. Na concentração 125µg/mL houve um menor número de 

UFC, além da ausência pseudo-hifas e extravasamento citoplasmático (FIGURA 44). 

O tratamento com Bipy-fenil-Sn na concentração de 7,8 µg/mL 

apresentou um menor número de UFC e na concentração de 3,9 µg/mL além de um 

número menor UFC, ausência de pseudo-hifas e alteração citoplasmática (Figura 

45). 

Na concentração de 7,8 µg/mL de H2L3-bipy-Sn observaram-se raras 

UFCs, e presença de alterações morfológicas. Na concentração 3,9 µg/mL houve 

um menor número de UFC, ausência de pseudo-hifas e intensa vacuolização no  

citoplasma (FIGURA 46). 
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Figura 40 – Fotomicrografias de C. albicans tratadas com Bipy-nit-Cu por 24h: (a-b) 

controle com aspecto normal das UFC e presença de pseudo-hifas (seta preta); (c-d) 

15,6 µg/mL menor número comparativo com o controle de UFC, ausência de 

pseudo-hifas e formação de agrupados (in set); (e-f) 62,5 µg/mL menor número 

comparativo com o controle de UFC, ausência de pseudo-hifas.  

 
 



   
 

  

    80 
 

  

  

  
 

Figura 41 – Fotomicrografias de C. albicans tratadas com Bipy-fenil-Sn por 24h: (a-b) 

controle com aspecto normal das UFC e presença de pseudo-hifas; (c-d) 3,91 µg/mL 

raras UFC, e diminuição de volume celular (cabeça de seta); (e-f) 1,95 µg/mL menor 

número comparativo com o controle de UFC, presença de pseudo-hifas e alterações 

no citoplasmas. 
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Figura 42 – Fotomicrografias de C. albicans tratadas com H2L3-bipy-Sn por 24h: (a-

b) controle com aspecto normal das UFC e presença de pseudo-hifas; (c-d) 3,91 

µg/mL raras UFC, e diminuição de volume celular (cabeça de seta) e formação de 

agrupados; (e-f) 1,95 µg/mL menor número comparativo com o controle de UFC, 

presença de pseudo-hifas (in set) sem alterações no citoplasma. 
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Figura 43 – Fotomicrografias de C. albicans tratadas com H2L3-butil-Sn por 24h: (a-

b) controle com aspecto normal das UFC e presença de pseudo-hifas; (c-d) 3,91 

µg/mL menor número de UFC, e presença de vacúolo citoplasmático (seta branca); 

(e-f) 1,95 µg menor número comparativo com o controle de UFC, presença de 

pseudo-hifas (asterisco). 
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Figura 44 – Fotomicrografias de C. tropicalis tratadas com bipy-nit-Cu por 24h: (a-b) 

controle com aspecto normal das UFC e presença de numerosas pseudo-hifas; (c-d) 

250 µg/mL menor número de UFC, e formação de agrupados (seta branca); (e-f) 125 

µg/mL menor número comparativo com o controle de UFC, ausência de pseudo-

hifas e extravasamento citoplasmático (in set). 
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Figura 45 – Fotomicrografias de C. tropicalis tratadas com Bipy-fenil-Sn por 24h: (a-

b) controle com aspecto normal das UFC e presença de pseudo-hifas; (c-d) 7,8 

µg/mL menor número comparativo com o controle de UFC; (e-f) 3,9 µg/mL menor 

UFC, ausência de pseudo-hifas e alteração citoplasmática (seta branca). 
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Figura 46 – Fotomicrografias de C. tropicalis tratadas com H2L3-bipy-Sn por 24h: (a-

b) controle com aspecto normal das UFC e presença de pseudo-hifas; (c-d) 7,8 

µg/mL raras UFC, e presença alterações morfológicas (asterisco); (e-f) 3,9 µg/mL 

menor número comparativo com o controle de UFC, ausência de pseudo-hifas e 

presença de vacúolos citoplasmáticos (seta branca). 
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Os microrganismos tratados com H2L3-butil-Sn em concentração de 

15,6 µg/mL apresentaram raras UFC, diminuição de volume celular e alterações 

citoplasmáticas. Nas concentrações de 3,9 µg/mL observou-se menor número de 

UFC, presença de pseudo-hifas e alterações citoplasmáticas (FIGURA 47). 

As fotomicrografias de C. parapsilosis tratadas com bipy-nit-Cu na 

concentração de 250 µg/mL apresentaram raras UFC. Na concentração 125 µg/mL 

observou-se menor número de UFC e alterações citoplasmáticas (FIGURA 48). 

Nas tratadas com Bipy-fenil-Sn na concentração de 31,25 µg/mL e 15,6 

µg/mL observaram-se raras UFC, intensa diminuição de volume celular e presença 

de debris celulares (FIGURA 49). 

No tratamento com H2L3-bipy-Sn na concentração 31,25 µg/mL 

observou-se menor número de UFC e intensa diminuição de volume celular. Com 

7,8 µg/ml, além de menor número de UFC, apresentaram alterações citoplasmáticas 

(FIGURA 50). 

O tratamento com H2L3-butil-Sn na concentração de 15,6 µg/mL 

apresentou raras UFC, intensa diminuição de volume celular e alterações 

citoplasmáticas. Na concentração de 7,8 µg/mL diminuição de UFC e evidente 

diminuição de volume celular (FIGURA 51). 

REBOLLEDO et al., (2003) realizaram experimentos com complexos de 

sais de butilestanho de tiossemicarbazonas contra Candida albicans o que levou a 

uma redução ou perda de atividade, danificando a ação antifúngica conforme 

aumentava o número de grupos butila, eles explicam essa ação pelo aumento de 

volume da molécula complexada o que poderia ocasionar uma dificuldade de 

atravessar a membrana celular. 
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Figura 47 – Fotomicrografias de C. tropicalis tratadas com H2L3-butil-Sn por 24h: (a-

b) controle com aspecto normal das UFC e presença de pseudo-hifas; (c-d) 15,6 

µg/mL raras UFC, diminuição de volume celular (cabeça de seta) e alterações 

citoplasmáticas (seta branca in set); (e-f) 3,9 µg/mL menor número comparativo com 

o controle de UFC, presença de pseudo-hifas (in set) e alterações citoplasmáticas 

(seta branca). 
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Figura 48 – Fotomicrografias de C. parapsilosis tratadas com bipy-nit-Cu por 24h: (a-

b) controle com aspecto normal das UFC; (c-d) 250 µg/mL raras UFC; (e-f) 125 

µg/mL menor número comparativo com o controle de UFC e alterações 

citoplasmáticas (seta branca). 
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Figura 49 – Fotomicrografias de C. parapsilosis tratadas com Bipy-fenil-Sn por 24h: 

(a-b) controle com aspecto normal das UFC; (c-d) 31,25 µg/mL e (e-f) 15,6 µg/mL 

raras UFC, intensa diminuição de volume celular (cabeça de seta) e presença de 

debris celulares. 
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Figura 50 – Fotomicrografias de C. parapsilosis tratadas com H2L3-bipy-Sn por 24h: 

(a-b) controle com aspecto normal das UFC; (c-d) 31,25 µg/mL menor número de 

UFC intensa diminuição de volume celular (cabeça de seta); e (e-f) 7,8 µg/mL menor 

número de UFC comparada com o controle e presença de alterações 

citoplasmáticas. 
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Figura 51 – Fotomicrografias de C. parapsilosis tratadas com H2L3-butil-Sn por 24h: 

(a-b) controle com aspecto normal das UFC; (c-d) 15,6 µg/mL raras UFC, intensa 

diminuição de volume celular (cabeça de seta) e alterações citoplasmáticas (seta 

branca); e (e-f) 7,8 µg/mL menor número de UFC comparada com o controle e 

intensa diminuição de volume celular (cabeça de seta) (aumento 40x e 100x). 
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Uma possível explicação é dada por SOARES et al., (2012) os quais 

descrevem a atividade N4-fenil substituída 2-acetilpiridina tiossemicarbazonas como 

citotóxica para células tumorais humanas, linhagens MCF-7, U87 e T98G. É 

sugerida a indução de morte celular programada e autofagia pelos compostos que 

demonstram à habilidade parcial de inibir a polimerização da tubulina e a 

desorganização de microtúbulos. 

As alterações dose-dependente observadas, apontam para alterações 

celulares causadas pelos compostos testados. A ausência de referenciais teóricos 

quanto às alterações morfológicas e ultraestruturais de tiossemicarbazonas e 

semicarbazonas; sobre Candida spp.; nos impede de relacionar em profundidade as 

alterações observadas.  

A drástica diminuição no número de células fúngicas e a presença de 

debris celulares nos apontam para possível efeito fungistático e fungicida. Alterações 

citoplasmáticas, vacuolizações e diminuição do volume celular, sugerem alterações 

no sistema de endomembranas e transporte. 

O crescimento de hifas e pseudo-hifas em C. albicans pode ser 

induzido in vitro em diferentes condições de cultivos, e é controlado por uma 

complexa rede de ativadores e repressores transicionais (ERNST et al., 2000; 

BISWAS et al., 2007; WHITEWAY 2007, apud LETTNER et al., 2010).  A formação 

de hifas e seu alongamento são resultados do crescimento polarizado e depende da 

polimerização do citoesqueletos de actina (HAZAN et al., 2002;  LI et al., 2005; 

PRUYNE et al., 2000; ZHENG et al., 2003; apud LETTNER et al.; 2010).  

A ausência de hifas e pseudo-hifas nos grupos tratados nas três 

espécies de Candida aponta um efeito do mecanismo de ação dos compostos e dos 

ligantes. Assim como em células de mamíferos e tumorais o efeito de 

tiossemicarbazonas sobre Candida spp., pode relacionar-se com alteração de 

citoesqueleto. 

Além disso, a capacidade de C. albicans se apresentar sob a forma de 

levedura e de fase filamentosa é denominada dimorfismo. Esta cepa pode alterar 

sua morfologia de levedura para hifa em resposta a condições ambientais como: 

temperatura, pH, fontes de carbono e substâncias químicas e nutrientes presentes 

no meio (ERNST, 2000).  
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Esta característica dimórfica está envolvida na patogenicidade deste 

fungo. Este fenômeno é importante para uma maior interação do fungo com o 

hospedeiro, permitindo a penetração e proliferação em uma grande variedade de 

tecidos (BIRSE et al.; 1993). 

Embora as formas de hifas possam aderir mais facilmente do que a 

forma de brotamento às células epiteliais humanas, a flexibilidade morfológica em 

relação a patógeno de comutação entre as formas de levedura e hifas também pode 

ser importante para permitir que a C. albicans penetre e prolifere em uma ampla 

variedade de tecidos do hospedeiro (BIRSE et al.; 1993). 
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6.6 Concentração fungicida mínima (MFC). 

6.2.16 Analise da MFC sobre C. albicans, C. parapsilosis e C. tropicalis dos ligantes 

H2L0, H2L1, H2L2 e H2L3 

 

Os testes para a avaliação MFC com os compostos H2L0, H2L1 e 

H2L2 apresentaram valores após 72h de cultivo, maiores que 500µg/mL para as três 

espécies. O desenvolvimento constante das colônias pode ser observado na figura 

52 para C. tropicalis, na figura 53 para C. albicans e na figura 54 para C. parapsilosis 

nos compostos H2L0, H2L1 e H2L2. O composto H2L3 apresentou maior atividade 

comparativa com os demais compostos contra as três espécies. No período de 24h 

não apresentou crescimento de colônia na placa de Ágar (“spot”) referente á 

concentração de 500µg/mL Entretanto, nos períodos de 48 e 72h de incubação, nos 

spots o desenvolvimento foi observado (Figuras 53, 54 e 55 em H2L3). 

A recuperação na capacidade de crescimento das colônias aponta para 

possível efeito fungistático na presença da droga, que nas condições de cultivo em 

Ágar, mesmo com raras UFC a habilidade do fungo em desenvolver-se é restaurada.  

BASTOS, et al., (2010), obtiveram resultado semelhante testando 

tiossemicarbazonas em Cryptococcus, complexadas com o gálio (III),apontando para 

uma atividade fungistática e não fungicida, uma vez que quase a totalidade das 

cepas dos fungos foram capazes de crescer após remoção do tratamento. Diante da 

ausência de relato similar na literatura, quanto à análise do efeito citostático, de 

TSCs sobre espécies de Candida, estudos para maior elucidação podem apontar 

para nova classe de moléculas. No entanto, deve-se realizar novos experimentos 

com maior tempo de reação e avaliação da atividade fungistática com os compostos 

de tiossemicarbazonas 
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Figura 52 – Fotografias das placas de ensaio para determinação da concentração 

fungicida mínima (MFC) dos compostos H2L0, H2L1, H2L2 e H2L3 no crescimento 

das cepas de Candida tropicalis após 24/48 e 72h de incubação a 35°C com leitura 

visual do crescimento das colônias fúngicas. 

Controle 
C. tropicalis 

H2L0 H2L1 

H2L2 H2L3 
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Figura 53 – Fotografias das placas de ensaio para determinação da concentração 

fungicida mínima (MFC) dos compostos H2L0, H2L1, H2L2 e H2L3 no crescimento 

das cepas de Candida albicans após 24/48 e 72h de incubação a 35°C com leitura 

visual do crescimento das colônias fúngicas. 

Controle 
C.albicans 

H2L0 H2L1 

H2L2 H2L3 
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Figura 54 – Fotografias das placas de ensaio para determinação da concentração 

fungicida mínima (MFC) dos compostos H2L0, H2L1, H2L2 e H2L3 no crescimento 

das cepas de Candida parapsilosis após 24/48 e 72h de incubação a 35°C com 

leitura visual do crescimento das colônias fúngicas. 

  

  

Controle 

C. parapsilosis 

H2L2 

H2L0 H2L1 

H2L3 
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6.2.17 Análise da MFC sobre C. albicans, C. parapsilosis e C. tropicalis dos 

compostos bipy-nit-Cu, bipy-fenil-Sn, (H2L3)-bipy-Sn e (H2L3)-butil-Sn 

 

As MFC obtidas apontam Candida albicans como a espécie mais 

suscetível a atividade antifúngica dos compostos complexados (Figura 55). 

O composto mais ativo em cultivo de até 72 h foi o bipy-fenil-Sn para as 

três espécies de Candida, apresentando valor inferior a 62,5 g/ml relacionando com 

o MIC e seguido do bipy-nit-Cu com 250 g/ml. Os valores para (H2L3)-bipy-Sn e 

(H2L3)-butil-Sn foram maiores que 1mg/ml, porém nota-se uma diferença no 

desenvolvimento dose-dependente das colônias em relação com o controle (Figura 

55, 56 e 57). 

O tratamento de Candida parapsilosis com os compostos complexados 

apresentou valores de MFC de 500g/ml para o composto bipy-nit-Cu e maior que 

1mg/ml para o restante dos compostos. Bipy-fenil-Sn, e (H2L3)-butil-Sn apresentaram 

efeito dose-dependente com desenvolvimento dos spots (Figura 56). 

No tratamento de Candida tropicalis, observou-se para os quatro 

compostos, em período de até 72h, valores superiores a 1mg/ml. A concentração de 

250g/ml de bipy-fenil-Sn, apresentou atividade maior que as concentrações de 1000 

e 500g/ml, fato que não apresenta relação com depósito, cristalização ou 

disponibilidade do composto, mas pode relacionar-se à natureza da mesma (Figura 

57)   

PAHONTU e colaboradores (2015) descrevem aumento da atividade 

antifúngica TSCs complexadas com metal comparando somente o ligante sobre C. 

albicans. O mesmo foi observado neste estudo quanto ao MIC, mas com o Bipy-

fenil-Sn e o (H2L3)butil-Sn. 

O crescimento observado no período ate 72h para as espécies tratadas 

com os quatro compostos, apontam para a relação com a quantidade de UFC 

presentes e viáveis nas amostras tratadas por 24h em caldo. Os spots 

apresentavam crescimento inversamente proporcional com as concentrações, porém 

com desenvolvimento constante no período de ate 72h. 

A transferência destas para o Ágar aponta para a capacidade ainda 

existente nas UFC, de retomada de crescimento na ausência das drogas. 
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 A  B 

 C  D 

Figura 55 – Fotografias das placas de ensaio para determinação da concentração 

fungicida mínima (MFC) dos compostos Bipy-nit-Cu (A), Bipy-fenil-Sn(B), 

(H2L3)bipy-Sn(C) e (H2L3)butil-Sn (D) no crescimento das cepas de Candida 

albicans após 24/48 e 72h de incubação a 35°C com leitura visual do crescimento 

das colônias fúngicas. 
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 A 
 B 

 C 
 D 

Figura 56 – Fotografias das placas de ensaio para determinação da concentração 

fungicida mínima (MFC) dos compostos Bipy-nit-Cu (A), Bipy-fenil-Sn(B), 

(H2L3)bipy-Sn(C) e (H2L3)butil-Sn (D) no crescimento das cepas de Candida 

parapsilosis após 24/48 e 72h de incubação a 35°C com leitura visual do 

crescimento das colônias fúngicas. 
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 A  B 

 C  D 

Figura 57 – Fotografias das placas de ensaio para determinação da concentração 

fungicida mínima (MFC) dos compostos Bipy-nit-Cu (A), Bipy-fenil-Sn(B), 

(H2L3)bipy-Sn(C) e (H2L3)butil-Sn (D) no crescimento das cepas de Candida 

tropicalis após 24/48 e 72h de incubação a 35°C com leitura visual do crescimento 

das colônias fúngicas.                                                        
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6.7 Análise de Citotoxidade 
 

6.2.18 Análise de Citotoxidade sobre cardiomiócitos 

 

 O tratamento de cardiomiócitos com os ligantes H2L0 e L1 por 24 e 

48h, não apresentaram efeito citotóxico em concentrações de até 250µg/ml. O 

ligante H2L2 apresentou LC50 de 200,5 e 264,1µg/mL para 24 e 48h, 

respectivamente. O composto H2L3 em 24h não apresentou toxidade relativa, 

entretanto no período de 48h o LC50 foi de 109,2 µg/mL (Tabela 10). 

TABELA 10 – Atividade citotóxica dos compostos TSCs sobre cardiomiócitos 

de camundongos Swiss.  

 

Viabilidade Celular 

 LC50/24h LC50/48h 

H2L0 >250* >250 

H2L1 >250 >250 

H2L2 200,5 264,1 

H2L3 >250 109,2 

gml 

 

6.2.19 Análise de Citotoxidade sobre macrófagos peritoneais de camundongos 

Swiss. 

Os ligantes H2L0, L1 e L3 não apresentaram atividade citotóxica sobre 

macrófagos (LC50 >500 µg/ml) no tratamento por 24h. O H2L2 foi o ligante mais 

toxico comparativamente com o LC50 419,19 ± 16,6 µg/ml, no mesmo tempo de 

incubação. No tratamento por 48h, observou-se alteração para os ligantes H2L1, L2 

e L3, onde apresentaram LC50 de 452,78 ± 7,9, 396,30 ± 18,1 e 319,44 ± 19,6, 

respectivamente. O ligante H2L0 manteve sua característica não tóxica (TABELA 

11). 
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TABELA 11 – Atividade citotóxica dos compostos TSCs sobre Macrófagos 

peritoneais 

 LC50/24h (µg/ml)  LC50/48h (µg/ml)  

H2L0 >500  >500 

H2L1 >500  452,78 ± 7,9 

H2L2 419,19 ± 16,6*  396,30 ± 18,1 

H2L3 >500  319,44 ± 19,6 

*Valores expressos em média± desvio padrão. 
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6.8 Análise Estatística 

 

Nos experimentos realizados foi possível observar que nos casos 

testados, a atividades dos compostos diferem a um nível de significância de 5%, ou 

seja, que as atividades desses compostos são estatisticamente diferentes, 

validando, portanto, os resultados de atividade dos compostos TSCs sobre as duas 

espécies de bactérias e fungos (Gráficos 2 e 3). 
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Gráfico 2 - Atividade dose-dependente dos Ligantes de Tiossemicarbazonas e densidade 

óptica. O ligante H2L3 foi o mais ativos para todos os microrganismos em estudo. 
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Gráfico 3 – Atividade dose-dependente dos compostos complexados Bipy-nit-Cu, Bipy-fenil-

Sn, (H2L3)-bipy-Sn e (H2L3)butil-Sn. A espécie Candida albicans apresentou maior 

sensibilidade a todos os compostos testados quando comparado com as demais espécies 

de Candida. 
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7 CONCLUSÃO 

 

Os dados dos espectros de infravermelho para os quatro compostos 

complexados com os metais, sugerem que há o ligante H2L3 nos compostos 

sintetizados. 

A fluorescência de raios X detectou a presença dos átomos S, Cu II, Sn 

e Cl nos cristais dos quatro compostos complexados com H2L3. 

A análise de difração de raios x possibilitou a caracterização estrutural 

de H2L3, determinando a presença do enxofre o que caracteriza uma 

tiossemicarbazidas. 

Os dados da difração de raios x para o composto bipy-nit-Cu mostrou 

que o ligante H2L3 não entrou na esfera de coordenação do Cobre, sendo que duas 

bipiridinas se ligaram ao metal. 

A Cristalografia dos compostos Cl2Sn(Butil)2 e Cl2Sn(Fenil)2 mostrou a 

presença do composto (H2L3)Cl, sendo este um pseudopolimorfo do ligante H2L3, 

sendo que este é um subproduto das reações de sínteses dos complexos com 

Cl2Sn(Butil)2 e Cl2Sn(Fenil)2. 

O composto (H2L3)-butil-Sn foi confirmado por difração de raios X, 

sendo que o ligante H2L3 entrou na esfera de coordenação do Sn. 

  A difração de raios x para o composto bipy-fenil-Sn demonstrou a 

complexação do átomo de estanho com uma bipiridina, dois cloros e dois grupos 

fenil. 

  A atividade antimicrobiana dos quatro compostos iniciais H2L0, H2L1, 

H2L2 e H2L3 foi maior sobre S. aureus com MIC na faixa de 19,7 a 3,7 µg/mL e 

MIC50 inferior a 0,24 µg/mL do que sobre K. pneumoniae, que apresentou valores de 

MIC  superiores a 500 µg/mL e MIC50 14,8-3,8 µg/mL. A ação antifúngica foi 

observada somente para o composto H2L3 com MIC na faixa de 3,5 a 6,2 µg/mL 

semelhantes a resultados encontrados na literatura. 
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Das três espécies testadas C. albicans apresentou maior sensibilidade 

ao composto H2L3 complexados do que C. tropicalis e C. parapsilosis, 

respectivamente. 

O composto bipy-nit-Cu demonstrou menor atividade fúngica para as 

três espécies de Candida testadas. 

O composto bipy-fenil-Sn demonstrou ser o mais ativo para C. albicans 

e C. tropicalis com MIC de 2,8 e 4,0 µg/mL, respectivamente. 

O composto (H2L3)butil-Sn foi o mais ativo somente para C. 

parapsilosis com MIC 7,9-14,2 µg/mL . 

A ação antifúngica dos compostos H2L3 complexados, apresentaram 

resultados melhores para C. albicans do que H2L3 isolado. 

Na análise das fotomicrografias das espécies de Candida tratadas com 

o composto bipy-nit-Cu observa-se nas concentrações de 250 µg/mL e 125 µg/mL, 

próximo aos MICs, para C. parapsilosis, C. albicans e C. tropicalis ausências de 

hifas e pseudo-hifas e redução de volume celular. 

Na análise das fotomicrografias das espécies de Candida tratadas com 

o composto bipy-fenil-Sn observa-se nas concentrações 3,91 µg/mL, 7,8 µg/mL e 

15,6 µg/mL, próximo aos MICs, para C. albicans, C. tropicalis e C. parapsilosis 

intensa diminuição de volume celular, ausência de hifas e pseudo-hifas e presença 

de grande número de debris celulares. 

Na análise das fotomicrografias das espécies de Candida tratadas com 

o composto (H2L3)bipy-Sn observa-se nas concentrações 3,91 µg/mL, 7,98 µg/mL e 

31,25 µg/mL, próximo aos MICs, para C. albicans, C. tropicalis e C. parapsilosis 

intensa diminuição de volume celular, formação de agrupados e discretas alterações 

morfológicas. 

Nas análises das fotomicrografias das espécies de Candida tratadas 

com o composto (H2L3)butil-Sn observa-se nas concentrações 3,91 µg/mL, 15,6 

µg/mL e 15,6 µg/mL, próximo aos MICs, para C. albicans, C. tropicalis e C. 
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parapsilosis, além de uma diminuição do volume celular, algumas células 

apresentaram intensa vacuolização citoplasmática. 

As alterações observadas nas fotomicrografias com as três espécies de 

fungos e tratadas com os quatro compostos complexados testados, sugerem 

possíveis mecanismos de ação como citoesqueleto e sistema de endomembranas. 

As análises de MFC das três espécies de Candida tratadas com a 

H2L0, H2L1, H2L2 e H2L3 apontam para possível efeito fungistático na presença do 

composto, que em condições de cultivo em ágar retomam o desenvolvimento. 

As análises de MFC dos quatro compostos sobre as três espécies de 

fungos, apontaram um efeito fungicida do bipy-nit-Cu, bipy-fenil-Sn, somente sobre 

C. albicans, nas concentrações de 250 µl/mL e menores que 62,5 µl/mL, 

respectivamente. 

      Os testes de citotoxidade realizados em cardiomiócitos revelaram que 

além dos compostos terem citotoxidade considerada, o composto H2L2 é o mais 

tóxico, e que o composto H2L3 em 24 horas não apresentou citotoxidade 

considerada, mas que em 48h teve citotoxidade estabelecida, resultados que devem 

ser considerados para o uso destes compostos nos próximos testes. 

Os ligantes H2L0, H2L1 e H2L3 não apresentaram atividade citotóxica 

sobre macrófagos (LC50 >500 µg/ml) no tratamento por 24h. O H2L2 foi o ligante 

mais tóxico comparativamente, com o LC50 419,19 ± 16,6 µg/ml, no mesmo tempo 

de incubação. No tratamento por 48h, observou-se alteração para os ligantes H2L1, 

H2L2 e H2L3, onde apresentaram LC50 de 452,78 ± 7,9 µg/ml, 396,30 ± 18,1 µg/ml e 

319,44 ± 19,6 µg/ml, respectivamente. O ligante H2L0 manteve sua característica 

não tóxica. 

Todos os compostos foram avaliados por densidade óptica em teste de 

Elisa e comparados estatisticamente pelo teste de ANOVA. 

Conclui-se que estes compostos apresentam grande potencial de 

atividade antimicrobiana ao qual há perspectiva de uma futura metalodroga. 
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8 PERSPECTIVAS 
 

 
1. Avaliar a atividade dos compostos Bipy-nit-Cu, Bipy-fenil-Sn, (H2L3)bipy-Sn e 

(H2L3)butil-Sn sobre C.albicans, C. tropicalis e C. parapsilosis nos tempos de 

48 e 72 de tratamento e  obtenção dos MICs e MFCs; 

2. Analisar por microscopias de luz e eletrônica de transmissão, as alterações 

causadas com o tratamento dos fungos leveduriformes com os compostos 

Bipy-nit-Cu, Bipy-fenil-Sn, (H2L3)bipy-Sn e (H2L3)butil-Sn, nos períodos de 

24 a 72h, nos valores próximos ao MIC e MIC50; 

3. Realizar testes para a avaliação da atividade dos compostos Bipy-nit-Cu, 

Bipy-fenil-Sn, (H2L3)bipy-Sn e (H2L3)butil-Sn sobre S. aureus e K. 

pneumoniae, no período de 24 a 72h; 

4. Avaliar a citotoxidade dos compostos Bipy-nit-Cu, Bipy-fenil-Sn, (H2L3)bipy-

Sn e (H2L3)butil-Sn diante o tratamento por 24 e 48h de cardiomiócitos e 

macrófagos peritoneais de camundongos Swiss;  

5. Correlacionar com base nos indicativos de mecanismos de ação, a atividade 

dos compostos quanto a estrutura e atividade; 

6. Avaliar a atividade dos compostos H2L0, H2L1, H2L2 e H2L3 e os compostos 

complexdos Bipy-nit-Cu, Bipy-fenil-Sn, (H2L3)bipy-Sn e (H2L3)butil-Sn sobre 

formas epimastigotas e tripomastigotas de Trypanosoma cruzi cepa Y; 

7. Estender os testes sobre outras cepas ATCC de bactérias e fungos de 

interesse de saúde pública; 

8. Realizar novas sínteses com diferentes metais, objetivando a complexação do 

ligante H2L3 na esfera de coordenação do centro metálico; e realização de 

avaliações biológicas; 

9. Realizar teste in vivo com o modelo Zebrafish para avaliação do efeito sobre a 

embriogênese e desenvolvimento embrionário. 
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ANEXO 1: RELATÓRIOS CRISTALOGRÁFICOS 
 

Relatório Cristalográfico do composto  Bipy-nit-Cu 
 

Tabela 1 – Comprimento de Ligações [Â] e ângulos [°] para bipy-nit-Cu 

 

C(1)-N(1)  1.350(4)  C(11)-C(12)  1.382(5) 

C(1)-C(2)  1.371(5)  C(11)-H(11)  0.9300 

C(1)-H(1)  0.9300  C(12)-C(13)  1.372(6) 

C(2)-C(3)  1.372(6)  C(12)-H(12)  0.9300 

C(2)-H(2)  0.9300  C(13)-C(14)  1.369(5) 

C(3)-C(4)  1.387(6)  C(13)-H(13)  0.9300 

C(3)-H(3)  0.9300  C(14)-C(15)  1.389(4) 

C(4)-C(5)  1.387(5)  C(14)-H(14)  0.9300 

C(4)-H(4)  0.9300  C(15)-N(4)  1.347(4) 

C(5)-N(1)  1.343(4)  C(15)-C(16)  1.470(4) 

C(5)-C(6)  1.480(5)  C(16)-N(3)  1.345(4) 

C(6)-N(2)  1.342(4)  C(16)-C(17)  1.393(4) 

C(6)-C(7)  1.388(5)  C(17)-C(18)  1.393(5) 

C(7)-C(8)  1.377(6)  C(17)-H(17)  0.9300 

C(7)-H(7)  0.9300  C(18)-C(19)  1.365(5) 

C(8)-C(9)  1.376(6)  C(18)-H(18)  0.9300 

C(8)-H(8)  0.9300  C(19)-C(20)  1.381(5) 

C(9)-C(10)  1.366(5)  C(19)-H(19)  0.9300 

C(9)-H(9)  0.9300  C(20)-N(3)  1.341(4) 

C(10)-N(2)  1.342(4)  C(20)-H(20)  0.9300 

C(10)-H(10)  0.9300  N(1)-Cu(1)  1.986(3) 

C(11)-N(4)  1.328(4)  N(2)-Cu(1)  2.023(2) 

N(6)-O(9)  0.56(3)  N(3)-Cu(1)  1.971(2) 

N(6)-O(7)  1.112(16)  N(4)-Cu(1)  2.052(2) 

N(6)-O(5)  1.1920  N(5)-O(2)  1.226(4) 

N(6)-O(6)  1.2425  N(5)-O(3)  1.230(4) 

N(6)-O(8)  1.563(12)  N(5)-O(1)  1.259(4) 

O(5)-O(9)  0.83(2)  O(1)-Cu(1)  2.309(3) 

O(6)-O(9)  1.27(2)  O(4)-O(7)  0.676(15) 

O(6)-O(7)  1.495(15)  O(4)-O(8)  1.089(12) 
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O(7)-O(9)  1.62(3)  O(4)-N(6)  1.0804 

O(7)-O(8)  1.74(2)  O(4)-O(9)  1.60(3) 

N(1)-C(1)-C(2) 121.3(4) 
 

C(12)-C(11)-H(11) 118.4 

N(1)-C(1)-H(1) 119.3 
 

C(13)-C(12)-C(11) 118.1(3) 

C(2)-C(1)-H(1) 119.3 
 

C(13)-C(12)-H(12) 121.0 

C(3)-C(2)-C(1) 119.8(4) 
 

C(11)-C(12)-H(12) 121.0 

C(3)-C(2)-H(2) 120.1 
 

C(14)-C(13)-C(12) 119.7(3) 

C(1)-C(2)-H(2) 120.1 
 

C(14)-C(13)-H(13) 120.1 

C(2)-C(3)-C(4) 119.3(3) 
 

C(12)-C(13)-H(13) 120.2 

C(2)-C(3)-H(3) 120.4 
 

C(13)-C(14)-C(15) 119.2(3) 

C(4)-C(3)-H(3) 120.4 
 

C(13)-C(14)-H(14) 120.4 

C(3)-C(4)-C(5) 118.5(4) 
 

C(15)-C(14)-H(14) 120.4 

C(3)-C(4)-H(4) 120.7 
 

N(4)-C(15)-C(14) 121.3(3) 

C(5)-C(4)-H(4) 120.8 
 

N(4)-C(15)-C(16) 115.3(2) 

N(1)-C(5)-C(4) 121.7(3) 
 

C(14)-C(15)-C(16) 123.3(3) 

N(1)-C(5)-C(6) 114.3(3) 
 

N(3)-C(16)-C(17) 121.1(3) 

C(4)-C(5)-C(6) 123.9(3) 
 

N(3)-C(16)-C(15) 115.2(2) 

N(2)-C(6)-C(7) 121.1(3) 
 

C(17)-C(16)-C(15) 123.6(3) 

N(2)-C(6)-C(5) 115.3(3) 
 

C(18)-C(17)-C(16) 118.9(3) 

C(7)-C(6)-C(5) 123.6(3) 
 

C(18)-C(17)-H(17) 120.5 

C(8)-C(7)-C(6) 119.3(4) 
 

C(16)-C(17)-H(17) 120.6 

C(8)-C(7)-H(7) 120.3 
 

C(19)-C(18)-C(17) 119.1(3) 

C(6)-C(7)-H(7) 120.3 
 

C(19)-C(18)-H(18) 120.5 

C(9)-C(8)-C(7) 118.9(3) 
 

C(17)-C(18)-H(18) 120.4 

C(9)-C(8)-H(8) 120.5 
 

C(18)-C(19)-C(20) 119.5(3) 

C(7)-C(8)-H(8) 120.6 
 

C(18)-C(19)-H(19) 120.2 

C(10)-C(9)-C(8) 119.3(4) 
 

C(20)-C(19)-H(19) 120.2 

C(10)-C(9)-H(9) 120.3 
 

N(3)-C(20)-C(19) 122.0(3) 

C(8)-C(9)-H(9) 120.4 
 

N(3)-C(20)-H(20) 119.0 

N(2)-C(10)-C(9) 122.2(4) 
 

C(19)-C(20)-H(20) 119.0 

N(2)-C(10)-H(10) 118.9 
 

C(5)-N(1)-C(1) 119.3(3) 

C(9)-C(10)-H(10) 118.9 
 

C(5)-N(1)-Cu(1) 115.1(2) 

N(4)-C(11)-C(12) 123.3(3) 
 

C(1)-N(1)-Cu(1) 125.0(2) 

N(4)-C(11)-H(11) 118.4 
 

N(2)-Cu(1)-N(4) 140.78(10) 

C(6)-N(2)-C(10) 119.0(3) 
 

N(3)-Cu(1)-O(1) 85.12(10) 

C(6)-N(2)-Cu(1) 113.5(2) 
 

N(1)-Cu(1)-O(1) 86.44(10) 
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C(10)-N(2)-Cu(1) 127.5(2) 
 

N(2)-Cu(1)-O(1) 127.55(9) 

C(20)-N(3)-C(16) 119.3(3) 
 

N(4)-Cu(1)-O(1) 91.66(9) 

C(20)-N(3)-Cu(1) 125.0(2) 
 

O(7)-O(4)-O(8) 161.5(13) 

C(16)-N(3)-Cu(1) 115.38(19) 
 

O(7)-O(4)-N(6) 74.6(13) 

C(11)-N(4)-C(15) 118.4(3) 
 

O(8)-O(4)-N(6) 92.1(6) 

C(11)-N(4)-Cu(1) 128.8(2) 
 

O(7)-O(4)-O(9) 79.3(14) 

C(15)-N(4)-Cu(1) 112.55(18) 
 

O(8)-O(4)-O(9) 89.5(9) 

O(2)-N(5)-O(3) 123.4(3) 
 

N(6)-O(4)-O(9) 9.1(8) 

O(2)-N(5)-O(1) 118.0(3) 
 

O(9)-N(6)-O(4) 153(2) 

O(3)-N(5)-O(1) 118.5(3) 
 

O(9)-N(6)-O(7) 148.7(19) 

N(5)-O(1)-Cu(1) 109.2(2) 
 

O(4)-N(6)-O(7) 35.9(8) 

N(3)-Cu(1)-N(1) 170.30(10) 
 

O(9)-N(6)-O(5) 38.8(19) 

N(3)-Cu(1)-N(2) 100.27(10) 
 

O(4)-N(6)-O(5) 133.761(1) 

N(1)-Cu(1)-N(2) 81.15(10) 
 

O(7)-N(6)-O(5) 169.6(8) 

N(3)-Cu(1)-N(4) 81.32(10) 
 

O(9)-N(6)-O(6) 80(2) 

N(1)-Cu(1)-N(4) 103.73(10) 
 

N(6)-O(6)-O(7) 46.8(6) 

O(4)-N(6)-O(6) 114.466(1) 
 

O(9)-O(6)-O(7) 70.9(11) 

O(7)-N(6)-O(6) 78.6(8) 
 

O(4)-O(7)-N(6) 69.5(13) 

O(5)-N(6)-O(6) 111.772(1) 
 

O(4)-O(7)-O(6) 124.1(17) 

O(9)-N(6)-O(8) 123(2) 
 

N(6)-O(7)-O(6) 54.6(6) 

O(4)-N(6)-O(8) 44.2(4) 
 

O(4)-O(7)-O(9) 76.4(15) 

O(7)-N(6)-O(8) 79.4(9) 
 

N(6)-O(7)-O(9) 10.4(7) 

O(5)-N(6)-O(8) 90.3(4) 
 

O(6)-O(7)-O(9) 48.2(9) 

O(6)-N(6)-O(8) 156.3(4) 
 

O(4)-O(7)-O(8) 11.4(8) 

O(9)-O(5)-N(6) 24.9(17) 
 

N(6)-O(7)-O(8) 61.8(9) 

N(6)-O(6)-O(9) 25.7(11) 
 

O(6)-O(7)-O(8) 115.8(11) 

N(6)-O(9)-O(7) 20.9(14) 
 

O(9)-O(7)-O(8) 69.9(11) 

O(5)-O(9)-O(7) 137(2) 
 

O(4)-O(8)-N(6) 43.7(4) 

O(6)-O(9)-O(7) 60.9(12) 
 

O(4)-O(8)-O(7) 7.1(5) 

O(4)-O(9)-O(7) 24.2(7) 
 

N(6)-O(8)-O(7) 38.8(6) 

N(6)-O(9)-O(4) 17.8(14) 
 

N(6)-O(9)-O(5) 116(3) 

O(5)-O(9)-O(4) 114.7(19) 
 

N(6)-O(9)-O(6) 74(2) 

O(6)-O(9)-O(4) 84.9(14) 
 

O(5)-O(9)-O(6) 145(2) 
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TABELA 2 - Ângulos de torção [°] de bipy-nit-Cu 

 

N(1)-C(1)-C(2)-C(3) 2.3(6)  N(4)-C(15)-C(16)-C(17) -172.7(3) 

C(1)-C(2)-C(3)-C(4) -0.5(6)  C(14)-C(15)-C(16)-C(17) 7.4(4) 

C(2)-C(3)-C(4)-C(5) -1.1(5)  N(3)-C(16)-C(17)-C(18) 1.6(4) 

C(3)-C(4)-C(5)-N(1) 1.0(5)  C(15)-C(16)-C(17)-C(18) 179.6(3) 

C(3)-C(4)-C(5)-C(6) -179.1(3)  C(16)-C(17)-C(18)-C(19) -2.0(5) 

N(1)-C(5)-C(6)-N(2) 3.5(4)  C(17)-C(18)-C(19)-C(20) 0.8(5) 

C(4)-C(5)-C(6)-N(2) -176.4(3)  C(18)-C(19)-C(20)-N(3) 0.9(5) 

N(1)-C(5)-C(6)-C(7) -176.0(3)  C(4)-C(5)-N(1)-C(1) 0.7(5) 

C(4)-C(5)-C(6)-C(7) 4.1(5)  C(6)-C(5)-N(1)-C(1) -179.2(3) 

N(2)-C(6)-C(7)-C(8) 0.2(5)  C(4)-C(5)-N(1)-Cu(1) 172.0(2) 

C(5)-C(6)-C(7)-C(8) 179.6(3)  C(6)-C(5)-N(1)-Cu(1) -7.9(3) 

C(6)-C(7)-C(8)-C(9) -1.8(6)  C(2)-C(1)-N(1)-C(5) -2.4(5) 

C(7)-C(8)-C(9)-C(10) 1.4(6)  C(2)-C(1)-N(1)-Cu(1) -172.8(3) 

C(8)-C(9)-C(10)-N(2) 0.7(6)  C(7)-C(6)-N(2)-C(10) 1.8(4) 

N(4)-C(11)-C(12)-C(13) 1.0(6)  C(5)-C(6)-N(2)-C(10) -177.7(3) 

C(11)-C(12)-C(13)-C(14) 0.1(6)  C(7)-C(6)-N(2)-Cu(1) -178.1(2) 

C(12)-C(13)-C(14)-C(15) -0.6(6)  C(5)-C(6)-N(2)-Cu(1) 2.5(3) 

C(13)-C(14)-C(15)-N(4) 0.2(5)  C(9)-C(10)-N(2)-C(6) -2.2(5) 

C(13)-C(14)-C(15)-C(16) 180.0(3)  C(9)-C(10)-N(2)-Cu(1) 177.6(3) 

N(4)-C(15)-C(16)-N(3) 5.4(4)  C(19)-C(20)-N(3)-C(16) -1.4(5) 

C(14)-C(15)-C(16)-N(3) -174.5(3)  C(19)-C(20)-N(3)-Cu(1) -175.0(3) 

C(17)-C(16)-N(3)-C(20) 0.2(4)  C(20)-N(3)-Cu(1)-N(4) 175.1(3) 

C(15)-C(16)-N(3)-C(20) -178.0(3)  C(16)-N(3)-Cu(1)-N(4) 1.2(2) 

C(17)-C(16)-N(3)-Cu(1) 174.4(2)  C(20)-N(3)-Cu(1)-O(1) 82.6(3) 

C(15)-C(16)-N(3)-Cu(1) -3.8(3)  C(16)-N(3)-Cu(1)-O(1) -91.2(2) 

C(12)-C(11)-N(4)-C(15) -1.4(5)  C(5)-N(1)-Cu(1)-N(3) -92.0(6) 

C(12)-C(11)-N(4)-Cu(1) -175.3(3)  C(1)-N(1)-Cu(1)-N(3) 78.8(7) 

C(14)-C(15)-N(4)-C(11) 0.8(4)  C(5)-N(1)-Cu(1)-N(2) 7.2(2) 

C(16)-C(15)-N(4)-C(11) -179.0(3)  C(1)-N(1)-Cu(1)-N(2) 178.0(3) 

C(14)-C(15)-N(4)-Cu(1) 175.7(2)  C(5)-N(1)-Cu(1)-N(4) 147.5(2) 

C(16)-C(15)-N(4)-Cu(1) -4.2(3)  C(1)-N(1)-Cu(1)-N(4) -41.7(3) 

O(2)-N(5)-O(1)-Cu(1) -8.7(4)  C(5)-N(1)-Cu(1)-O(1) -121.7(2) 

O(3)-N(5)-O(1)-Cu(1) 172.2(2)  C(1)-N(1)-Cu(1)-O(1) 49.1(3) 

C(20)-N(3)-Cu(1)-N(1) 52.9(7)  C(6)-N(2)-Cu(1)-N(3) 165.1(2) 
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C(16)-N(3)-Cu(1)-N(1) -120.9(6)  C(10)-N(2)-Cu(1)-N(3) -14.7(3) 

C(20)-N(3)-Cu(1)-N(2) -44.7(3)  C(6)-N(2)-Cu(1)-N(1) -5.2(2) 

C(16)-N(3)-Cu(1)-N(2) 141.5(2)  C(10)-N(2)-Cu(1)-N(1) 175.0(3) 

C(6)-N(2)-Cu(1)-N(4) -106.1(2)  O(7)-O(4)-N(6)-O(9) -120(4) 

C(10)-N(2)-Cu(1)-N(4) 74.1(3)  O(8)-O(4)-N(6)-O(9) 73(4) 

C(6)-N(2)-Cu(1)-O(1) 73.4(2)  O(8)-O(4)-N(6)-O(7) -166.9(14) 

C(10)-N(2)-Cu(1)-O(1) -106.5(3)  O(9)-O(4)-N(6)-O(7) 120(4) 

C(11)-N(4)-Cu(1)-N(3) 175.9(3)  O(7)-O(4)-N(6)-O(5) 179.9(13) 

C(15)-N(4)-Cu(1)-N(3) 1.74(19)  O(8)-O(4)-N(6)-O(5) 13.0(6) 

C(11)-N(4)-Cu(1)-N(1) -12.5(3)  O(9)-O(4)-N(6)-O(5) -60(4) 

C(15)-N(4)-Cu(1)-N(1) 173.30(19)  O(7)-O(4)-N(6)-O(6) -0.5(13) 

C(11)-N(4)-Cu(1)-N(2) 80.3(3)  O(8)-O(4)-N(6)-O(6) -167.4(6) 

C(15)-N(4)-Cu(1)-N(2) -93.9(2)  O(9)-O(4)-N(6)-O(6) 119(4) 

C(11)-N(4)-Cu(1)-O(1) -99.3(3)  O(7)-O(4)-N(6)-O(8) 166.9(14) 

C(15)-N(4)-Cu(1)-O(1) 86.6(2)  O(9)-O(4)-N(6)-O(8) -73(4) 

N(5)-O(1)-Cu(1)-N(3) -88.9(2)  O(4)-N(6)-O(5)-O(9) 141(3) 

N(5)-O(1)-Cu(1)-N(1) 86.3(2)  O(7)-N(6)-O(5)-O(9) 141(5) 

N(5)-O(1)-Cu(1)-N(2) 10.3(3)  O(6)-N(6)-O(5)-O(9) -38(3) 

N(5)-O(1)-Cu(1)-N(4) -170.1(2)  O(8)-N(6)-O(5)-O(9) 150(3) 

O(4)-N(6)-O(6)-O(9) -156(2)  O(4)-N(6)-O(6)-O(7) 0.3(8) 

O(7)-N(6)-O(6)-O(9) -157(2)  O(5)-N(6)-O(6)-O(7) 180.0(8) 

O(5)-N(6)-O(6)-O(9) 23(2)  O(8)-N(6)-O(6)-O(7) -22.1(15) 

O(8)-N(6)-O(6)-O(9) -179(2)  O(8)-O(4)-O(7)-N(6) 46(4) 

O(9)-N(6)-O(6)-O(7) 157(2)  O(9)-O(4)-O(7)-N(6) -8.0(7) 

O(9)-O(4)-O(7)-N(6) -8.0(7)  N(6)-O(6)-O(7)-O(9) -10.4(10) 

O(8)-O(4)-O(7)-O(6) 46(5)  N(6)-O(6)-O(7)-O(8) 8.6(6) 

N(6)-O(4)-O(7)-O(6) 0.4(12)  O(9)-O(6)-O(7)-O(8) 19.1(12) 

O(9)-O(4)-O(7)-O(6) -7.6(14)  O(7)-O(4)-O(8)-N(6) -44(4) 

O(8)-O(4)-O(7)-O(9) 54(4)  O(9)-O(4)-O(8)-N(6) 8.7(8) 

N(6)-O(4)-O(7)-O(9) 8.0(7)  N(6)-O(4)-O(8)-O(7) 44(4) 

N(6)-O(4)-O(7)-O(8) -46(4)  O(9)-O(4)-O(8)-O(7) 52(4) 

O(9)-O(4)-O(7)-O(8) -54(4)  O(9)-N(6)-O(8)-O(4) -149(2) 

O(9)-N(6)-O(7)-O(4) 131(4)  O(7)-N(6)-O(8)-O(4) 7.8(8) 

O(5)-N(6)-O(7)-O(4) 0(5)  O(5)-N(6)-O(8)-O(4) -170.6(4) 

O(6)-N(6)-O(7)-O(4) 179.6(12)  O(6)-N(6)-O(8)-O(4) 29.8(14) 

O(8)-N(6)-O(7)-O(4) -9.3(10)  O(9)-N(6)-O(8)-O(7) -157(2) 
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O(9)-N(6)-O(7)-O(6) -49(4)  O(4)-N(6)-O(8)-O(7) -7.8(8) 

O(4)-N(6)-O(7)-O(6) -179.6(12)  O(5)-N(6)-O(8)-O(7) -178.4(8) 

O(5)-N(6)-O(7)-O(6) -180(4)  O(6)-N(6)-O(8)-O(7) 22.0(14) 

O(8)-N(6)-O(7)-O(6) 171.2(6)  N(6)-O(7)-O(8)-O(4) -131(5) 

O(4)-N(6)-O(7)-O(9) -131(4)  O(6)-O(7)-O(8)-O(4) -139(5) 

O(5)-N(6)-O(7)-O(9) -131(6)  O(9)-O(7)-O(8)-O(4) -123(5) 

O(6)-N(6)-O(7)-O(9) 49(4)  O(4)-O(7)-O(8)-N(6) 131(5) 

O(8)-N(6)-O(7)-O(9) -140(4)  O(6)-O(7)-O(8)-N(6) -8.0(5) 

O(9)-N(6)-O(7)-O(8) 140(4)  O(9)-O(7)-O(8)-N(6) 7.1(8) 

O(4)-N(6)-O(7)-O(8) 9.3(10)  O(4)-N(6)-O(9)-O(5) -89(5) 

O(5)-N(6)-O(7)-O(8) 9(5)  O(7)-N(6)-O(9)-O(5) -167.5(16) 

O(6)-N(6)-O(7)-O(8) -171.2(6)  O(6)-N(6)-O(9)-O(5) 144(3) 

N(6)-O(6)-O(7)-O(4) -0.5(14)  O(8)-N(6)-O(9)-O(5) -36(4) 

O(9)-O(6)-O(7)-O(4) 9.9(19)  O(4)-N(6)-O(9)-O(6) 126(4) 

O(9)-O(6)-O(7)-N(6) 10.4(10)  O(7)-N(6)-O(9)-O(6) 48(4) 

O(8)-N(6)-O(9)-O(7) 131(5)  O(5)-N(6)-O(9)-O(6) -144(3) 

N(6)-O(5)-O(9)-O(6) 100(6)  O(8)-N(6)-O(9)-O(6) 179.4(11) 

N(6)-O(5)-O(9)-O(4) -19.7(18)  O(7)-N(6)-O(9)-O(4) -78(5) 

N(6)-O(5)-O(9)-O(7) -6.4(9)  O(5)-N(6)-O(9)-O(4) 89(5) 

O(7)-O(6)-O(9)-N(6) -17.8(16)  O(6)-N(6)-O(9)-O(4) -126(4) 

N(6)-O(6)-O(9)-O(5) -113(5)  O(8)-N(6)-O(9)-O(4) 53(3) 

O(7)-O(6)-O(9)-O(5) -131(5)  O(4)-N(6)-O(9)-O(7) 78(5) 

N(6)-O(6)-O(9)-O(4) 14.3(13)  O(5)-N(6)-O(9)-O(7) 167.5(16) 

O(7)-O(6)-O(9)-O(4) -3.5(7)  O(6)-N(6)-O(9)-O(7) -48(4) 

N(6)-O(6)-O(9)-O(7) 17.8(16)  O(7)-O(4)-O(9)-N(6) 58(4) 

O(8)-O(4)-O(9)-N(6) -107(4)  O(8)-O(7)-O(9)-N(6) -37(4) 

O(7)-O(4)-O(9)-O(5) 157(3)  O(4)-O(7)-O(9)-O(5) -30(3) 

O(8)-O(4)-O(9)-O(5) -8(2)  N(6)-O(7)-O(9)-O(5) 16(2) 

N(6)-O(4)-O(9)-O(5) 99(5)  O(6)-O(7)-O(9)-O(5) 141(3) 

O(7)-O(4)-O(9)-O(6) 7.4(14)  O(8)-O(7)-O(9)-O(5) -21(3) 

O(8)-O(4)-O(9)-O(6) -157.8(11)  O(4)-O(7)-O(9)-O(6) -171.5(16) 

N(6)-O(4)-O(9)-O(6) -51(4)  N(6)-O(7)-O(9)-O(6) -125(4) 

O(8)-O(4)-O(9)-O(7) -165.2(14)  O(8)-O(7)-O(9)-O(6) -161.7(11) 

N(6)-O(4)-O(9)-O(7) -58(4)  N(6)-O(7)-O(9)-O(4) 47(4) 

O(4)-O(7)-O(9)-N(6) -47(4)  O(6)-O(7)-O(9)-O(4) 171.5(16) 

O(6)-O(7)-O(9)-N(6) 125(4)  O(8)-O(7)-O(9)-O(4) 9.8(9) 
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C(7)-Sn(1)-C(1) 177.12(10)  C(6)-C(1)-Sn(1) 118.9(2) 

C(7)-Sn(1)-N(3) 89.01(10)  C(2)-C(1)-Sn(1) 123.8(2) 

C(1)-Sn(1)-N(3) 90.12(10)  C(12)-C(7)-C(8) 118.1(3) 

C(7)-Sn(1)-N(2) 88.65(9)  C(12)-C(7)-Sn(1) 121.4(2) 

C(1)-Sn(1)-N(2) 88.46(10)  C(8)-C(7)-Sn(1) 120.5(2) 

N(3)-Sn(1)-N(2) 69.68(9)  C(18)-N(3)-C(22) 119.3(3) 

C(7)-Sn(1)-Cl(1) 91.23(7)  C(18)-N(3)-Sn(1) 118.2(2) 

C(1)-Sn(1)-Cl(1) 91.53(8)  C(22)-N(3)-Sn(1) 122.4(2) 

N(3)-Sn(1)-Cl(1) 90.54(7)  N(3)-C(22)-C(21) 122.6(4) 

N(2)-Sn(1)-Cl(1) 160.22(7)  N(3)-C(22)-H(22) 118.7 

C(7)-Sn(1)-Cl(2) 90.89(8)  C(21)-C(22)-H(22) 118.7 

C(1)-Sn(1)-Cl(2) 89.17(8)  C(20)-C(21)-C(22) 118.9(4) 

N(3)-Sn(1)-Cl(2) 163.65(7)  C(20)-C(21)-H(21) 120.5 

N(2)-Sn(1)-Cl(2) 93.98(7)  C(22)-C(21)-H(21) 120.5 

Cl(1)-Sn(1)-Cl(2) 105.80(3)  C(21)-C(20)-C(19) 119.6(4) 

N(2)-C(13)-C(14) 121.7(4)  C(21)-C(20)-H(20) 120.2 

N(2)-C(13)-H(13) 119.2  C(19)-C(20)-H(20) 120.2 

C(14)-C(13)-H(13) 119.2  C(20)-C(19)-C(18) 119.5(4) 

C(6)-C(1)-C(2) 117.3(3)  C(20)-C(19)-H(19) 120.3 

C(17)-N(2)-Sn(1) 117.6(2)  C(18)-C(19)-H(19) 120.3 

C(1)-C(6)-C(5) 122.0(3)  N(3)-C(18)-C(19) 120.0(3) 

C(1)-C(6)-H(6) 119.0  N(3)-C(18)-C(17) 117.0(2) 

C(5)-C(6)-H(6) 119.0  C(19)-C(18)-C(17) 123.0(3) 

C(4)-C(5)-C(6) 120.2(3)  N(2)-C(17)-C(16) 120.6(3) 

C(4)-C(5)-H(5) 119.9  N(2)-C(17)-C(18) 117.2(3) 

C(6)-C(5)-H(5) 119.9  C(16)-C(17)-C(18) 122.2(3) 

C(5)-C(4)-C(3) 118.8(4)  C(15)-C(16)-C(17) 119.9(4) 

C(5)-C(4)-H(4) 120.6  C(15)-C(16)-H(16) 120.1 

C(3)-C(4)-H(4) 120.6  C(17)-C(16)-H(16) 120.1 

C(4)-C(3)-C(2) 120.7(4)  C(16)-C(15)-C(14) 119.7(3) 

C(4)-C(3)-H(3) 119.6  C(16)-C(15)-H(15) 120.1 

C(2)-C(3)-H(3) 119.6  C(14)-C(15)-H(15) 120.1 

C(1)-C(2)-C(3) 121.0(4)  C(15)-C(14)-C(13) 118.6(4) 

C(1)-C(2)-H(2) 119.5  C(15)-C(14)-H(14) 120.7 

C(3)-C(2)-H(2) 119.5  C(13)-C(14)-H(14) 120.7 

C(9)-C(8)-C(7) 120.5(3)  C(13)-N(2)-C(17) 119.5(3) 

C(9)-C(8)-H(8) 119.7  C(13)-N(2)-Sn(1) 122.4(2) 
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Relatório Cristalográfico da Estrutura (2,2’-bipiridina)-dicloro-difenil-estanho 

Tabela 3 – Comprimento de ligação [Â] e ângulos [°] para Bipy-fenil-Sn 

 

Sn(1)-C(7)  2.144(3)  C(15)-C(14)  1.361(7) 

Sn(1)-C(1)  2.163(3)  C(15)-H(15)  0.9300 

Sn(1)-N(3)  2.359(2)  C(14)-H(14)  0.9300 

Sn(1)-N(2)  2.365(2)  C(6)-C(5)  1.396(5) 

Sn(1)-Cl(1)  2.5028(8)  C(6)-H(6)  0.9300 

Sn(1)-Cl(2)  2.5158(8)  C(5)-C(4)  1.326(6) 

C(13)-N(2)  1.330(4)  C(5)-H(5)  0.9300 

C(13)-C(14)  1.406(5)  C(4)-C(3)  1.366(6) 

C(13)-H(13)  0.9300  C(4)-H(4)  0.9300 

C(1)-C(6)  1.350(4)  C(3)-C(2)  1.383(6) 

C(1)-C(2)  1.355(5)  C(3)-H(3)  0.9300 

C(7)-C(12)  1.393(4)  C(2)-H(2)  0.9300 

C(7)-C(8)  1.398(4)  C(8)-C(9)  1.384(5) 

N(3)-C(18)  1.339(4)  C(8)-H(8)  0.9300 

N(3)-C(22)  1.343(4)  C(9)-C(10)  1.371(5) 

C(22)-C(21)  1.372(5)  C(9)-H(9)  0.9300 

C(22)-H(22)  0.9300  C(10)-C(11)  1.383(5) 

C(21)-C(20)  1.344(7)  C(10)-H(10)  0.9300 

C(21)-H(21)  0.9300  C(11)-C(12)  1.373(5) 

C(20)-C(19)  1.388(6)  C(11)-H(11)  0.9300 

C(20)-H(20)  0.9300  C(12)-H(12)  0.9300 

C(19)-C(18)  1.393(4)  C(17)-C(16)  1.395(4) 

C(7)-C(8)-H(8) 119.7  C(12)-C(11)-C(10) 120.5(3) 

C(10)-C(9)-C(8) 120.5(3)  C(12)-C(11)-H(11) 119.7 

C(10)-C(9)-H(9) 119.8  C(10)-C(11)-H(11) 119.7 

C(8)-C(9)-H(9) 119.8  C(11)-C(12)-C(7) 120.9(3) 

C(9)-C(10)-C(11) 119.5(3)  C(11)-C(12)-H(12) 119.6 

C(9)-C(10)-H(10) 120.2  C(7)-C(12)-H(12) 119.6 

C(11)-C(10)-H(10) 120.2    
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C(19)-H(19)  0.9300  C(16)-C(15)  1.359(7) 

C(18)-C(17)  1.477(5)  C(16)-H(16)  0.9300 

C(17)-N(2)  1.344(4)    

 

 

 

Tabela 4 - Ângulos de torção [°] de bipy-fenil-Sn 

 

C(7)-Sn(1)-C(1)-C(6) -157(2)  C(22)-C(21)-C(20)-C(19) 0.1(7) 

N(3)-Sn(1)-C(1)-C(6) 130.5(3)  C(21)-C(20)-C(19)-C(18) -1.1(6) 

N(2)-Sn(1)-C(1)-C(6) -159.9(3)  C(22)-N(3)-C(18)-C(19) -0.9(4) 

Cl(1)-Sn(1)-C(1)-C(6) 39.9(3)  Sn(1)-N(3)-C(18)-C(19) -177.8(2) 

Cl(2)-Sn(1)-C(1)-C(6) -65.9(3)  C(22)-N(3)-C(18)-C(17) -179.9(3) 

C(7)-Sn(1)-C(1)-C(2) 22(2)  Sn(1)-N(3)-C(18)-C(17) 3.2(3) 

N(3)-Sn(1)-C(1)-C(2) -50.1(4)  C(20)-C(19)-C(18)-N(3) 1.6(5) 

N(2)-Sn(1)-C(1)-C(2) 19.5(4)  C(20)-C(19)-C(18)-C(17) -179.5(3) 

Cl(1)-Sn(1)-C(1)-C(2) -140.7(4)  N(3)-C(18)-C(17)-N(2) 1.4(4) 

Cl(2)-Sn(1)-C(1)-C(2) 113.5(4)  C(19)-C(18)-C(17)-N(2) -177.6(3) 

C(1)-Sn(1)-C(7)-C(12) 52(2)  N(3)-C(18)-C(17)-C(16) -176.9(3) 

N(3)-Sn(1)-C(7)-C(12) 124.9(2)  C(19)-C(18)-C(17)-C(16) 4.1(5) 

N(2)-Sn(1)-C(7)-C(12) 55.2(2)  N(2)-C(17)-C(16)-C(15) -0.6(6) 

Cl(1)-Sn(1)-C(7)-C(12) -144.6(2)  C(18)-C(17)-C(16)-C(15) 177.6(4) 

Cl(2)-Sn(1)-C(7)-C(12) -38.8(2)  C(17)-C(16)-C(15)-C(14) 0.6(7) 

C(1)-Sn(1)-C(7)-C(8) -127(2)  C(16)-C(15)-C(14)-C(13) -0.4(7) 

N(3)-Sn(1)-C(7)-C(8) -54.6(2)  N(2)-C(13)-C(14)-C(15) 0.3(7) 

N(2)-Sn(1)-C(7)-C(8) -124.3(2)  C(14)-C(13)-N(2)-C(17) -0.3(5) 

Cl(1)-Sn(1)-C(7)-C(8) 35.9(2)  C(14)-C(13)-N(2)-Sn(1) -172.6(3) 

Cl(2)-Sn(1)-C(7)-C(8) 141.8(2)  C(16)-C(17)-N(2)-C(13) 0.4(5) 

C(7)-Sn(1)-N(3)-C(18) -93.1(2)  C(18)-C(17)-N(2)-C(13) -177.9(3) 

C(1)-Sn(1)-N(3)-C(18) 84.1(2)  C(16)-C(17)-N(2)-Sn(1) 173.1(2) 

N(2)-Sn(1)-N(3)-C(18) -4.2(2)  C(18)-C(17)-N(2)-Sn(1) -5.2(3) 

Cl(1)-Sn(1)-N(3)-C(18) 175.7(2)  C(7)-Sn(1)-N(2)-C(13) -93.2(3) 

Cl(2)-Sn(1)-N(3)-C(18) -3.3(4)  C(1)-Sn(1)-N(2)-C(13) 86.7(3) 

C(7)-Sn(1)-N(3)-C(22) 90.1(3)  N(3)-Sn(1)-N(2)-C(13) 177.4(3) 

C(1)-Sn(1)-N(3)-C(22) -92.7(3)  Cl(1)-Sn(1)-N(2)-C(13) 176.9(2) 

N(2)-Sn(1)-N(3)-C(22) 179.0(3)  Cl(2)-Sn(1)-N(2)-C(13) -2.4(3) 
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Cl(1)-Sn(1)-N(3)-C(22) -1.1(2)  C(7)-Sn(1)-N(2)-C(17) 94.3(2) 

Cl(2)-Sn(1)-N(3)-C(22) 179.9(2)  C(1)-Sn(1)-N(2)-C(17) -85.8(2) 

C(18)-N(3)-C(22)-C(21) -0.1(5)  N(3)-Sn(1)-N(2)-C(17) 4.9(2) 

Sn(1)-N(3)-C(22)-C(21) 176.6(3)  Cl(1)-Sn(1)-N(2)-C(17) 4.4(4) 

N(3)-C(22)-C(21)-C(20) 0.5(6)  Cl(2)-Sn(1)-N(2)-C(17) -174.9(2) 

Cl(2)-Sn(1)-N(2)-C(17) -174.9(2)  C(4)-C(3)-C(2)-C(1) 0.9(11) 

C(2)-C(1)-C(6)-C(5) 1.2(6)  C(12)-C(7)-C(8)-C(9) -0.9(4) 

Sn(1)-C(1)-C(6)-C(5) -179.4(3)  Sn(1)-C(7)-C(8)-C(9) 178.6(2) 

C(1)-C(6)-C(5)-C(4) -1.9(7)  C(7)-C(8)-C(9)-C(10) 0.6(5) 

C(6)-C(5)-C(4)-C(3) 2.0(8)  C(8)-C(9)-C(10)-C(11) 0.1(5) 

C(5)-C(4)-C(3)-C(2) -1.6(10)  C(9)-C(10)-C(11)-C(12) -0.6(5) 

C(6)-C(1)-C(2)-C(3) -0.7(8)  C(10)-C(11)-C(12)-C(7) 0.3(5) 

Sn(1)-C(1)-C(2)-C(3) 179.9(5)  C(8)-C(7)-C(12)-C(11) 0.5(4) 

Sn(1)-C(7)-C(12)-C(11) -179.0(2)    

 

 

Relatório Cristalográfico da Estrutura Cloreto(2-acetilpiridina-4-metil-3-

tiosemicarbazona) 

 

Tabela 5 -  Comprimento de ligações [Â] e ângulos [°] para (H2L3)bipy-Sn 

 

C(1)-N(4)  1.448(2)  C(7)-C(8)  1.373(3) 

C(1)-H(1A)  0.9600  C(7)-H(7)  0.9300 

C(1)-H(1B)  0.9600  C(8)-C(9)  1.374(3) 

C(1)-H(1C)  0.9600  C(8)-H(8)  0.9300 

C(2)-N(4)  1.316(2)  C(3)-H(9A)  0.9600 

C(2)-N(1)  1.370(2)  C(3)-H(9B)  0.9600 

C(2)-S(1)  1.6838(18)  C(3)-H(9C)  0.9600 

C(4)-N(2)  1.287(2)  C(9)-N(3)  1.335(2) 

C(4)-C(5)  1.473(2)  C(9)-H(11)  0.9300 

C(4)-C(3)  1.491(3)  N(1)-N(2)  1.361(2) 

C(5)-N(3)  1.352(2)  N(1)-H(1N)  0.81(2) 

C(5)-C(6)  1.386(3)  N(3)-H(3N)  0.86(2) 

C(6)-C(7)  1.382(3)  N(4)-H(4N) 0.80(2) 
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C(6)-H(6)  0.9300  C(7)-C(8)  1.373(3) 

N(4)-C(1)-H(1A) 109.5 
 

C(7)-C(8)-H(8) 120.9 

N(4)-C(1)-H(1B) 109.5 
 

C(9)-C(8)-H(8) 120.9 

H(1A)-C(1)-H(1B) 109.5 
 

C(4)-C(3)-H(9A) 109.5 

N(4)-C(1)-H(1C) 109.5 
 

C(4)-C(3)-H(9B) 109.5 

H(1A)-C(1)-H(1C) 109.5 
 

H(9A)-C(3)-H(9B) 109.5 

H(1B)-C(1)-H(1C) 109.5 
 

C(4)-C(3)-H(9C) 109.5 

N(4)-C(2)-N(1) 116.52(16) 
 

H(9A)-C(3)-H(9C) 109.5 

N(4)-C(2)-S(1) 124.86(14) 
 

H(9B)-C(3)-H(9C) 109.5 

N(1)-C(2)-S(1) 118.63(14) 
 

N(3)-C(9)-C(8) 120.5(2) 

N(2)-C(4)-C(5) 114.67(16) 
 

N(3)-C(9)-H(11) 119.8 

N(2)-C(4)-C(3) 124.84(17) 
 

C(8)-C(9)-H(11) 119.8 

C(5)-C(4)-C(3) 120.48(16) 
 

N(2)-N(1)-C(2) 119.62(16) 

N(3)-C(5)-C(6) 117.59(17) 
 

N(2)-N(1)-H(1N) 122.9(16) 

N(3)-C(5)-C(4) 117.98(16) 
 

C(2)-N(1)-H(1N) 117.2(17) 

C(6)-C(5)-C(4) 124.42(17) 
 

C(4)-N(2)-N(1) 118.30(15) 

C(7)-C(6)-C(5) 119.84(19) 
 

C(9)-N(3)-C(5) 123.20(17) 

C(7)-C(6)-H(6) 120.1 
 

C(9)-N(3)-H(3N) 116.8(16) 

C(5)-C(6)-H(6) 120.1 
 

C(5)-N(3)-H(3N) 119.9(16) 

C(8)-C(7)-C(6) 120.68(19) 
 

C(2)-N(4)-C(1) 123.80(17) 

C(8)-C(7)-H(7) 119.7 
 

C(2)-N(4)-H(4N) 120.9(15) 

C(6)-C(7)-H(7) 119.7 
 

C(1)-N(4)-H(4N) 115.2(15) 

C(7)-C(8)-C(9) 118.20(19) 
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Tabela 6 – Ângulos de torção [°] de (H2L3)bipy-Sn 

 

 

N(2)-C(4)-C(5)-N(3) -0.4(3)  S(1)-C(2)-N(1)-N(2) 177.75(14) 

C(3)-C(4)-C(5)-N(3) -179.82(17)  C(5)-C(4)-N(2)-N(1) 179.28(16) 

N(2)-C(4)-C(5)-C(6) 179.31(18)  C(3)-C(4)-N(2)-N(1) -1.3(3) 

C(3)-C(4)-C(5)-C(6) -0.1(3)  C(2)-N(1)-N(2)-C(4) 178.26(17) 

N(3)-C(5)-C(6)-C(7) 0.9(3)  C(8)-C(9)-N(3)-C(5) -0.6(3) 

C(4)-C(5)-C(6)-C(7) -178.75(18)  C(6)-C(5)-N(3)-C(9) -0.3(3) 

C(5)-C(6)-C(7)-C(8) -0.6(3)  C(4)-C(5)-N(3)-C(9) 179.36(17) 

C(6)-C(7)-C(8)-C(9) -0.3(3)  N(1)-C(2)-N(4)-C(1) 179.15(18) 

C(7)-C(8)-C(9)-N(3) 0.9(3)  S(1)-C(2)-N(4)-C(1) -1.4(3) 

N(4)-C(2)-N(1)-N(2) -2.7(3)    

 

 

Relatório Cristalográfico da Estrutura cloro (2- Acetilpiridina-4-metil-3-

tiosemicarbazida)-trans-bis(butil)-estanho 

 

Tabela 7 - Comprimento de Ligações [Â] e ângulos [°] para (H2L3)butil-Sn 

 

Sn(1)-C(14)  2.131(3)  C(10)-C(11)  1.517(5) 

Sn(1)-C(10)  2.141(4)  C(10)-H(10A)  0.9700 

Sn(1)-N(2)  2.358(3)  C(10)-H(10B)  0.9700 

Sn(1)-S(1)  2.4891(8)  C(11)-C(12)  1.519(6) 

Sn(1)-N(1)  2.547(3)  C(11)-H(14)  0.9700 

Sn(1)-Cl(1)  2.6527(9)  C(11)-H(13)  0.9700 

S(1)-C(8)  1.735(3)  C(12)-C(13)  1.476(7) 

N(2)-C(6)  1.297(4)  C(12)-H(19)  0.9700 

N(2)-N(3)  1.359(4)  C(12)-H(18)  0.9700 

N(3)-C(8)  1.302(4)  C(13)-H(15)  0.9600 

N(3)-H(5)  0.8600  C(13)-H(17)  0.9600 

C(8)-N(4)  1.347(4)  C(13)-H(16)  0.9600 

N(4)-C(9)  1.458(5)  C(14)-C(15)  1.512(6) 

N(4)-H(4)  0.8600  C(14)-H(14A)  0.9700 
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C(9)-H(1)  0.9600  C(14)-H(14B)  0.9700 

C(9)-H(3)  0.9600  C(15)-C(16)  1.544(6) 

C(9)-H(2)  0.9600  C(15)-H(20)  0.9700 

C(6)-C(5)  1.477(5)  C(15)-H(24)  0.9700 

C(6)-C(7)  1.498(4)  C(16)-C(17)  1.327(8) 

C(5)-N(1)  1.331(4)  C(16)-H(16A)  0.9700 

C(5)-C(4)  1.376(4)  C(16)-H(16B)  0.9700 

C(4)-C(3)  1.383(6)  C(17)-H(21)  0.9300 

C(4)-H(9)  0.9300  C(17)-H(22)  0.9300 

C(3)-C(2)  1.373(7)  C(7)-H(11)  0.9600 

C(3)-H(6)  0.9300  C(7)-H(12)  0.9600 

C(2)-C(1)  1.380(6)  C(7)-H(10)  0.9600 

C(2)-H(8)  0.9300  C(1)-H(7)  0.9300 

C(1)-N(1)  1.322(5)    

C(14)-Sn(1)-C(10) 150.31(15) 
 

N(1)-C(1)-H(7) 118.2 

C(14)-Sn(1)-N(2) 95.01(12) 
 

C(2)-C(1)-H(7) 118.2 

C(10)-Sn(1)-N(2) 95.91(12) 
 

C(1)-N(1)-C(5) 119.7(3) 

C(14)-Sn(1)-S(1) 106.27(11) 
 

C(1)-N(1)-Sn(1) 123.8(2) 

C(10)-Sn(1)-S(1) 103.16(10) 
 

C(5)-N(1)-Sn(1) 115.3(2) 

N(2)-Sn(1)-S(1) 75.76(7) 
 

C(6)-C(7)-H(11) 109.5 

C(14)-Sn(1)-N(1) 81.89(12) 
 

C(6)-C(7)-H(12) 109.5 

C(10)-Sn(1)-N(1) 77.55(12) 
 

H(11)-C(7)-H(12) 109.5 

N(2)-Sn(1)-N(1) 65.98(9) 
 

C(6)-C(7)-H(10) 109.5 

S(1)-Sn(1)-N(1) 141.50(7) 
 

H(11)-C(7)-H(10) 109.5 

C(14)-Sn(1)-Cl(1) 88.42(10) 
 

H(12)-C(7)-H(10) 109.5 

C(10)-Sn(1)-Cl(1) 88.87(10) 
 

C(11)-C(10)-Sn(1) 116.0(2) 

N(2)-Sn(1)-Cl(1) 163.50(7) 
 

C(11)-C(10)-H(10A) 108.3 

S(1)-Sn(1)-Cl(1) 87.78(3) 
 

Sn(1)-C(10)-H(10A) 108.3 

N(1)-Sn(1)-Cl(1) 130.52(7) 
 

C(11)-C(10)-H(10B) 108.3 

C(8)-S(1)-Sn(1) 98.63(11) 
 

Sn(1)-C(10)-H(10B) 108.3 

C(6)-N(2)-N(3) 117.0(3) 
 

H(10A)-C(10)-H(10B) 107.4 

C(6)-N(2)-Sn(1) 123.2(2) 
 

C(10)-C(11)-C(12) 112.6(4) 

N(3)-N(2)-Sn(1) 119.80(19) 
 

C(10)-C(11)-H(14) 109.1 

C(8)-N(3)-N(2) 116.5(3) 
 

C(12)-C(11)-H(14) 109.1 

C(8)-N(3)-H(5) 121.8 
 

C(10)-C(11)-H(13) 109.1 

N(2)-N(3)-H(5) 121.8 
 

C(12)-C(11)-H(13) 109.1 
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N(3)-C(8)-N(4) 117.2(3) 
 

H(14)-C(11)-H(13) 107.8 

N(3)-C(8)-S(1) 127.9(3) 
 

C(13)-C(12)-C(11) 113.9(4) 

N(4)-C(8)-S(1) 114.9(3) 
 

C(13)-C(12)-H(19) 108.8 

C(8)-N(4)-C(9) 123.1(3) 
 

C(11)-C(12)-H(19) 108.8 

C(8)-N(4)-H(4) 118.4 
 

C(13)-C(12)-H(18) 108.8 

C(9)-N(4)-H(4) 118.4 
 

C(11)-C(12)-H(18) 108.8 

N(4)-C(9)-H(1) 109.5 
 

H(19)-C(12)-H(18) 107.7 

N(4)-C(9)-H(3) 109.5 
 

C(12)-C(13)-H(15) 109.5 

H(1)-C(9)-H(3) 109.5 
 

C(12)-C(13)-H(17) 109.5 

N(4)-C(9)-H(2) 109.5 
 

H(15)-C(13)-H(17) 109.5 

H(1)-C(9)-H(2) 109.5 
 

C(12)-C(13)-H(16) 109.5 

H(3)-C(9)-H(2) 109.5 
 

H(15)-C(13)-H(16) 109.5 

N(2)-C(6)-C(5) 117.5(3) 
 

H(17)-C(13)-H(16) 109.5 

N(2)-C(6)-C(7) 122.7(3) 
 

C(15)-C(14)-Sn(1) 115.1(3) 

C(5)-C(6)-C(7) 119.8(3) 
 

C(15)-C(14)-H(14A) 108.5 

N(1)-C(5)-C(4) 120.6(3) 
 

Sn(1)-C(14)-H(14A) 108.5 

N(1)-C(5)-C(6) 116.5(3) 
 

C(15)-C(14)-H(14B) 108.5 

C(4)-C(5)-C(6) 122.8(3) 
 

Sn(1)-C(14)-H(14B) 108.5 

C(5)-C(4)-C(3) 119.2(4) 
 

H(14A)-C(14)-H(14B) 107.5 

C(5)-C(4)-H(9) 120.4 
 

C(14)-C(15)-C(16) 113.5(4) 

C(3)-C(4)-H(9) 120.4 
 

C(14)-C(15)-H(20) 108.9 

C(2)-C(3)-C(4) 120.2(4) 
 

C(16)-C(15)-H(20) 108.9 

C(2)-C(3)-H(6) 119.9 
 

C(14)-C(15)-H(24) 108.9 

C(4)-C(3)-H(6) 119.9 
 

C(16)-C(15)-H(24) 108.9 

C(3)-C(2)-C(1) 116.6(4) 
 

H(20)-C(15)-H(24) 107.7 

C(3)-C(2)-H(8) 121.7 
 

C(17)-C(16)-C(15) 116.3(7) 

C(1)-C(2)-H(8) 121.7 
 

C(17)-C(16)-H(16A) 108.2 

N(1)-C(1)-C(2) 123.6(4) 
 

C(15)-C(16)-H(16A) 108.2 

C(16)-C(17)-H(21) 120.0 
 

C(17)-C(16)-H(16B) 108.2 

C(16)-C(17)-H(22) 120.0 
 

C(15)-C(16)-H(16B) 108.2 

H(21)-C(17)-H(22) 120.0 
 

H(16A)-C(16)-H(16B) 107.4 

N(1)-C(1)-H(7) 118.2 
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Tabela 8 – Ângulos de torção [°] de (H2L3)butil-Sn 

 

C(14)-Sn(1)-S(1)-C(8) -82.56(15)  C(4)-C(3)-C(2)-C(1) 2.7(8) 

C(10)-Sn(1)-S(1)-C(8) 101.42(15)  C(3)-C(2)-C(1)-N(1) -0.9(8) 

N(2)-Sn(1)-S(1)-C(8) 8.57(12)  C(2)-C(1)-N(1)-C(5) -0.5(7) 

N(1)-Sn(1)-S(1)-C(8) 14.95(17)  C(2)-C(1)-N(1)-Sn(1) -167.2(4) 

Cl(1)-Sn(1)-S(1)-C(8) -170.26(11)  C(4)-C(5)-N(1)-C(1) 0.0(6) 

C(14)-Sn(1)-N(2)-C(6) -86.1(3)  C(6)-C(5)-N(1)-C(1) 179.1(4) 

C(10)-Sn(1)-N(2)-C(6) 66.2(3)  C(4)-C(5)-N(1)-Sn(1) 167.8(3) 

S(1)-Sn(1)-N(2)-C(6) 168.3(3)  C(6)-C(5)-N(1)-Sn(1) -13.1(4) 

N(1)-Sn(1)-N(2)-C(6) -7.3(2)  C(14)-Sn(1)-N(1)-C(1) -82.9(4) 

Cl(1)-Sn(1)-N(2)-C(6) 172.4(2)  C(10)-Sn(1)-N(1)-C(1) 75.5(4) 

C(14)-Sn(1)-N(2)-N(3) 94.9(2)  N(2)-Sn(1)-N(1)-C(1) 177.9(4) 

C(10)-Sn(1)-N(2)-N(3) -112.7(2)  S(1)-Sn(1)-N(1)-C(1) 171.1(3) 

S(1)-Sn(1)-N(2)-N(3) -10.6(2)  Cl(1)-Sn(1)-N(1)-C(1) -2.0(4) 

N(1)-Sn(1)-N(2)-N(3) 173.7(3)  C(14)-Sn(1)-N(1)-C(5) 109.8(3) 

Cl(1)-Sn(1)-N(2)-N(3) -6.5(4)  C(10)-Sn(1)-N(1)-C(5) -91.7(3) 

C(6)-N(2)-N(3)-C(8) -171.0(3)  N(2)-Sn(1)-N(1)-C(5) 10.6(2) 

Sn(1)-N(2)-N(3)-C(8) 8.1(4)  S(1)-Sn(1)-N(1)-C(5) 3.8(3) 

N(2)-N(3)-C(8)-N(4) 179.9(3)  Cl(1)-Sn(1)-N(1)-C(5) -169.3(2) 

N(2)-N(3)-C(8)-S(1) 2.6(4)  C(14)-Sn(1)-C(10)-C(11) -140.2(3) 

Sn(1)-S(1)-C(8)-N(3) -10.1(3)  N(2)-Sn(1)-C(10)-C(11) 108.8(3) 

Sn(1)-S(1)-C(8)-N(4) 172.5(2)  S(1)-Sn(1)-C(10)-C(11) 32.1(3) 

N(3)-C(8)-N(4)-C(9) 1.0(5)  N(1)-Sn(1)-C(10)-C(11) 172.5(3) 

S(1)-C(8)-N(4)-C(9) 178.6(3)  Cl(1)-Sn(1)-C(10)-C(11) -55.4(3) 

N(3)-N(2)-C(6)-C(5) -177.4(3)  Sn(1)-C(10)-C(11)-C(12) -175.5(3) 

Sn(1)-N(2)-C(6)-C(5) 3.6(4)  C(10)-C(11)-C(12)-C(13) 177.1(5) 

N(3)-N(2)-C(6)-C(7) 3.2(5)  C(10)-Sn(1)-C(14)-C(15) 149.7(4) 

Sn(1)-N(2)-C(6)-C(7) -175.8(3)  N(2)-Sn(1)-C(14)-C(15) -99.0(4) 

N(2)-C(6)-C(5)-N(1) 7.1(5)  S(1)-Sn(1)-C(14)-C(15) -22.4(4) 

C(7)-C(6)-C(5)-N(1) -173.5(3)  N(1)-Sn(1)-C(14)-C(15) -163.9(4) 

N(2)-C(6)-C(5)-C(4) -173.8(4)  Cl(1)-Sn(1)-C(14)-C(15) 64.8(4) 

C(7)-C(6)-C(5)-C(4) 5.6(5)  Sn(1)-C(14)-C(15)-C(16) -177.6(4) 

N(1)-C(5)-C(4)-C(3) 1.8(7)  C(14)-C(15)-C(16)-C(17) 82.2(9) 

C(6)-C(5)-C(4)-C(3) -177.2(4)  C(5)-C(4)-C(3)-C(2) -3.2(8) 
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