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Resumo 

 

A multirresistência bacteriana é para a saúde pública mundial um grave problema. Com o 

surgimento de bactérias multirresistentes a indústria farmacêutica foca no desenvolvimento de 

novos medicamentos que sejam efetivos na terapia antimicrobiana, que apresente baixo custo, 

alto rendimento e tenha reduzidos efeitos colaterais. Por isso são necessários novas pesquisas e 

investimentos. Diversos estudos têm mostrado que as Bases de Schiff, são potenciais compostos 

com efeito farmacológico, alguns exemplos destes compostos são: as semicarbazida, 

tiossemicarbazidas e as hidrazinas. Reações de condensação destes compostos com aldeído ou 

cetona, e metais permitem a geração de novas modificações estruturais que podem produzir 

relevantes efeitos biológicos frente a fungos e bactérias patogênicas. Dessa forma o objetivo 

deste trabalho foi avaliar o potencial biológico de ligantes orgânicos a base de 

tiossemicarbazonas, semicarbazonas, hidrazonas e seus complexos metálicos em fungos e 

bactérias. Os ligantes orgânicos da classe das semicarbazonas, tiossemicarbazonas e hidrazonas 

foram obtidos através de uma reação de condensação de uma semicarbazida, tiossemicarbazida 

ou hidrazina com um aldeído ou cetona e sequencialmente com um metal de transição. Foram 

obtidos três ligantes e dois complexos metálicos: NMHC, NMHC+ Sn, MTHC, NMH, 

NMH+Sn. A verificação da atividade biológica foi realizada por meio de teste microbiológicos 

de avaliação da atividade antifúngica e antibacteriana de cada composto, por meio da técnica 

de microdiluição em placa de 96 poços de fundo chato. A avaliação da atividade antimicrobiana 

foi realizada com dez microrganismos e com os cinco potenciais fármacos. Três compostos 

inéditos apresentaram atividade antimicrobiana. Os ligantes NMH (hidrazona) e MTHC 

(semicarbazona) não apresentaram atividade antimicrobiana nas concentrações testadas (1024 

mgL-1 a 0,5 mgL-1) sobre os dez microrganismos testados. O ligante NMHC 

(tiossemicarbazona) apresentou atividade apenas contra a cepa testada de Candida albicans, na 

concentração de 64 mgL-1. Os complexos metálicos apresentaram atividade antibacteriana 

contra sete cepas e atividade antifúngica frente as cepas de Candida albicans e Candida 

parapsilosis. As MIC's do complexo NMHC+Sn e do NMH+Sn variaram de 16 mgL-1 a 32 

mgL-1. Com estes resultados promissores continuaremos os estudos sobre os efeitos biológicos 

destas moléculas inéditas na literatura científica. 

  



 

Abstract 

 

Bacterial multidrug resistance is to global public health a serious problem. With the emergence 

of multidrug-resistant bacteria pharmaceutical industry focuses on developing new drugs that 

are effective in antimicrobial therapy, which presents low cost, high efficiency and has reduced 

side effects. That is why new research and investments are needed. Several studies have shown 

that the Schiff Bases are potential compounds with pharmacological effect, some examples of 

these compounds being semicarbazide, thiosemicarbazides and hydrazines. Condensation 

reactions of these compounds with aldehyde or ketone, and metals allow the generation of new 

structural modifications that can produce relevant biological effects against fungi and 

pathogenic bacteria. The objective of this work was to evaluate the biological potential of 

organic binders based on thiosemicarbazones, semicarbazones, hydrazones and their metal 

complexes on fungi and bacteria. Organic binders of the class of the semicarbazones, 

thiosemicarbazones and hydrazones were obtained by a condensation reaction of a 

semicarbazide, thiosemicarbazide or hydrazine with an aldehyde or ketone and sequentially 

with a transition metal. Three binders and two metal complexes were obtained: NMHC, 

NMHC+ Sn, MTHC, NMH, NMH+Sn. The biological activity was verified by means of 

microbiological tests to evaluate the antifungal and antibacterial activity of each compound, 

using the technique of microdilution in a 96-well flat bottom plate. The evaluation of the 

antimicrobial activity was performed with ten microorganisms and with the five potential drugs. 

Three novel compounds showed antimicrobial activity. The binders NMH (hydrazone) and 

MTHC (semicarbazone) showed no antimicrobial activity at the concentrations tested (1024 

mgL-1 to 0.5 mgL-1) on the ten tested microorganisms. The binder NMHC (thiosemicarbazone) 

only showed activity against Candida albicans strain tested at a concentration of 64 mgL-1. The 

metal complexes presented antibacterial activity against seven strains and antifungal activity 

against the strains of Candida albicans and Candida parapsilosis. MICs of the NMHC + Sn 

and NMH + Sn complex ranged from 16 mgL-1 to 32 mgL-1. With these promising results we 

will continue the studies on the biological effects of these molecules unpublished in the 

scientific literature. 
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1.0 INTRODUÇÃO 
 

1.1 Química medicinal 

 

A química medicinal passou a ser reconhecida e utilizada depois dos primeiros estudos 

acerca da utilização de cisplatina como agente quimioterápico no combate a neoplasias. Os 

experimentos conduzidos por Rosenberg em 1985 foram pontuais, para que o medicamento 

fosse utilizado em terapias efetivas (ROSENBERG, 1985). Desde então, outros compostos vêm 

sendo estudados para o desenvolvimento de novos medicamentos e melhorias dos efeitos 

colaterais. Assim nos dias atuais a química medicinal se configura como uma ferramenta hábil 

para a solução de muitas patologias (BERALDO & GAMBINO, 2004).  

1.2 A química medicinal e os antimicrobianos 

 

A saúde pública mundial enfrenta um grave problema: a resistência bacteriana frente 

aos antibióticos comercializados. Com o surgimento de bactérias multirresistentes a indústria 

farmacêutica foca no desenvolvimento de novos medicamentos que sejam efetivos na terapia 

antimicrobiana, que apresentem baixo custo, alto rendimento e tenham reduzidos efeitos 

colaterais. Para isso são necessários anos de pesquisas e investimentos.  Essa abordagem deve 

ser de interesse global, portanto existem diversos grupos de pesquisas focados no 

desenvolvimento de novas estratégias e novos compostos. Esse fato deve ser levado em 

consideração por todos, afinal o uso racional desses medicamentos e a redução da 

automedicação poderiam minimizar os casos de multirresistência bacteriana (MÜLLER e cols. 

2017; RATHER e cols. 2017; SCHILLACI e cols. 2017). 

No Canadá em diversos casos de meningite em lactentes foram isoladas com maior 

prevalência as bactérias Escherichia coli e Streptococcus agalactiae; com menos frequência 

foram isoladas também cepas de Serratia marcescens e de Candida albicans. Em geral a terapia 

de primeira escolha foi a associação de cefalosporinas de terceira geração com ampicilina; em 

casos que a terapia se estendeu para mais de um mês de vida do lactente, a ampicilina foi 

substituída pelo carbapenem. Esse esquema terapêutico é considerado empírico e generalista e 

pode oferecer alguns riscos ao lactente como os efeitos colaterais, danos neurológicos chegando 

a óbito (OUCHENIR e cols. 2017). 

 Diversos grupos de pesquisa em todo o mundo estudam Bases de Schiff, como 

potenciais compostos com atividade biológica. Entre esses compostos estão as semicarbazida, 
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tiossemicarbazidas e as hidrazinas. Esses compostos em reações de condensação com aldeído 

ou cetona, e metais podem produzir novas estruturas modificadas com relevantes efeitos 

biológicos frente a fungos e bactérias patogênicas (SCHILLACI e cols. 2017; UUSITALO e 

cols. 2017). 

1.3 Semicarbazonas, tiossemicarbazonas e hidrazonas com atividade biológica 

 

As semicarbazonas e tiossemicarbazonas são compostos versáteis e têm suas 

propriedades químicas, cristalográficas e atividades biológicas descritas há décadas na literatura 

(WEST e cols., 1993; CASAS e cols., 2000; BERALDO & GAMBINO, 2004). As principais 

atividades biológicas de destaque são aquelas relacionadas aos possíveis efeitos 

farmacológicos. Um dos tópicos mais estudado são os efeitos que as tiossemicarbazonas, 

semicarbazonas e hidrazonas têm, quando complexadas com metais de transição. A 

complexação ou coordenação do ligante orgânico com um metal, oferece as semicarbazonas 

maior afinidade em participar de transporte transmembranar. Contudo, a complexação com 

metais pode funcionar como um bioativador celular e em alguns casos pode atuar como um 

redutor de resistência aos medicamentos, ou seja, potencializando o efeito antimicrobiano 

(BERALDO & GAMBINO, 2004). 

As tiossemicarbazonas vêm se destacando pelas atividades biológicas apresentadas em 

diversos estudos. As principais atividades biológicas investigadas são: antiviral, 

antiprotozoário, e antimicrobiana. Essa versatilidade química e biológica das 

tiossemicarbazidas, favorecem a execução de testes com diversos grupos substituintes da 

molécula e a complexação com diferentes metais. Todas as modificações estruturais visam 

amplificar e melhorar os efeitos desejados - podendo funcionar como um modulador de 

atividade biológica (BRITTA e cols., 2014). Um exemplo de modulação de atividade biológica 

foi o estudo realizado com tiossemicarbazonas sintetizadas com selênio. O estudo teve como 

objetivo sintetizar e utilizar as “selenotiossemicarbazonas” para impedir a angiogênese do 

câncer de mama. O selênio foi colocado na estrutura da tiossemicarbazona através de uma dupla 

ligação, que permitiu posteriormente a complexação desse ligante com cobre (SHEN e cols., 

2014). Atualmente os principais estudos acerca de possíveis atividades farmacológicas de 

semicarbazonas é em busca de um agente antiprotozoários eficaz.  Esse fato se deve 

principalmente a relevante prevalência de doenças causadas por protozoárias na América do 

Sul, como a doença de Chagas, malária e a leishmaniose. Essas doenças parasitárias têm o 
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tratamento realizado com medicamentos que apresentam efeitos colaterais (DU e cols., 2002; 

BERALDO & GAMBINO, 2004). 

ISLAM e colaboradores (2014), avaliaram a atividade antileishmania de novos ligantes 

orgânicos, um complexo organoantimônio e dois complexos de organobismuto. Esses 

complexos foram associados com ácido acetilsalicílico, ácido 3-acetoxibenzóico, 

trifenilantimonio ou trifenilbismuto. Os derivados de ambos os complexos organometálicos 

(organoantimônio e organobismuto) apresentaram atividades leishmanicidas e antibacterianas. 

Contudo os complexos de bismuto foram os mais ativos. Quando a complexação que ocorreu 

com o organobismuto, observou se uma redução da atividade contra Leishmania sp., e um 

aumento da sua atividade antibacteriana. A avaliação da atividade citotóxica in vitro desses 

complexos, utilizando macrófagos peritoneais murinos mostraram que os complexos de 

antimônio foram menos tóxicos do que os derivados de bismuto. Dessa forma, pode se inferir 

que os complexos organoantimônio são considerados leishmanicidas mais promissores. Os 

complexos de organobismuto, melhores agentes antibacterianos principalmente contra cepas de 

Staphylococcus aureus (ISLAM e cols. 2014). 

BRITTA e colaboradores (2014), investigaram a atividade antiprotozoários de uma 

tiossemicarbazona derivada do limoneno. Nesse estudo a molécula 4-Nitrobenzaldehyde 

tiossemicarbazona foi sintetizada, caracterizada e se avaliou a atividade leishmanicida. No 

estudo foi utilizado cultura de promastigotas de Leishmania amazonensis. Complementarmente 

os autores conseguiram investigar e elucidar os alvos da molécula sintetizada. Essa 

tiossemicarbazona se mostrou capaz de alterar a morfologia do parasita e atuar em vários 

processos celulares envolvidos na função mitocondrial (BRITTA e cols., 2014). 

DU e cols., (2002) e SOARES e cols., (2011) investigaram a atividade biológica das 

tiossemicarbazonas e semicarbazonas frente ao o Trypanosoma cruzi. O estudo de DU e cols., 

(2002) identificou que as tiossemicarbazonas são mais eficazes no combate de T. cruzi. Esse 

resultado se deve especialmente ao enxofre presente na molécula. O resultado contra o T. cruzi 

foi considerado o mais promissor, devido a inibição da enzima cruzaína e os baixo custo de 

síntese. Os compostos estudados por Du e cols. (2002), além de funcionarem com um forte 

inibidor da infecção pelo tripanosoma, fornecem informações importantes para a futuras 

construções de outras moléculas análogas, mas que apresentem melhor farmacocinética e 

podem ser implementadas como terapia.  
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SOARES e colaboradores (2011) apresentaram a ideia de que as tiossemicarbazonas e 

semicarbazonas podem interferir diretamente em enzimas celulares, tais como a enzima 

ribonucleotídeo redutase e as cisteínas proteases. Os ligantes testados foram de grande 

importância para comprovar que essas substâncias interferem diretamente na sobrevida do 

parasita. Essa interferência gera aos parasitas e outras células limitações incompatíveis com a 

vida. Essas limitações são suficientes para que os próprios metabólitos celulares, produzidos 

por macrófagos, sejam capazes de deixar o meio tóxico e matar definitivamente os parasitas e 

demais células. Dessa forma, estudos adicionais são necessários para se continuar investigando 

alvos pontuais de ação das semicarbazidas, minimizando os danos para as células e 

maximizando para os parasitas. 

Os efeitos anticonvulsivantes das semicarbazonas e as hidrazonas também vêm sendo 

descritos. Outros autores relatam atividade da semicarbazonas complexadas com cobre, como: 

antimicrobiano (SINGH e cols., 1996), pesticida (COPPING e cols., 1983), herbicida 

(ANDERSON e cols., 2000) e hipnótico sedativo (PANDEYA e cols., 1999). Em ensaios 

experimentais em que se associa uma droga com a terapia do choque elétrico se obteve 

resultados promissores acerca da semicarbazonas e de hidrazonas. Os medicamentos utilizados 

na prática clínica como por exemplo a carbamazepina e volprato apresentaram menores 

potências nesses ensaios. Apesar das semicarbazonas serem menos neurotóxicas que as 

tiossemicarbazonas, essas apresentam menor solubilidade em água. Foi relatado na literatura 

que a 1,2-naftoquinona semicarbazona protege o sistema cardiovascular, através da inibição da 

síntese de óxido nítrico. (BERALDO & GAMBINO, 2004). 

Distintos casos de patologias médicas levam atualmente a indicação de fármacos com 

grande potência analgésica. Um exemplo conhecido é a morfina, que produz potente ação 

analgésica no alívio de dores agudas e crônicas, contudo a morfina e outros analgésicos opióides 

podem levar a irreversíveis complicações futuras. Os principais efeitos colaterais relatados do 

uso de morfina são: depressão respiratória, constipação intestinal, náuseas, vômitos e sedação. 

Dessa forma a busca por outros medicamentos capazes de minimizar os efeitos colaterais dos 

analgésicos opióides são necessários (FOLIA e cols., 2011; HADDOU e cols., 2014). 

Hidrazonas e compostos orgânicos derivados e semicarbazonas apresentam alta 

afinidade pelos receptores opióides do tipo µ (MOP). Os derivados opióides da morfina e 

oxicodona são os principais agonistas dos receptores MOP, classe de receptores que são 

acoplados a proteína G. Ensaios realizados, in vitro, com células de hamster, que expressavam 
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receptores opióides estruturalmente idênticos aos humanos, salientou que a síntese de ligantes 

orgânicos junto com a morfina pode levar ao desenvolvimento de novos analgésicos mais 

potentes e com efeitos colaterais reduzidos (FOLIA e cols., 2011). O alcaloide da morfina, 

contém em sua estrutura um carbono ligado a uma hidroxila (Figura 01). Essa região da 

molécula frequentemente é um alvo para modificações estruturais.  Essa região possibilita 

manipulações estruturais que modificam a função da droga e seus efeitos celulares (HADDOU 

e cols., 2014). 

 

Figura 01: Estrutura do alcaloide da Morfina.  Em destaque o carbono comumente enumerado de número 06 que 

se liga a hidroxila (NEVES & CUNHA, 2006) 

MONORY e cols., 1999, realizaram em seu estudo quinze modificações estruturais da 

morfina através da ligação do alcaloide com ligantes orgânicos que apresentavam estruturas 

promissoras, quanto a possíveis efeitos farmacológicos. Os principais ligantes orgânicos 

utilizados foram: oxima, hidrazona e semicarbazona.  Nesse estudo o alvo estrutural das 

modificações foi no carbono do anel aromático que se liga a hidroxila. Foram sintetizadas e 

testadas 15 fórmulas diferentes de morfina com diferentes ligantes orgânicos. Nesses ensaios 

as oximas, hidrazonas, fenil-dinitrofenil-hidrazonas, semicarbazonas mostraram capacidade de 

bloquear irreversivelmente um conjunto de receptores µ. Sete fórmulas foram capazes de 

bloquear parcialmente os receptores com ligações de alta afinidade; nenhum deles mostrou-se 

irreversível nos locais de baixa afinidade. Seis desses sete compostos são classificados como 

hidrazonas. 

Dessa forma a única desvantagem foi que os derivados semicarbazona e oxima não 

mostraram a irreversibilidade na ocupação do receptor. No total, carbazonas, hidrazonas, metil-

fenil-hidrazonas e hidrazonas ocuparam de 40-60% os receptores de alta afinidade, se 

configurando como uma ocupação dose dependente. O trabalho destaca que a semelhança 

estrutural entre as ligação dos ligantes orgânicos e os opiáceos, especialmente na região NN-

X-Y na posição do carbono 6, geralmente X é um átomo de hidrogênio, e Y é um grupamento 

substituinte não contendo oxigênio. O grupo sugeriu ainda, que uma dupla ligação no C6 da 
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morfina com o ligante, leva a uma ocupação irreversível do receptor opióide. Os resultados 

provam que a dupla ligação no C6 da estrutura não significa necessariamente a ocupação 

irreversível dos receptores opióides. Assim, a Oxicodona-oxima, Oxicodona-semicarbazona, 

fenil-hidrazona e hidrazona agem como agonistas dos receptores µ (MONORY e cols., 1999). 

RODRÍGUEZ-ARGÜELLES e cols., (2009) realizaram estudos acerca da atividade 

antibacteriana (bactérias gram negativas e gram positivas) e antifúngica (fungos leveduriformes 

e fungos filamentosos) de tiossemicarbazonas. As tiossemicarbazonas e os complexos 

metálicos obtidos foram obtidos pela condensação de sais dos metais cobalto, níquel, cobre e 

zinco. Entre os diversos resultados a complexação da 2-furancarbaldehyde thiosemicarbazone 

(HL2) com o cobre foi o resultado promissor, sendo capaz de inibir efetivamente o crescimento 

de fungos e bactérias. A principal atividade antibacteriana destacada foi sobre a bactéria 

Haemophilus influenzae. 

PAHONTU e cols., (2013) também utilizaram complexos metálicos de cobre para 

avaliar atividade antibacteriana e antifúngica de tiossemicarbazonas. Em seu estudo foi possível 

concluir que a atividade antimicrobiana descrita, se deve tanto ao grupamento thiol quanto ao 

grupamento amina, presente no ligantes utilizados. Foram testados seis complexos metálicos 

de cobre contra diversas cepas de fungos e bactérias. Quanto aos fungos apenas a espécie 

Aspergillus fumigatus não apresentou alta sensibilidade aos compostos testados; quanto as 

bactérias, a Pseudomonas aeruginosa apresentou resistência frente aos seis complexos testados. 

As demais espécies de fungos apresentaram maior sensibilidade aos novos compostos testados, 

do que quando comparadas com o antibiótico nistatina. Os melhores resultados de atividade 

antimicrobiana foi contra a bactéria Staphylococcus aureus e o fungo Candida albicans.  

Dessa forma as amplas e diversas descrições científicas das atividades biológicas das 

tiossemicarbazonas, semicarbazonas e hidrazonas reforçam a necessidade de estudos 

complementares acerca do desenvolvimento de novos compostos e complexos metálicos 

inéditos, uma vez que as intervenções terapêuticas atuais podem ser continuamente melhoradas. 
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2.0 OBJETIVOS 
 

2.1 Geral 

 Avaliar o potencial biológico de ligantes orgânicos a base de tiossemicarbazonas, 

semicarbazonas, hidrazonas e seus complexos metálicos em fungos e bactérias. 

 

 

2.2 Específicos 

Realizar a síntese de ligantes a base de tiossemicarbazonas, semicarbazida e hidrazonas; 

Realizar síntese de complexos metálicos a partir dos ligantes orgânicos; 

Caracterizar e descrever estruturalmente estes compostos através de técnicas 

espectroscópicas de Infravermelho e difração de Raios X. 

Realizar teste in vitro com os compostos e avaliar atividade antifúngica e antibacteriana; 
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3.0 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Síntese dos ligantes 

 

Os compostos derivados das bases se Schiff apresentam grande versatilidade química. 

As bases de Schiff são derivadas de reações de condensação de aminas primárias e compostos 

cabonilados. A principal característica desses compostos é a ligação C=N (grupamento imina) 

que contém um grupamento R em uma das extremidades, o qual poderá ser substituído por um 

grupamento que não seja um hidrogênio ligado ao nitrogênio (NH), ou seja, apresenta fórmula 

linear R2C=NR. A principal característica de interesse farmacológico das bases de Schiff é a 

sua afinidade em fazer ligações com metais de transição. As bases de Schiff (figura 02) podem 

apresentar como substituintes do grupos R1 e R2: grupamentos alquil, cicloalquil, aril e o 

hidrogênio (H). Como substituinte de R3: grupamentos alquil, cicloalquil, aril, aril substituído, 

aminas primárias, secundárias e terciárias. Na região da dupla ligação (X) pode se obter dois 

tipos de dupla ligações. Quando essa dupla ligação ocorre com o oxigênio a molécula se 

configura como uma hidrazona ou semicarbazona. Quando a dupla ligação ocorre com o 

enxofre a molécula passa a ser classificadas como tiossemicarbazona (GOMES, 2013). 

 

Figura 02: Base de Schiff. Estrutura genérica para a formação de tiossemicarbazonas, semicarbazonas e 

hidrazonas. Fonte: Adaptado de BERALDO & GAMBINO, 2004; GOMES, 2013. 

Os compostos orgânicos derivados de semicarbazidas, os quais normalmente são 

obtidos por uma reação de condensação entre da semicarbazida com um aldeído ou um cetona 

são denominados então semicarbazonas. As semicarbazonas usualmente apresentam algumas 

variações dos seus grupos substituintes (R), uma das formas de se modificar o grupo substituinte 

é por meio das reações de condensação, as quais modificam o grupo R por um substituinte – 

como uma amida ou tioamida. Dessa forma as semicarbazidas e os compostos orgânicos 
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derivados são uma extensa classe de compostos que tem capacidade de se ligarem com metais 

de transição, portando se como um agente quelante (CASAS e cols., 2000). 

 

3.1.1 Síntese dos ligantes orgânicos 

 

Os ligantes orgânicos da classe das semicarbazonas e tiossemicarbazonas sintetizadas 

neste estudo foram obtidas através da condensação de uma semicarbazida ou tiossemicarbazida 

com um aldeído ou cetona, esquematizado nas figuras 03 e 04.  Essa reações de condensação 

são de natureza quimiosseletivas e são feitas pela condensação equimolar (1:1) dos reagentes 

(por exemplo, aldeído ou cetona + semicarbazida). Para realização dessas reações de 

condensação se utilizou o solventes alcoólicos.  

    

Figura 03: Desenho esquemático da formação de semicarbazonas a partir de uma semicarbazida 

 

     

Figura 04: Desenho esquemático da formação de tiossemicarbazonas a partir de uma tiossemicarbazida 

 

 As hidrazinas são compostos cuja fórmula química linear primária é N2H4. As 

hidrazinas são miscíveis em água, álcool etílico, metílico, propílico e isobutílico. As hidrazinas 

podem reagir com compostos carboxílicos, levando a substituição do grupo acila, passando a 

ser denominadas hidrazidas.  A reação entre uma hidrazina e um aldeído ou cetona forma 

compostos denominados hidrazonas. Dessa forma o carbono passa a formar uma dupla ligação 

com o átomo de nitrogênio, conforme a figura 05. (OLIVEIRA e cols., 2015). 
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      Hidrazinas + Aldeídos ou Cetonas     Hidrazona 

 

Figura 05: Desenho esquemático da formação de hidrazonas a partir de uma hidrazina. 

 

3.1.2 Síntese do ligante N-methyl- 2- [(3-methylthiophen-2-yl) methylidene] hydrazine 

carbothioamide (NMHC) 

 

A síntese do N-methyl-2-[(3-methylthiophen-2-yl)methylidene]hydrazinecarbo-

thioamide (NMHC) foi em refluxo de condensação utilizando, na quantidade de 1,0 mmol. Para 

essa síntese se solubilizou os cristais da 4-metil-thiossemicarbazida e o 3-metil-2-

thiofenocarboxaldeído em álcool metílico (figura 06). Ambas as soluções metanólica aquosas 

foram colocadas em refluxo de condensação por 2 horas. O produto foi filtrado para um béquer.  

Após 48h do término do refluxo se observou a formação de cristais com coloração alaranjada e 

superfície regular. 

 

Figura 06: Desenho esquemático da ligação 4-metil-thiossemicarbazida e o 3-metil-2-thiofenocarboxaldeído 

durante a síntese em refluxo de condensação. 

 

3.1.3 Síntese do ligante 2-[(3-methylthiophen-2-yl)methylidene] hydrazine carboxamide 

(MTHC) 

  

 A síntese do ligante 2-[(3-methylthiophen-2-yl)methylidene] hydrazinecarboxamide 

(MTHC) foi realizada sob agitação constante na quantidade de 1,0 mmol. Para esse processo se 
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solubilizou o cloridrato de semicarbazida e o acetato de sódio tri-hidratado em água destilada e 

deionizada. Ambas soluções aquosas foram colocadas em um béquer e submetidas a agitação a 

uma temperatura de 40ºC. Após 6 minutos de agitação constante se adicionou a solução 

alcoólica do 3-Metil-2-thiofenocarboxaldeído e se elevou a temperatura para 60ºC por 2 

minutos. O produto foi filtrado para outro béquer e lavado com álcool etílico 99% PA.  A figura 

07 ilustra a condensação dos reagentes utilizados para a formação do ligante orgânico. 

 

Figura 07: Desenho esquemático da ligação entre o 3-Metil-2-thiofenocarboxaldeído e o cloridrato de 

semicarbazida. 

Após 24 horas da reação o material amorfo encontrado no filtro e no fundo do béquer 

foram recristalizados com álcool metílico 99% PA, sob agitação constante e a temperatura de 

40ºC. A etapa de recristalização teve com a finalidade a obtenção de cristais com diâmetro e 

espessura adequados para análise e caracterização espectroscópica. Os cristais formados 

apresentaram coloração marrom-alaranjada e superfície regular. 

 

3.1.4 Síntese do ligante ligante N'-[(3-methylthiophen-2-yl)methylidene]acetohydrazide 

(NMH) 

 

 A síntese do ligante N'-[(3-methylthiophen-2-yl)methylidene] acetohydrazide (NMH) 

foi realizada através de um processo de refluxo e condensação. Para esse processo se preparou 

a solução etanólica de acetilhidrazina. Sequencialmente se preparou uma solução alcoólica do 

3-Metil-2-thiofenocarboxaldeído a qual foi adicionada lentamente na solução de 

acetilhidrazina. Após a adição total do 3-Metil-2-thiofenocarboxaldeído na solução de 

acetilhidrazina o material foi colocado sob refluxo e condensação por 7 horas. A representação 

gráfica da condensação dos dois compostos está representada na figura 08. Após esse período, 

o material foi filtrado e um béquer e deixado a temperatura ambiente para remoção total do 

solvente.  
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Figura 08:  Desenho esquemático da ligação entre o 3-Metil-2-thiofenocarboxaldeído juntamente com a molécula 

de acetilhidrazina. 

Após 48 horas o solvente foi removido e todo o material foi levado para a recristalização. 

Para a recristalização se utilizou como solvente o etanol etílico 99% PA; o processo de 

recristalização foi realizado sob agitação constante por 15 minutos a temperatura de 45ºC; 

posteriormente o material foi filtrado em um béquer e se esperou a evaporação natural do 

solvente. Com a recristalização se observou a formação de cristais de coloração alaranjada e de 

superfície irregular.  

 

3.2 Obtenção dos complexos metálicos  

 

Após a síntese e caracterização do ligante pela técnica de infravermelho foram 

realizadas reações para a obtenção de complexos metálicos, ou seja, o ligante (semicarbazona, 

tiossemicarbazonas ou hidrazonas) com metais de transição. Geralmente os metais estão na 

forma de sais metálicos (por exemplo, cloretos e nitratos), os quais também em razões 

equimolares com o ligante são colocados em solução metanólica para a formação dos 

complexos em refluxo de condensação. Todas as reações de síntese dos ligantes e dos 

complexos foram realizada na Central Analítica do Curso de Física da Universidade Federal de 

Goiás (UFG), Regional Jataí 

3.2.1 Síntese do complexo N-methyl-2-[(3-methylthiophen-2-yl)methylidene] hydrazine 

carbothioamide + Sn 

 

Após a caracterização estrutural e espectroscópica dos cristais do ligante NMHC, foi 

realizada a síntese do complexo metálico com Dibutyltin dichloride. Os cristais do ligante e do 

estanho foram dissolvidos em álcool metílico; ambas as soluções foram colocadas em refluxo 

por 6 horas. O produto foi filtrado para um béquer e deixado em repouso; Após 72 horas 

observou-se a formação de cristais alaranjados e de formato irregular. 
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3.2.2 Complexo N'-[(3-methylthiophen-2-yl) methylidene]acetohydrazide (NMH) + Sn 

 

Após a caracterização dos cristais do ligante NMH, foi realizada a síntese do complexo 

metálico com o Dibutyltin dichloride. Os cristais do ligante e do estanho foram dissolvidos em 

álcool metílico; ambas as soluções foram colocadas em refluxo por 12 horas. O produto foi 

filtrado para um béquer e deixado em repouso. Após 24 horas observou-se a formação de longos 

cristais amarelados, com superfície regular. 

 

3.3 Caracterização Espectroscópica - Infravermelho 

 

 As análises foram realizadas em um aparelho de infravermelho da marca/modelo Jasco 

FT/IR-4100Spectrometer. Esse equipamento utiliza a técnica de Refletância Difusa (DRIFTS), 

sendo utilizado como padrão brometo de potássio (KBr) e cerca de 5% de amostra na forma de 

pastilhas. A análise foi realizada na Central Analítica do Curso de Física da Universidade 

Federal de Goiás (UFG), Regional Jataí. 

 

3.4 Caracterização Estrutural - Difração de Raios X 

  

 A difração de Raios X e coleta de dados foram realizadas no equipamento marca/modelo 

Bruker Apex II DUO, com detector de área CCD, no Laboratório de Cristalografia do Instituto 

de Física da Universidade Federal de Goiás (UFG), na Regional Goiânia.  

3.5 Preparação dos ligantes e complexos metálicos para os testes microbiológicos 

 

Os cristais obtidos dos ligantes e complexos metálicos foram solubilizados em DMSO 

e diluídos em caldo Muller-Hinton, conforme o recomendado o protocolo de WIEGAND e cols. 

(2008). As diluições seriadas foram preparadas em duas etapa, em micro tubos do tipo 

eppendorf e pipetadas nas placas de 96 poços para a realização da técnica de microdiluição. As 

diluições foram preparadas com todos os ligantes orgânicos e complexos metálicos sintetizados. 

Na primeira etapa a concentração inicial foi de 10240 mgL-1 e final de 4 mgL-1. A primeira 

concentração de 10240 mgL-1 (solução estoque) foi obtida através da solubilização dos cristais 

(ligantes e complexos) com o DMSO, essa concentração não foi utilizada para os testes 
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microbiológicos, a primeira concentração utilizada foi de 1024 mgL-1 com 10% de DMSO 

(v/v), as demais concentrações apresentaram menores proporções do DMSO, pois foram 

realizadas sucessivas diluições dos compostos testados. Na segunda etapa de diluições a 

concentração inicial foi de 1280 mgL-1 a 0,5 mgL-1. A primeira concentração de 1280 mgL-1 

(solução estoque) também foi obtida através da solubilização cristais (ligantes e complexos) 

com o DMSO, essa concentração não foi utilizada para os testes microbiológicos, a primeira 

concentração utilizada foi de 128 mgL-1 com 10% de DMSO (v/v), as demais concentrações 

apresentaram menores proporções do DMSO, pois foram realizadas sucessivas diluições dos 

compostos testados. As concentrações preparadas nas duas etapa foram distribuídas em placas 

diferentes, sendo testadas as concentrações de 1024 mgL-1 a 0,5 mgL-1 de todos os ligante e 

complexos metálicos. 

3.6 Avaliação da atividade antimicrobiana 

  

Foram realizados testes microbiológicos de avaliação da atividade antibacteriana e 

antifúngica com os ligantes e complexos metálicos sintetizados através da técnica de 

microdiluição em placa de 96 poços. Os testes de avaliação da atividade antibacteriana e 

antifúngica foram realizadas qualitativamente de acordo com o protocolo proposto por 

WIEGAND e cols. (2008). O procedimento experimental proposto pelo autor é baseado em 

métodos clássicos utilizados em diagnósticos microbiológicos proposto pelo CLSI (Clinical and 

Laboratory Standards Institute), EUCAST (European Committee on Antimicrobial 

Susceptibility Testing) e BSAC (British Society for Antimicrobial Chemotherapy). Este 

protocolo é adaptado exclusivamente para determinação da CIM (Concentração inibitória 

mínima) de agentes antimicrobianos. 

 

3.6.1 Obtenção das cepas bacterianas e fúngicas 

 Foram utilizadas duas cepas de fungos leveduriformes e oito cepas bacterianas (duas 

gram positivas e seis gram negativas). As cepas utilizadas foram obtidas através da colaboração 

do professor Dr. Alexandre Braoios, pesquisador e coordenador responsável pelo Laboratório 

de Micologia e Bacteriologia do curso de Biomedicina, desta instituição. Seguindo as 

recomendações da literatura foram utilizadas cepas de fungos e bactérias ATCC (American 

Type Culture Collection), sendo estas: Candia albicans - ATCC 40175; Candida parapsilosis 

- ATCC 22019; Klebsiella pnenomiae - ATCC 1706; Escherichia coli - ATCC 35218; Serratia 
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marcescens - ATCC 8100; Pseudomonas aeruginosa - ATCC 27853; Salmonella typhimurium 

- ATCC 14028; Enterobacter aerogenes - ATCC 13048; Enterococcus faecalis - ATCC 51299; 

Staphylococcus aureus - ATCC 25923. 

   

3.6.2 Avaliação da Atividade Antibacteriana 

 

Para a preparação do inóculo bacteriano foi adotado o método da suspensão direta da 

colônia. Com o auxílio de uma alça bacteriológica descartável 3 a 4 colônias com a mesma 

morfologia, provenientes de placas de ágar nutritivo com 18h a 24h de crescimento, foram 

inoculadas tubos contendo de 3 a 4 mL de caldo Mueller-Hinton. A turvação foi comparada 

com a escala de McFarland, onde se obteve turvação correspondente a 0,5 da escala, que 

significa que há aproximadamente 1,5 x 108 unidades formadoras de colônias (UFC)/mL.  

Para a validação a turvação dos inóculos bacterianos foi realizado a titulação de 

colônias. Onde 10µl do inóculo preparado de acordo om a escala de McFarland foi pipetado em 

um microtubo contendo 990µl de caldo Mueller-Hinton e misturado com ajuda de um agitador 

do tipo vórtex, e identificado como inóculo “A”. Sequencialmente se realizou uma segunda 

diluição à partir do inóculo “A” onde 100µl foram adicionados em outro microtubo contendo 

900µl de Mueller-Hinton, identificado como inóculo “B”. Após as duas diluições, 100µl de 

cada microtubo (inóculo A e inóculo B) foi transferido para duas placas de ágar (ágar Nutritivo 

e ágar Mueller-Hinton) e semeados com auxílio de uma alça bacteriológica descartável e 

incubados em estufa bacteriológica. Após 16-20h foi realizada a contagem de colônias nas 

placas para validar o número de unidades formadoras de colônias (UFC), contidas no inóculo 

bacteriano. 

Os testes de avaliação de atividade antibacteriana foram realizados em placa de 96 poços 

estéril de fundo chato. Em cada poço de avaliação foram pipetados 50 µl de cada concentração 

de composto a ser testado, 50 µl de inóculo preparado em caldo Miller-Hinton. Nos poços de 

controle de esterilidade do caldo foram pipetados 100 µl do caldo Miller-Hinton estéril e nos 

poços de controle positivo foram pipetados 100 µl do inóculo. A leitura dos resultados das 

placas foram realizadas com 18h a 24h de incubação. 

 

3.6.3 Avaliação da Atividade Antifúngica 
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Os ensaios de microdiluição para a determinação da atividade antifúngica dos 

compostos foram realizados de maneira semelhante a avaliação da atividade antibacteriana. 

Para a preparação do inóculo foram utilizadas de 3 a 4 colônias de fungos leveduriformes, com 

a mesma morfologia, provenientes de placas de ágar Sabouraud com 18h a 24h de crescimento 

A turvação também foi comparada com a escala de McFarland, onde se obteve turvação 

correspondente a 0,5 da escala, que contem aproximadamente 1,5 x 108 unidades formadoras 

de colônias (UFC/mL). Para os testes de atividade antifúngica também foi realizada a validação 

do inóculo através de duas diluições sucessivas do inóculo, onde 100 µl de cada diluição foram 

semeados em duas placas de ágar nutriente diferentes (ágar Mueller-Hinton e Sabouraud); 

posteriormente foi realizada a contagem de colônias nas placas e a validação do inóculo.  

Os testes de avaliação de atividade antifúngica foram realizados em placa de 96 poços 

estéril de fundo chato. Em cada poço utilizado par avaliação foram pipetados 50 µl de cada 

concentração de composto a ser testado, 50 µl de inoculo preparado em caldo Sabouraud. Nos 

poços de controle negativo foram pipetados 100 µl do caldo Sabouraud estéril e nos poços de 

controle positivo foram pipetados 100 µl do inóculo, conforme ilustra as Figuras 06 e 07. A 

leitura dos resultados das placas foram realizadas com 18h a 24h de incubação. 

3.6.4 Interpretação dos resultados dos testes microbiológicos e determinação da 

concentração inibitória mínima (MIC) 

 

Após a incubação das placas de 96 poços em estufa bacteriológica, por 18h a 24h, os 

resultados foram avaliados conforme recomendação do protocolo de WIEGAND e cols. (2008); 

onde a MIC é definida como a menor concentração do agente testado que inibe o crescimento 

visível do microrganismo observado a olho nu. Adicionalmente essas placas foram lidas em 

Espectrofotômetro de Microplacas, com filtro de 630 nm.   
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4.0 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

4.1 Ligante N-methyl-2-[(3-methylthiophen-2-yl)methylidene]hydrazinecarbothioamide 

(NMHC) 

 

Com a síntese do ligante N-methyl-2-[(3-methylthiophen-2-yl) methylidene] 

hydrazinecarbo-thioamide (NMHC) se obteve como produto final cristais (figura 09) com 

coloração alaranjada e superfície regular. 

 

Figura 09: Cristal do ligante NMHC obtidos após a síntese em refluxo. Uma parte desses cristais foi utilizada para 

realização da caracterização espectroscópica pela técnica de infravermelho e Difração de Raios X, os demais foram 

utilizados na síntese do complexo metálico e nos testes de atividade antimicrobiana.  

 

4.1.1 Infravermelho 

 

Para a realização da técnica de infravermelho do ligante NMHC se utilizou como 

suporte de amostra o Brometo de Potássio (KBr). Para essa análise se utilizou KBr seco em 

estufa por 120ºC por duas horas, todo a instrumentação utilizada foi previamente limpa com 

clorofórmio. A amostra foi preparada na forma de pastilhas, utilizando se aproximadamente 1% 

de amostra em relação a proporção de KBr. A análise espectroscópica utilizando a técnica de 

infravermelho do ligante NMHC é apresentada na figura 10. Os dados foram tratados com o 

software Spectra Analyses e plotados com o software Origin 8.0. 
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Figura 10: Espectro de infravermelho do ligante NMHC analisado com 100 leituras com números de ondas de 

4000 cm-1 a 400 cm-1. A seta indica a ligação C=N, que indica a condensação da 4-metil-thiossemicarbazida e do 

3-metil-2-thiofenocarboxaldeído, formando o ligante orgânico NMHC. 

O pico em 1557 cm-1 indica a ligação C=N, demonstrando a condensação dos compostos 

4-metil-thiossemicarbazida e o 3-metil-2-thiofenocarboxaldeído. Esta análise pela técnica de 

infravermelho demostrou que a metodologia utilizada para a síntese do composto orgânico da 

classe das tiossemicarbazonas foi um sucesso. A estrutura planar da molécula sintetizada está 

representada na figura 11. Essa molécula foi denominada de acordo com o software 

ChemSketch versão freeware, como 2-[(3-methylthiophen-2-yl) methylidene] 

hydrazinecarboxamide (NMHC), com formula química linear C8H11N3S2 e peso molecular 

213,32 g/mol. 

 

Figura 11: Desenho esquemático da estrutura planar da molécula NMHC. A molécula sintetiza faz parte das 

moléculas da classe de tiossemicarbazonas. 

 

4.1.2 Difração de Raios X 

 

C=N 



 

19 

 

Os cristais enviados para caracterização por Difração de Raios X foram analisados e foi 

possível concluir definitivamente o sucesso da síntese da tiossemicarbazona. Os dados de 

refinamento foram feitos com o método SHELX97 (SHELDRICK, 2008). Os parâmetros 

cristalográficos obtidos dos cristais do composto estão demostrados na tabela 03.  

Tabela 01: Parâmetros cristalográficos do composto N-methyl-2-[(3-methylthiophen-2-yl) methylidene] 

hydrazinecarbo-thioamide (NMHC) 

Crystal data and structure refinement for ligante_NMHC 

Identificação NMHC 

Fórmula Linear  C8 H11 N3 O0.50 S2 

Peso Molecular 221,32 

Temperatura 296(2) K 

Comprimento de onda  0,71073 Å 

Sistema Cristalino monoclínico 

Grupo Espacial  P 21/c 

Dimensões da célula unitária a = 11,0718(4) Å α= 90°. 

                                                                                     b = 13,4333(5) Å                       β= 97,075(2)°. 

                                                                                     c = 7,4379(3) Å γ = 90°. 

Volume 1097,82(7) Å3 

Z 4 

Densidade (calculada) 1,339 Mg/m3 

Coeficiente de Absorção 0,451 mm-1 

F(000) 464 

Tamanho do Cristal 0,156 x 0,263 x 0,412 mm3 

Intervalo de θ Para Coleta de Dados 2,39 à 29,32°. 

Intervalo dos índices de Miller -15<=h<=15, -13<=k<=18, -10<=l<=7 

Reflexões Coletadas 6766 

Reflexões Independentes 2779 [R(int) = 0.0173] 

Completeza Para θ = 29,32° 92,3 % 

Método de Refinamento Full-matrix least-squares on F2 

Dados / restrições / parâmetros 2779 / 0 / 127 

Qualidade de ajuste em F
2
 1,288 

Índices R Finais [I>2sigma(I)] R1 = 0,0526, wR2 = 0,1755 

Índices R (todos os dados) R1 = 0,0761, wR2 = 0,1997 

Coeficiente de extinção 0,0005(19) 

Maior diferença pico e poço 0,429 e -0,429 e.Å-3 
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 Após o refinamento dos dados e resolução utilizando o software WingX foi possível 

projetar a molécula do ligante NMHC, inédita na literatura, conforme ilustra a figura 12. 

 

Figura 12: Resolução da estrutura pelo WingX do ligante NMHC. A molécula sintetizada faz parte das moléculas 

da classe das tiossemicarbazonas. 

 

4.2 Complexo N-methyl-2-[(3-methylthiophen-2-yl) methylidene] hydrazinecarbo 

thioamide + Sn 

 

Após a síntese do complexo metálico do ligante NMHC com Dibutyltin dichloride se 

obteve como produto cristais alaranjados com formato irregular, confirme ilustra a figura 13. 

 

Figura 13: Cristal do Complexo NMHC +Sn obtidos após a síntese em refluxo. Uma parte desses cristais foi 

utilizada para realização da caracterização espectroscópica pela técnica de infravermelho, os demais foram 

utilizados nos testes microbiológicos. 

  

4.2.1 Infravermelho 

 

 Os cristais utilizados na análise espectroscópica utilizando a técnica de infravermelho 

demostraram a possível formação de um complexo metálico (Figura 14). O espectro não tem 
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semelhança com o espectro observado no ligante. Os dados foram tratados com o software 

Spectra Analyses e plotados com o software Origin 8.0. 

 

Figura 14: Espectro de infravermelho do complexo NMHC + Sn, analisado com 100 leituras com números de 

ondas de 4000 cm-1 a 400 cm-1. As setas indicam os grupamentos funcionais do ligante e do Dibutyltin dichloride, 

inferindo assim a complexação entre as moléculas. 

 O pico em 726 e 1581 cm-1 representam as ligações R-NH e R-NH2 respectivamente, 

estes grupamentos funcionais estão associados as características do ligante. O pico em 1530 

cm-1 indica a ligação C=N, confirmando mais uma vez a integridade do ligante presente no 

complexo. O pico em 823 cm-1 representa a ligação R-Cl.  O Cl é de origem do Dibutyltin 

dichloride. Esta análise pela técnica de infravermelho demostrou que a metodologia utilizada 

para a síntese do complexo metálico teve sucesso. Demais grupos funcionais não destacados 

são característicos dos reagente utilizados na síntese. 

 Dessa forma é possível inferir que complexo metálico foi formado, pela presença do 

grupamento funcional C=N, R-NH e R-NH2 que garante que o ligante está presente no 

complexo e com a presença do grupamento R-Cl é possível inferir que o estanho foi capaz de 

complexar com a molécula. Podemos esquematizar a formação deste complexo através da 

ligação do enxofre com a molécula do estanho, conforme a figura 15 ilustra. 

C=N 

R-NH R-Cl R-NH2 
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Figura 15: Desenho esquemático da molécula do Complexo NMHC + Sn, onde apresenta a possível ligação da 

molécula do ligante inédito NMHC e do Dibutyltin dichloride. 
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4.3 Ligante 2-[(3-methylthiophen-2-yl) methylidene] hydrazinecarboxamide (MTHC) 

  

 Após a síntese do ligante 2-[(3-methylthiophen-2-yl) methylidene] hydrazine 

carboxamide (MTHC), se obteve cristais formados (figura 16) apresentaram coloração marrom-

alaranjada e superfície regular. 

 

Figura 16: Cristais do ligante MTHC obtidos após a síntese e a recristalização. Uma parte desses cristais foi 

utilizada para realização da caracterização espectroscópica pela técnica de infravermelho. A outra foi utilizada nos 

testes microbiológicos. 

4.3.1 Infravermelho 

 

Para a realização da técnica de infravermelho do ligante MTHC se utilizou como suporte 

de amostra o Brometo de Potássio (KBr). Para essa análise se utilizou KBr seco em estufa por 

120ºC por duas horas, todo a instrumentação utilizada foi previamente limpa com clorofórmio. 

A amostra foi preparada na forma de pastilhas, utilizando se aproximadamente 1% de amostra 

em relação a proporção de KBr. A análise espectroscópica utilizando a técnica de infravermelho 

do ligante MTHC é apresentada na figura 17. O espectro se apresenta sem a interferência de 

H2O e CO2. Os dados foram tratados com o software Spectra Analyses e plotados com o 

software Origin 8.0. 
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Figura 17: Espectro de infravermelho do ligante MTHC analisado com 100 leituras com números de ondas de 

4000 cm-1 a 400 cm-1. A seta indica o pico esperados com a ligação C=N, que representa a condensação entre o 3-

Metil-2-thiofenocarboxaldeído e o cloridrato de semicarbazida, que é o sucesso da síntese do ligante MTHC. 

 Dessa maneira o espectro de infravermelho mostrou regiões características de ligações 

químicas e de grupamentos específicos. O pico na região 1598 cm-1 representa a ligação C=N. 

Conhecendo o espectro de infravermelho dos reagentes utilizados (cloridrato de semicarbazida 

e 3-Metil-2-thiofenocarboxaldeído) e o esquema molecular, podemos inferir que a síntese foi 

realizada com sucesso. Uma vez que que foi possível observar a ligação química C=N. A 

molécula do 3-Metil-2-thiofenocarboxaldeído juntamente com a molécula do cloridrato de 

semicarbazida (figura 07) não apresentam ligação C=N. Dessa forma, o espectro de 

infravermelho com o pico na região 1.589 cm-1 confirma a presença dessa ligação, que é 

possível apenas com a complexação dessas duas moléculas que resultam em um ligante da 

classe das semicarbazonas.  

Portanto a metodologia utilizada para a síntese do composto orgânico da classe das 

semicarbazonas foi um sucesso. A molécula sintetizada foi representada na figura 18. Essa 

molécula foi denominada de acordo com o software ChemSketch versão freeware, como 2-[(3-

methylthiophen-2-yl) methylidene] hydrazinecarboxamide (MTHC), com formula química 

linear C7H9N3OS e peso molecular 183,23 g/mol. 

C=N 

MTHC 
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Figura 18: Desenho esquemático da molécula do ligante 2-[(3-methylthiophen-2-yl) methylidene] 

hydrazinecarboxamide (MTHC). A molécula sintetiza faz parte das moléculas da classe de semicarbazonas.  

  

Esta molécula sintetizada quando pesquisada em bases de dados, demostrou semelhança 

com a molécula sintetizada no trabalho de CHANDRA e cols. 2015, portanto não é inédita. 

Contudo realizamos os testes microbiológicos com fungos e bactérias afim de complementar 

os dados literários disponíveis.  
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4.4 Ligante N'-[(3-methylthiophen-2-yl) methylidene] acetohydrazide (NMH) 

 

 Após a síntese do ligante N'-[(3-methylthiophen-2-yl) methylidene] acetohydrazide 

(NMH) e recristalização se observou a formação de cristais (figura 19) de coloração alaranjada 

e de superfície irregular.  

 

Figura 19: Cristais do ligante NMH obtidos após a síntese e a recristalização. Uma parte desses cristais foi utilizada 

para realização da caracterização espectroscópica pela técnica de infravermelho. A outra foi utilizada para a síntese 

do complexo metálico e na realização dos testes microbiológicos. 

4.4.1 Infravermelho 

 

Para a realização da técnica de infravermelho do ligante NMH se utilizou como suporte 

de amostra o Brometo de Potássio (KBr). Para a análise se utilizou KBr seco em estufa por 

120ºC por duas horas, toda instrumentação utilizada foi previamente limpa com clorofórmio. 

Para a análise se preparou pastilhas da amostra com KBr na proporção de 1% de amostra. A 

análise espectroscópica utilizando a técnica de infravermelho do ligante NMH é apresentada na 

figura 20.  Tratados com o software Spectra Analyses e plotados com o software Origin 8.0. 
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Figura 20: Espectro de infravermelho do ligante NMH analisado com 100 leituras com números de ondas de 4000 

cm-1 a 400 cm-1. A setas indica o pico esperado com o sucesso da síntese, a ligação C=N, que representa a 

condensação entre o 3-Metil-2-thiofenocarboxaldeído e a acetilhidrazina; representando o sucesso da síntese do 

ligante NMH. 

 Dessa maneira o espectro de infravermelho mostrou regiões características de ligações 

químicas e de grupamentos específico. O pico na região de 1.659 cm-1 representa a ligação 

C=N. Conhecendo o espectro de infravermelho dos reagentes utilizados (acetilhidrazina e 3-

Metil-2-thiofenocarboxaldeído) e o esquema molecular, podemos inferir que a síntese foi 

realizada com sucesso. Uma vez que foi possível observar a dupla ligação C=N. 

A molécula do 3-Metil-2-thiofenocarboxaldeído e a molécula do acetilhidrazina (figura 

08) não apresentam ligação C=N. Dessa forma o espectro de infravermelho com o pico na 

região 1.659 cm-1 confirma a presença dessa ligação, que é possível apenas com a complexação 

dessas duas moléculas que resultam em um ligante da classe das hidrazonas. 

A metodologia utilizada para a síntese do composto orgânico da classe das hidrazonas 

foi um sucesso (figura 21). Foi realizada também a análise por Difração de Raios X, afim de 

oferecer dados adicionais acerca da estrutura e tamanho das ligações, os quais foram 

fundamentais para a criação de um modelo 3D da molécula. Essa molécula foi denominada de 

acordo com o software ChemSketch versão freeware, como N'-[(3-methylthiophen-2-yl) 

methylidene] acetohydrazide, com formula química linear C8H10N2OS e peso molecular 

182,24 g/mol. 

C=N 
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Figura 21: Desenho esquemático da molécula do ligante N'-[(3-methylthiophen-2-yl)methylidene]acetohydrazide 

(NMH). A molécula sintetiza faz parte das moléculas da classe de hidrazonas. 

 

4.5 Complexo N'-[(3-methylthiophen-2-yl) methylidene] acetohydrazide (NMH) + Sn 

 

Após a síntese do complexo metálico com o Dibutyltin dichloride observou-se a 

formação de longos cristais amarelados demostrados na figura 22. 

 

Figura 22: Cristal do Complexo NMH +Sn obtidos após a síntese em refluxo. Uma parte desses cristais foi utilizada 

para realização da caracterização espectroscópica pela difração de Raios X, os demais foram utilizados nos testes 

microbiológicos. 

 

4.5.1 Infravermelho 

 

Para a realização da técnica de infravermelho do complexo metálico NMH +Sn se 

utilizou como suporte de amostra o Brometo de Potássio (KBr). Para essa análise se utilizou 

KBr seco em estufa por 120ºC por duas horas, todo a instrumentação utilizada foi previamente 

limpa com clorofórmio. A amostra foi preparada na forma de pastilhas, utilizando se 

aproximadamente 1% de amostra em relação a proporção de KBr. A análise espectroscópica 

utilizando a técnica de infravermelho do ligante NMH é apresentada na figura 23. O espectro 
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se apresenta sem a interferência de H2O e CO2. Os dados foram tratados com o software Spectra 

Analyses e plotados com o software Origin 8.0. 

 

 

Figura 23: Espectro de infravermelho do complexo NMH +Sn analisado com 100 leituras com números de ondas 

de 4000 cm-1 a 400 cm-1. As setas indicam os principais picos esperados com o sucesso da síntese. Os demais picos 

caracterizam outras regiões do ligante orgânico sintetizado que eram característicos dos reagente utilizados para a 

síntese do NMH. 

O pico em 1.659 cm-1 representa a ligação C=N; 1610 cm-1 as ligações RCONH2; na 

região 1154 cm-1 as ligações RCO; estes grupamentos funcionais estão característicos do ligante 

sintetizado, ou seja, representa os grupos funcionais, confirmando que que o ligante 

permaneceu intacto mesmo com o novo processo para a síntese do complexo metálico. O pico 

em ligação 1115 cm-1 a ligação de dois grupos funcionais no oxigênio (R-O-R). A ligação com 

dois grupamentos R indica que além do ligante há outra ligação junto ao oxigênio. Sabendo do 

procedimento de síntese, inferimos que esta segunda ligação R, se tratou da complexação do 

ligante com o Dibutyltin dichloride. Esta análise pela técnica de infravermelho demostrou que 

a metodologia utilizada para a síntese do complexo metálico teve sucesso. Demais grupos 

funcionais não destacados são característicos dos reagente utilizados na síntese. 

 Dessa forma os dados foram suficientes para inferir que a formação do complexo 

metálico entre o ligante NMH e o Dibutyltin dichloride foi um sucesso, a possível estrutura 

planar do complexo foi ilustrada na figura 24.   

R-CO 

C=N 

R-O-R 
RCONH2 
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Figura 24: Desenho esquemático da estrutura planar do Complexo NMH + Sn, onde a ligação entre as duas 

moléculas (Ligante NMH e Dibutyltin dichloride) se deu através do oxigênio. 

 

4.5.2 Difração de Raios X 
 

Os cristais enviados para caracterização por Difração de Raios X confirmaram o sucesso 

das reações de síntese do ligante NMH (figura 25) e do complexo metálico NMH+ Sn. O 

complexo foi formado com ligação do oxigênio com a molécula do estanho, conforme foi 

esquematizado nas figuras 26 e 27. Os dados de refinamento foram feitos com o método 

SHELX97 (SHELDRICK, 2008). Os parâmetros cristalográficos obtidos dos cristais do 

composto estão demostrados na tabela 02.  

Tabela 02: Parâmetros cristalográficos do composto N-methyl-2-[(3-methylthiophen-2-yl) methylidene] 

hydrazinecarbo-thioamide (NMH) 

Crystal data and structure refinement for mo_NMH_dibutil. 

Identificação NMH 

Fórmula Linear C24 H38 Cl2 N4 O2 S2 Sn 

Peso Molecular 668.29 

Temperatura  296(2) K 

Comprimento de onda  0,71073 Å 

Sistema Cristalino monoclínico 

Grupo Espacial C 2/c 

Dimensões da célula unitária a = 19,3558(7) Å = 90°. 

 b = 16,0781(5) Å = 114,2450(10)°. 

 c = 21,9348(8) Å  = 90°. 

Volume 6224,1(4) Å3 

Z 8 
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Densidade (calculada) 1,426 Mg/m3 

Coeficiente de Absorção 1,153 mm-1 

F(000) 2736 

Tamanho do Cristal 0,099 x 0,107 x 0,374 mm3 

Intervalo de θ Para Coleta de Dados 1,71 à 28,31°. 

Intervalo dos índices de Miller -19<=h<=25, -21<=k<=19, -28<=l<=29 

Reflexões Coletadas 16352 

Reflexões Independentes 7244 [R(int) = 0.0948] 

Completeza Para θ = 28.31° 93.5 %  

Método de Refinamento Full-matrix least-squares on F2 

Dados / restrições / parâmetros 7244 / 0 / 331 

Qualidade de ajuste em F
2
 0,964 

Índices R Finais [I>2sigma(I)] R1 = 0,0498, wR2 = 0,1211 

Índices R (todos os dados) R1 = 0,0852, wR2 = 0,1534 

Maior diferença pico e poço 0,785 e -0,551 e.Å-3 

 

Após o refinamento dos dados e resolução utilizando o software WingX foi possível 

projetar a molécula do ligante NMH e o complexo NMH +Sn, inéditos na literatura, conforme 

ilustrado nas figuras 25, 26 e 27. 

 

 

Figura 25: Resolução da estrutura pelo software WingX do ligante NMH. A molécula sintetizada faz parte das 

moléculas da classe das hidrazonas. 
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Figura 26: Molécula inédita do complexo formado entre o ligante NMH +Sn 

 

 

  

Figura 27: Moléculas inéditas do ligante NMH e do complexo formado entre o ligante NMH +Sn.  

 

4.6 Avaliação da atividade antimicrobiana 

A avaliação da atividade antimicrobiana foi realizada através da técnica de 

microdiluição em caldo. Cada em cada placa de 96 poços (figura 28) foi utilizada para testar 
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uma única espécie de microrganismo, de cada placa foram utilizas cinco linhas, pois testamos 

a atividade de três ligantes e dois complexos metálicos. 

 

Figura 28: Placas de 96 poços com caldo utilizado nos testes de avaliação da atividade antimicrobiana 

pela microdiluição. Em cada placa foi pipetado inóculo de um único microrganismo e em cada linha um composto 

diferente em concentrações decrescentes. 

Os testes de validação dos inóculos apresentaram o resultado esperado, onde a segunda 

diluição do inóculo semeada em placa não pode conter mais que 50 colônias, após 18-24h de 

incubação, conforme ilustra a figura 29, com a validação do inóculo de Candida albicans. 

Todos os inóculos dos dez microrganismos foram validados com esse teste. 

 

Figura 29: Placas de petri com ágar utilizadas nos testes de validação dos inóculos. A primeira placa 

contém a diluição do inóculo de Candida albicans, e a segunda placa a diluição do mesmo inóculo. Dessa forma 

a turvação no inóculo inicial de 0,5 da escala, que significa que há aproximadamente 1,5 x 108 unidades formadoras 

de colônias (UFC)/mL. 

Os dados apresentados na tabela 05 são referentes a determinação visual das MIC’s, 

conforme o protocolo de WIEGAND e cols. (2008), comparando com as leituras obtidas das 
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microplacas após 24 horas de incubação. Nas tabelas 06 a 15 estão apresentadas as absorbâncias 

obtidas com a leitura das placas, podendo portanto corroborar com os dados da tabela 05 e 

confirmar as MIC’s obtidas. 

Tabela 03: MICs dos ligantes orgânicos e complexos metálicos, as MIC’s foram determinadas através da 

comparação dos dados da leitura visual e das absorbâncias. Legenda: SA: S. aureus; EF: E. faecalis; EC: E. coli; 

SM: S. marcescens; ST: S. typhimurium; EA: E. aerogenes; KP: K. pnenomiae; PA: P. aeruginosa; CA: C. 

albicans; CP: C. parapsilosis 

 Ligante 

NMHC 

Complexo 

NMHC +Sn 

Ligante 

MTHC 

Ligante NMH Complexo 

NMH +Sn 

Bactérias 

Gram 

positivas 

SA >1024 mg l-1 16 mg l-1 >1024 mg l-1 >1024 mg l-1 16 mg l-1 

EF >1024 mg l-1 32 mg l-1 >1024 mg l-1 >1024 mg l-1 16 mg l-1 

Bactérias 

Gram 

negativas 

EC >1024 mg l-1 16 mg l-1 >1024 mg l-1 ->1024 mg l-1 16 mg l-1 

SM >1024 mg l-1 16 mg l-1 >1024 mg l-1 >1024 mg l-1 16 mg l-1 

ST >1024 mg l-1 32 mg l-1 >1024 mg l-1 >1024 mg l-1 16 mg l-1 

EA >1024 mg l-1 32 mg l-1 >1024 mg l-1 >1024 mg l-1 32 mg l-1 

KP >1024 mg l-1 32 mg l-1 >1024 mg l-1 >1024 mg l-1 16 mg l-1 

PA >1024 mg l-1 >1024 mg l-1 >1024 mg l-1 >1024 mg l-1 >1024 mg l-1 

Fungos CA 64 mg l-1 32 mg l-1 >1024 mg l-1 >1024 mg l-1 32 mg l-1 

CP >1024 mg l-1 64 mg l-1 >1024 mg l-1 >1024 mg l-1 32 mg l-1 

 

A avaliação da atividade antimicrobiana foi realizada com dez microrganismos e cinco 

potenciais fármacos. Destas três drogas tiveram atividade antimicrobiana. Os ligantes NMH 

(hidrazona) e MTHC (semicarbazona) não apresentaram atividade antimicrobiana sobre os dez 

microrganismos testados. O ligante NMHC (tiossemicarbazona) apresentou atividade apenas 

contra a cepa testada de Candida albicans, na concentração de 64 mg l-1. Os complexos 

metálicos apresentaram atividade antibacteriana contra sete cepas e atividade antifúngica frente 

as cepas de Candida albicans e Candida parapsilosis. As MIC's do complexo NMHC +Sn e do 

NMH +Sn variaram de 16 mgL-1 a 32 mgL-1. 

O ligante NMHC apresentou atividade antifúngica apenas contra cepa de Candida 

albicans, na concentração de 64 mg l-1, provavelmente esse efeito se deu pela presença do 

grupamento tiol na molécula, pois esta pertence a classe das tiossemicarbazonas. Contudo o 

complexo NMHC +Sn apresentou efeito frente as duas cepas de Candida testadas, contra duas 

bactérias Gram positivas e cinco bactérias Gram negativas. Esse fato é explicado por se tratar 

de um complexo, segundo BERALDO & GAMBINO (2004), a formação deste complexo, leva 

a molécula a se comportar como bioativador celular, que neste caso aumentou a atividade do 

composto. Contudo as concentrações testadas dos ligante dos complexos não inibiram o 

crescimento da cepa de Pseudomonas aeruginosa; deve-se considerar que essa bactéria possuía 



 

35 

 

uma grande variedade de fatores de virulência, como por exemplo, a formação de biofilmes. 

UUSITALO e colaboradores (2017) trabalharam com Acethylhidrazinas complexadas com 

Gálio, e obtiveram resultados promissores para atenuar os fatores de virulência da P. 

aeruginosa.  

O ligante MTHC pertencente a classe das semicarbazonas não apresentou atividade 

antimicrobiana frente aos dez microrganismos testados. Os dados estão de acordo com o 

trabalho de CHANDRA e cols. 2015, onde o ligante sozinho não produziu efeito, apenas os 

complexos metálicos frente a Escherichia coli e Bacillus cereus. Esse fato reforça a necessidade 

da síntese de complexos metálicos para se obter melhores resultados em menores 

concentrações. 

O ligante NMH também não apresentou atividade antimicrobiana, contudo o complexo 

metálico NMH + Sn apresentou atividade contra nove microrganismos (Figura 30). 

Corroborando com os achados de BERALDO & GAMBINO (2004), reforça mais uma vez o 

potencial que os complexos metálicos apresentam.  

 

Figura 30: Valores das concentrações inibitórias mínimas dos complexos metálicos, obtidos com técnica de 

microdiluição, os valores estão expressos em mgL-1. Legenda: SA: S. aureus; EF: E. faecalis; EC: E. coli; SM: S. 

marcescens; ST: S. typhimurium; EA: E. aerogenes; KP: K. pnenomiae; PA: P. aeruginosa; CA: C. albicans; CP: 

C. parapsilosis 

Os dois complexos metálicos (NMHC +Sn e NMH +Sn) se apresentaram com ótimo 

desempenho como agentes antimicrobianos. No geral o complexo NMH +Sn se mostrou mais 

efetivo, por exigir menores concentrações em suas MIC’s. Algumas particularidades devem ser 

observadas, como as concentrações de cada complexo frente as cepa de Klebsiella pneumoniae 
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e Candida parapsilosis. Onde o complexo NMHC +Sn apresentou MIC de 32 mgL-1 e o 

complexo NMH +Sn apresentou MIC 16 mgL-1 para a K. pneumoniae. O complexo NMHC 

+Sn MIC 64 mgL-1 e o complexo NMH +Sn 32 mgL-1 para a C. parapsilosis conforme ilustra 

a figura 30. 

Tabela 04: Absorbâncias obtidas com a leitura das placas de 96 poços em espectrofotômetro de Microplacas, com 

comprimento de onda de 630 nm, após 24 horas de crescimento do Staphylococcus aureus. As MIC’s foram 

determinadas através da comparação das absorbâncias e leitura visual do crescimento do microrganismo na placa. 

Staphylococcus aureus 

Placa 1 

Concentração pipetada 

(mgL-1) 

Ligante 

NMHC 

Complexo 

NMHC +Sn 

Ligante 

MTHC 

Ligante 

NMH 

Complexo 

NMH +Sn 

1024 0,532 0,434 0,545 0,497 0,315 

512 0,573 0,356 0,530 0,574 0,317 

256 0,577 0,295 0,516 0,606 0,304 

128 0,598 0,279 0,533 0,617 0,297 

64 0,609 0,261 0,556 0,600 0,298 

32 0,581 0,288 0,569 0,619 0,342 

16 0,587 0,395 0,566 0,632 0,370 

8 0,576 0,444 0,589 0,599 0,551 

4 0,576 0,517 0,583 0,595 0,537 

2 0,565 0,541 0,502 0,586 0,588 

Controle positivo 0,418 0,416 0,422 0,437 0,438 

Controle negativo 0,392 0,263 0,265 0,285 0,290 

Média do controle positivo  

  0,4262 

Média do controle negativo 

0,299 

Placa 2 

Concentração pipetada 

(mgL-1) 

Ligante 

NMHC 

Complexo 

NMHC +Sn 

Ligante 

MTHC 

Ligante 

NMH 

Complexo 

NMH +Sn 

128 0,476 0,262 0,503 0,522 0,297 

64 0,534 0,256 0,526 0,564 0,261 

32 0,530 0,268 0,549 0,559 0,380 

16 0,523 0,395 0,556 0,528 0,370 

8 0,525 0,442 0,579 0,493 0,434 

4 0,540 0,502 0,563 0,511 0,537 

2 0,538 0,521 0,495 0,482 0,576 

1 0,543 0,542 0,548 0,479 0,535 

0,5 0,532 0,566 0,454 0,472 0,539 

0,25 0,536 0,586 0,445 0,481 0,532 

Controle positivo 0,417 0,422 0,417 0,433 0,438 

Controle negativo 0,241 0,223 0,244 0,265 0,281 

Média do controle positivo 

0,4254 

Média do controle negativo 

0,2508 
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Tabela 05: Absorbâncias obtidas com a leitura das placas de 96 poços em espectrofotômetro de Microplacas, com 

comprimento de onda de 630 nm, após 24 horas de crescimento do Enterococcus faecalis. As MIC’s foram 

determinadas através da comparação das absorbâncias e leitura visual do crescimento do microrganismo na placa. 

Enterococcus faecalis 

Placa 1 

Concentração pipetada 

 (mgL-1) 

Ligante 

NMHC 

Complexo 

NMHC +Sn 

Ligante 

MTHC 

Ligante 

NMH 

Complexo 

NMH +Sn 

1024 0,498 0,361 0,398 0,423 0,281 

512 0,553 0,297 0,405 0,517 0,290 

256 0,427 0,289 0,410 0,517 0,299 

128 0,467 0,253 0,418 0,541 0,279 

64 0,281 0,250 0,424 0,408 0,293 

32 0,463 0,313 0,399 0,528 0,356 

16 0,480 0,352 0,426 0,550 0,367 

8 0,519 0,397 0,431 0,447 0,428 

4 0,508 0,414 0,444 0,454 0,448 

2 0,476 0,385 0,452 0,488 0,432 

Controle positivo 0,441 0,449 0,450 0,467 0,466 

Controle negativo 0,361 0,256 0,290 0,277 0,288 

Média do controle positivo  

0,4546 

Média do controle negativo 

0,2944 

Placa 2 

Concentração pipetada 

 (mgL-1) 

Ligante 

NMHC 

Complexo 

NMHC +Sn 

Ligante 

MTHC 

Ligante 

NMH 

Complexo 

NMH +Sn 

128 0,357 0,361 0,412 0,434 0,301 

64 0,435 0,297 0,421 0,424 0,300 

32 0,396 0,289 0,391 0,400 0,377 

16 0,486 0,253 0,456 0,455 0,374 

8 0,457 0,250 0,440 0,456 0,445 

4 0,467 0,313 0,467 0,442 0,426 

2 0,436 0,352 0,450 0,470 0,442 

1 0,517 0,397 0,464 0,484 0,482 

0,5 0,448 0,414 0,450 0,484 0,489 

0,25 0,463 0,385 0,463 0,474 0,552 

Controle positivo 0,445 0,449 0,433 0,453 0,455 

Controle negativo 0,243 0,256 0,243 0,243 0,243 

Média do controle positivo 

0,447 

Média do controle negativo 

0,2456 
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Tabela 06: Absorbâncias obtidas com a leitura das placas de 96 poços em espectrofotômetro de Microplacas, com 

comprimento de onda de 630 nm, após 24 horas de crescimento da Escherichia coli. As MIC’s foram determinadas 

através da comparação das absorbâncias e leitura visual do crescimento do microrganismo na placa. 

 

Escherichia coli 

Placa 1 

Concentração pipetada 

 (mgL-1) 

Ligante 

NMHC 

Complexo 

NMHC +Sn 

Ligante 

MTHC 

Ligante 

NMH 

Complexo 

NMH +Sn 

1024 0,495 0,424 0,565 0,433 0,332 

512 0,526 0,303 0,510 0,533 0,306 

256 0,488 0,244 0,508 0,526 0,254 

128 0,471 0,236 0,511 0,519 0,249 

64 0,538 0,239 0,520 0,628 0,281 

32 0,532 0,263 0,510 0,498 0,328 

16 0,520 0,387 0,560 0,521 0,413 

8 0,489 0,403 0,530 0,490 0,467 

4 0,499 0,448 0,545 0,506 0,417 

2 0,537 0,456 0,555 0,531 0,396 

Controle positivo 0,368 0,380 0,370 0,399 0,393 

Controle negativo 0,265 0,258 0,252 0,265 0,258 

Média do controle positivo  

0,382 

Média do controle negativo 

0,2596 

Placa 2 

Concentração pipetada 

 (mgL-1) 

Ligante 

NMHC 

Complexo 

NMHC +Sn 

Ligante 

MTHC 

Ligante 

NMH 

Complexo 

NMH +Sn 

128 0,504 0,226 0,545 0,541 0,279 

64 0,543 0,249 0,515 0,551 0,302 

32 0,537 0,243 0,496 0,491 0,417 

16 0,515 0,397 0,485 0,486 0,430 

8 0,511 0,413 0,496 0,500 0,435 

4 0,516 0,457 0,513 0,506 0,495 

2 0,471 0,468 0,490 0,505 0,487 

1 0,479 0,489 0,478 0,493 0,473 

0,5 0,502 0,502 0,474 0,484 0,471 

0,25 0,528 0,525 0,510 0,514 0,499 

Controle positivo 0,383 0,385 0,380 0,386 0,393 

Controle negativo 0,260 0,245 0,243 0,258 0,270 

Média do controle positivo 

0,3854 

Média do controle negativo 

0,257 
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Tabela 07: Absorbâncias obtidas com a leitura das placas de 96 poços em espectrofotômetro de Microplacas, com 

comprimento de onda de 630 nm, após 24 horas de crescimento da Serratia marcescens. As MIC’s foram 

determinadas através da comparação das absorbâncias e leitura visual do crescimento do microrganismo na placa. 

 

Serratia marcescens 

Placa 1 

Concentração pipetada 

 (mgL-1) 

Ligante 

NMHC 

Complexo 

NMHC +Sn 

Ligante 

MTHC 

Ligante 

NMH 

Complexo 

NMH +Sn 

1024 0,324 0,434 0,469 0,415 0,318 

512 0,379 0,348 0,488 0,482 0,272 

256 0,407 0,259 0,499 0,522 0,274 

128 0,408 0,246 0,468 0,530 0,269 

64 0,485 0,248 0,498 0,539 0,272 

32 0,485 0,249 0,552 0,519 0,278 

16 0,503 0,279 0,542 0,537 0,383 

8 0,542 0,465 0,503 0,552 0,490 

4 0,502 0,486 0,519 0,569 0,468 

2 0,518 0,465 0,514 0,527 0,502 

Controle positivo 0,448 0,428 0,435 0,454 0,458 

Controle negativo 0,254 0,254 0,256 0,278 0,287 

Média do controle positivo  

0,4446 

Média do controle negativo 

0,2658 

Placa 2 

Concentração pipetada 

 (mgL-1) 

Ligante 

NMHC 

Complexo 

NMHC +Sn 

Ligante 

MTHC 

Ligante 

NMH 

Complexo 

NMH +Sn 

128 0,354 0,226 0,478 0,496 0,260 

64 0,537 0,238 0,52 0,545 0,226 

32 0,501 0,239 0,562 0,552 0,245 

16 0,511 0,269 0,508 0,527 0,325 

8 0,505 0,485 0,486 0,564 0,469 

4 0,656 0,489 0,511 0,670 0,515 

2 0,487 0,499 0,511 0,670 0,485 

1 0,487 0,506 0,499 0,557 0,516 

0,5 0,498 0,520 0,544 0,547 0,471 

0,25 0,599 0,580 0,519 0,638 0,475 

Controle positivo 0,449 0,443 0,445 0,462 0,458 

Controle negativo 0,241 0,247 0,245 0,271 0,279 

Média do controle positivo 

0,4514 

Média do controle negativo 

0,2566 
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Tabela 08: Absorbâncias obtidas com a leitura das placas de 96 poços em espectrofotômetro de Microplacas, com 

comprimento de onda de 630 nm, após 24 horas de crescimento da Salmonella typhimurium. As MIC’s foram 

determinadas através da comparação das absorbâncias e leitura visual do crescimento do microrganismo na placa. 

 

Salmonella typhimurium 

Placa 1 

Concentração pipetada 

 (mgL-1) 

Ligante 

NMHC 

Complexo 

NMHC +Sn 

Ligante 

MTHC 

Ligante 

NMH 

Complexo 

NMH +Sn 

1024 0,460 0,402 0,451 0,427 0,304 

512 0,518 0,275 0,517 0,56 0,294 

256 0,489 0,198 0,529 0,625 0,215 

128 0,484 0,206 0,589 0,601 0,259 

64 0,522 0,185 0,596 0,603 0,244 

32 0,548 0,254 0,555 0,569 0,336 

16 0,580 0,358 0,560 0,599 0,402 

8 0,569 0,443 0,502 0,600 0,503 

4 0,578 0,511 0,503 0,610 0,508 

2 0,586 0,521 0,507 0,620 0,530 

Controle positivo 0,426 0,448 0,460 0,451 0,451 

Controle negativo 0,258 0,240 0,265 0,274 0,275 

Média do controle positivo  

0,4472 

Média do controle negativo 

0,2624 

Placa 2 

Concentração pipetada 

(mgL-1) 

Ligante 

NMHC 

Complexo 

NMHC +Sn 

Ligante 

MTHC 

Ligante 

NMH 

Complexo 

NMH +Sn 

128 0,457 0,236 0,461 0,549 0,266 

64 0,555 0,256 0,527 0,558 0,246 

32 0,555 0,205 0,532 0,566 0,270 

16 0,546 0,206 0,579 0,556 0,430 

8 0,557 0,201 0,586 0,593 0,573 

4 0,549 0,233 0,530 0,582 0,561 

2 0,403 0,360 0,264 0,286 0,296 

1 0,537 0,469 0,499 0,483 0,509 

0,5 0,271 0,550 0,270 0,029 0,263 

0,25 0,517 0,530 0,507 0,516 0,520 

Controle positivo 0,420 0,480 0,385 0,360 0,455 

Controle negativo 0,249 0,256 0,250 0,269 0,278 

Média do controle positivo 

0,42 

Média do controle negativo 

0,2604 
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Tabela 09: Absorbâncias obtidas com a leitura das placas de 96 poços em espectrofotômetro de Microplacas, com 

comprimento de onda de 630 nm, após 24 horas de crescimento do Enterobacter aerogenes. As MIC’s foram 

determinadas através da comparação das absorbâncias e leitura visual do crescimento do microrganismo na placa. 

 

Enterobacter aerogenes 

Placa 1 

Concentração pipetada 

 (mgL-1) 

Ligante 

NMHC 

Complexo 

NMHC +Sn 

Ligante 

MTHC 

Ligante 

NMH 

Complexo 

NMH +Sn 

1024 0,667 0,426 0,614 0,582 0,274 

512 0,601 0,289 0,610 0,599 0,277 

256 0,588 0,208 0,620 0,560 0,182 

128 0,585 0,257 0,636 0,560 0,221 

64 0,580 0,342 0,644 0,571 0,287 

32 0,591 0,345 0,678 0,557 0,394 

16 0,577 0,407 0,689 0,554 0,405 

8 0,539 0,501 0,697 0,564 0,571 

4 0,568 0,550 0,699 0,601 0,525 

2 0,574 0,566 0,705 0,591 0,584 

Controle positivo 0,428 0,430 0,433 0,444 0,439 

Controle negativo 0,247 0,249 0,260 0,265 0,274 

Média do controle positivo  

0,4348 

Média do controle negativo 

0,259 

Placa 2 

Concentração pipetada 

 (mgL-1) 

Ligante 

NMHC 

Complexo 

NMHC +Sn 

Ligante 

MTHC 

Ligante 

NMH 

Complexo 

NMH +Sn 

128 0,696 0,236 0,601 0,626 0,226 

64 0,703 0,266 0,611 0,615 0,238 

32 0,588 0,294 0,599 0,576 0,298 

16 0,610 0,365 0,652 0,579 0,308 

8 0,584 0,386 0,667 0,566 0,381 

4 0,609 0,396 0,645 0,556 0,432 

2 0,605 0,444 0,689 0,609 0,459 

1 0,581 0,558 0,699 0,606 0,637 

0,5 0,607 0,560 0,696 0,627 0,607 

0,25 0,643 0,560 0,723 0,657 0,654 

Controle positivo 0,425 0,424 0,422 0,450 0,425 

Controle negativo 0,266 0,268 0,253 0,288 0,262 

Média do controle positivo 

0,4292 

Média do controle negativo 

0,2674 
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Tabela 10: Absorbâncias obtidas com a leitura das placas de 96 poços em espectrofotômetro de Microplacas, com 

comprimento de onda de 630 nm, após 24 horas de crescimento da Klebsiella pnenomiae. As MIC’s foram 

determinadas através da comparação das absorbâncias e leitura visual do crescimento do microrganismo na placa. 

 

Klebsiella pnenomiae 

Placa 1 

Concentração pipetada 

 (mgL-1) 

Ligante 

NMHC 

Complexo 

NMHC +Sn 

Ligante 

MTHC 

Ligante 

NMH 

Complexo 

NMH +Sn 

1024 0,459 0,459 0,429 0,384 0,288 

512 0,494 0,299 0,459 0,527 0,301 

256 0,486 0,226 0,472 0,541 0,240 

128 0,490 0,306 0,489 0,567 0,226 

64 0,497 0,405 0,506 0,557 0,319 

32 0,555 0,325 0,512 0,574 0,387 

16 0,518 0,435 0,499 0,580 0,509 

8 0,546 0,494 0,526 0,572 0,539 

4 0,528 0,525 0,559 0,506 0,532 

2 0,504 0,537 0,560 0,525 0,542 

Controle positivo 0,451 0,423 0,445 0,436 0,434 

Controle negativo 0,280 0,278 0,280 0,287 0,303 

Média do controle positivo  

0,4378 

Média do controle negativo 

0,2856 

Placa 2 

Concentração pipetada 

 (mgL-1) 

Ligante 

NMHC 

Complexo 

NMHC +Sn 

Ligante 

MTHC 

Ligante 

NMH 

Complexo 

NMH +Sn 

128 0,471 0,259 0,470 0,526 0,293 

64 0,542 0,266 0,514 0,557 0,305 

32 0,476 0,256 0,520 0,543 0,350 

16 0,522 0,355 0,494 0,530 0,404 

8 0,507 0,389 0,506 0,538 0,499 

4 0,481 0,435 0,484 0,540 0,535 

2 0,481 0,460 0,499 0,535 0,576 

1 0,473 0,480 0,525 0,543 0,548 

0,5 0,522 0,490 0,497 0,530 0,551 

0,25 0,521 0,460 0,497 0,557 0,588 

Controle positivo 0,412 0,438 0,414 0,442 0,439 

Controle negativo 0,356 0,250 0,356 0,272 0,272 

Média do controle positivo 

0,429 

Média do controle negativo 

0,3012 
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Tabela 11: Absorbâncias obtidas com a leitura das placas de 96 poços em espectrofotômetro de Microplacas, com 

comprimento de onda de 630 nm, após 24 horas de crescimento da Pseudomonas aeruginosa. As MIC’s foram 

determinadas através da comparação das absorbâncias e leitura visual do crescimento do microrganismo na placa. 

 

Pseudomonas aeruginosa 

Placa 1 

Concentração pipetada 

(mgL-1) 

Ligante 

NMHC 

Complexo 

NMHC +Sn 

Ligante 

MTHC 

Ligante 

NMH 

Complexo 

NMH +Sn 

1024 0,739 0,458 0,708 0,676 0,455 

512 0,713 0,536 0,775 0,683 0,698 

256 0,699 0,490 0,669 0,697 0,678 

128 0,655 0,496 0,679 0,691 0,691 

64 0,670 0,543 0,685 0,709 0,674 

32 0,664 0,614 0,690 0,726 0,688 

16 0,716 0,669 0,688 0,713 0,665 

8 0,696 0,708 0,699 0,715 0,671 

4 0,681 0,775 0,702 0,713 0,718 

2 0,615 0,785 0,706 0,702 0,695 

Controle positivo 0,440 0,442 0,445 0,469 0,464 

Controle negativo 0,258 0,265 0,260 0,274 0,295 

Média do controle positivo  

0,452 

Média do controle negativo 

0,2704 

Placa 2 

Concentração pipetada 

(mgL-1) 

Ligante 

NMHC 

Complexo 

NMHC +Sn 

Ligante 

MTHC 

Ligante 

NMH 

Complexo 

NMH +Sn 

128 0,649 0,614 0,619 0,656 0,539 

64 0,722 0,669 0,680 0,715 0,618 

32 0,701 0,689 0,700 0,673 0,603 

16 0,716 0,675 0,698 0,710 0,691 

8 0,726 0,669 0,689 0,726 0,705 

4 0,737 0,650 0,628 0,729 0,743 

2 0,670 0,674 0,659 0,730 0,738 

1 0,691 0,690 0,680 0,757 0,744 

0,5 0,689 0,765 0,685 0,692 0,724 

0,25 0,686 0,785 0,653 0,692 0,701 

Controle positivo 0,429 0,480 0,426 0,455 0,478 

Controle negativo 0,238 0,250 0,238 0,276 0,276 

Média do controle positivo 

0,4536 

Média do controle negativo 

0,2556 
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Tabela 12: Absorbâncias obtidas com a leitura das placas de 96 poços em espectrofotômetro de Microplacas, com 

comprimento de onda de 630 nm, após 24 horas de crescimento da Candida albicans. As MIC’s foram 

determinadas através da comparação das absorbâncias e leitura visual do crescimento do microrganismo na placa. 

 

Candida albicans 

Placa 1 

Concentração pipetada 

(mgL-1) 

Ligante 

NMHC 

Complexo 

NMHC +Sn 

Ligante 

MTHC 

Ligante 

NMH 

Complexo 

NMH +Sn 

1024 0,295 0,233 0,530 0,669 0,332 

512 0,396 0,243 0,560 0,707 0,307 

256 0,430 0,242 0,530 0,675 0,334 

128 0,586 0,272 0,575 0,656 0,478 

64  0,679 0,356 0,580 0,680 0,580 

32 0,703 0,538 0,601 0,659 0,680 

16 0,701 0,657 0,611 0,677 0,665 

8 0,695 0,655 0,618 0,707 0,703 

4 0,691 0,716 0,636 0,706 0,665 

2 0,676 0,684 0,660 0,66 0,686 

Controle positivo 0,643 0,610 0,655 0,689 0,679 

Controle negativo 0,260 0,262 0,259 0,286 0,294 

Média do controle positivo  

0,6552 

Média do controle negativo 

0,2722 

Placa 2 

Concentração pipetada 

 (mgL-1) 

Ligante 

NMHC 

Complexo 

NMHC +Sn 

Ligante 

MTHC 

Ligante 

NMH 

Complexo 

NMH +Sn 

128 0,382 0,236 0,561 0,623 0,301 

64 0,660 0,252 0,632 0,675 0,316 

32 0,725 0,262 0,788 0,664 0,513 

16 0,682 0,356 0,723 0,679 0,711 

8 0,761 0,628 0,830 0,659 0,693 

4 0,571 0,646 0,622 0,647 0,665 

2 0,611 0,659 0,607 0,657 0,666 

1 0,568 0,670 0,642 0,656 0,658 

0,5 0,641 0,679 0,594 0,736 0,659 

0,25 0,595 0,680 0,590 0,624 0,660 

Controle positivo 0,577 0,610 0,644 0,649 0,633 

Controle negativo 0,228 0,230 0,231 0,260 0,260 

Média do controle positivo 

0,6226 

Média do controle negativo 

0,2418 

 

 

  



 

45 

 

Tabela 13: Absorbâncias obtidas com a leitura das placas de 96 poços em espectrofotômetro de Microplacas, com 

comprimento de onda de 630 nm, após 24 horas de crescimento da Candida parapsilosis. As MIC’s foram 

determinadas através da comparação das absorbâncias e leitura visual do crescimento do microrganismo na placa. 

 

Candida parapsilosis 

Placa 1 

Concentração pipetada 

 (mgL-1) 

Ligante 

NMHC 

Complexo 

NMHC +Sn 

Ligante 

MTHC 

Ligante 

NMH 

Complexo 

NMH +Sn 

1024 0,648 0,269 0,531 0,634 0,260 

512 0,691 0,266 0,541 0,655 0,259 

256 0,633 0,273 0,552 0,684 0,263 

128 0,645 0,281 0,549 0,727 0,276 

64 0,569 0,613 0,555 0,719 0,285 

32 0,581 0,664 0,537 0,709 0,346 

16 0,692 0,565 0,539 0,729 0,457 

8 0,711 0,525 0,560 0,718 0,593 

4 0,696 0,666 0,569 0,713 0,691 

2 0,709 0,704 0,601 0,761 0,686 

Controle positivo 0,699 0,703 0,690 0,674 0,689 

Controle negativo 0,275 0,278 0,280 0,297 0,305 

Média do controle positivo  

0,691 

Média do controle negativo 

0,287 

Placa 2 

Concentração pipetada 

(mgL-1) 

Ligante 

NMHC 

Complexo 

NMHC +Sn 

Ligante 

MTHC 

Ligante 

NMH 

Complexo 

NMH +Sn 

128 0,344 0,236 0,456 0,489 0,223 

64 0,467 0,301 0,530 0,532 0,236 

32 0,544 0,329 0,582 0,457 0,301 

16 0,468 0,390 0,443 0,557 0,496 

8 0,617 0,460 0,511 0,519 0,578 

4 0,460 0,509 0,531 0,555 0,542 

2 0,459 0,579 0,522 0,539 0,530 

1 0,512 0,609 0,459 0,525 0,526 

0,5 0,525 0,612 0,469 0,457 0,526 

0,25 0,515 0,630 0,537 0,543 0,532 

Controle positivo 0,445 0,450 0,443 0,446 0,452    

Controle negativo 0,232 0,230 0,239 0,262 0,269 

Média do controle positivo 

0,4472 

Média do controle negativo 

0,2464 
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5.0 CONCLUSÃO 

 

Tendo em vista os objetivos propostos e conforme os resultados encontrados sobre a 

síntese dos compostos, analise cristaloquímica e biológica de novos compostos de estanho com 

semicarbazonas e tiossemicarbazonas, podemos concluir que: 

 Foram sintetizados e caracterizados cinco novos compostos com estruturas moleculares 

e cristalinas inéditas, pertencentes a classe das semicarbazonas e tiossemicarbazonas, três 

ligantes orgânicos e dois complexos de estanho 

 De acordo com os resultados alcançados, concluímos que os compostos que foram 

complexados com metais apresentaram boa resposta para a inibição dos microrganismos, tanto 

para as bactérias gram positivas, quanto para as bactérias gram negativas e os fungos 

leveduriformes, em comparado com os ligantes isolados, o que já era esperado, conforme 

literatura. 

A versatilidade de compostos modificados a partir de bases de Schiff, oferece a 

possiblidade de se obter diversos ligantes com pequenas variações estruturais, que levam a 

diferentes efeitos biológicos. 

Com resultados promissores obtidos neste trabalho consideraremos a possibilidade de 

continuar pesquisando os efeitos biológicos dos compostos inéditos e adicionalmente realizar 

testes complementares para avaliação da citotoxicidade de cada composto e complexo metálico. 

Conclui-se que estes complexos com estanho apresentam grande potencial de atividade 

antibacteriana e antifúngica. 
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