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                                                   INTRODUÇÃO 

OBJETIVO 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Esquema 1 - Rota sintética para preparação de 1,3,4-oxadiazóis a partir de 

tetrazóis.  

   
 Respostas complexas de defesa frente a ações microbianas para o estabelecimento 

de parasitismo é uma característica inerente dos organismos superiores. Em plantas, 

respostas de defesa são ativadas quando receptores da membrana celular ou citoplasma 

reconhecem moléculas (elicitores e/ou efetores). Neste trabalho, é apresentado a síntese 

de oxadiazóis e tetrazóis derivados do ácido salicílico (AS, 1) para posteriormente avaliar a 

concentração inibitória mínima dessas moléculas frente a cepas de fungos e bactérias de 

interesse vegetal. Acredita-se que esses compostos possam também promover a ativação 

das respostas de defesa basal vegetal contra a invasão fitopatógenos e consequentemente 

elevar a qualidade da uva para vinificação.  

Síntese  tetrazóis e 1,3,4-oxadiazois como bioisósteros do AS (1); 

 

Avaliação da indução de resistência vegetal pelas moléculas sintetizadas; 

 

Avaliação das moléculas sintetizadas frente a microrganismos importantes em 

medicina e agricultura. Determinação de suas concentrações inibitórias mínimas; 

 

Melhoramento da qualidade da uva para vinho. 

 

Figura – Revalidação por docagem mostrando o tetrazol 2a ligado ao sítio 

ativo da enzima SABP2 
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 Reação entre os aldeídos aromáticos 2a-c,f-j com hidrocloreto de hidroxilamina na 

presença de Na2SO4 em meio aquoso, por 1h a 100 °C, levou a formação das oximas em 

70―78% de rendimento. Subsequente tratamento das oximas com cloreto de tionila e Na2SO3  

por 12 h a temperatura ambiente gerou a respectiva nitrila 3a-j em 37―45%. Em seguida, 

reação de cicloadição (3+2) das nitrilas 3a-j com NaN3 forneceu o 1-H-tretrazois1 1a-j 

(42―55%) alvo após aquecimento reacional a 90 °C em DMF por 12h. O tetrazol 1d foi 

transformado em cloro-1,3,4-oxadiazol 4d pela reação com cloreto-2 cloro acético. 

Posteriormente, este  e os demais tetrazóis 1 servirão como substratos para síntese de uma 

série de oxadiazóis inéditos 5 e/ou de grande apelo biológico. E ainda, uma biblioteca de 

aril-1,3,4-oxadiazois 6 serão sintetizados pelo tratamento de tetrazois 1a-j com cloretos de 

aroila . 
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 Resultados de revalidação de 33 derivados do ácido salicílico contendo o núcleo 1H-

tetrazol e 1,3,4-oxadiazol por docagem sugerem que o tetrazol 1a resulte em interações mais 

efetivas com a proteína do que o AS deprotonado (salicilato),  AS (1) e o salicilato de metila 

(Figura). 

 Foram preparados uma série de tetrazóis através de reações simples, usando 

reagentes de baixo custo 2 e comercialmente disponíveis. Realizaram-se testes biológicos 

com a finalidade de mensurar a atividade de GPX. Analisando os gráficos, observa-se que 

os tetrazois 1d, 1b, 1i e 1j mostraram resultados promissores de atividade GPx. Serão ainda 

realizados testes para determinar propriedades antifungicas, bem como caracterizações 

metabólicas mais específicas da resposta SAR. 

Gráfico 2 – Atividade de GPX 

TESTES BIOLÓGICOS 

Conclusão 

Os testes in vivo foram realizados usando tomateiros cv. Santa Clara e usando 

as amostras em uma concentração de 0,3 mg/mL. Bion 0,4 mg/mL 

 Já o segundo ensaio (Gráfico 2) mostrou que as substâncias 1j e 1f produziram 

respostas de atividade de GPX seguindo a ativação de metabolismo promovida pelo Bion, 

sustentadas a 12 e 24 horas após pulverizações, em folhas de tomateiro cv. Santa Cruz Kada.  

 Percebe-se, através do Gráfico 1, que as substâncias 1d e 1b induziram aumentos na 

atividade de peroxidases de folhas de tomateiro nos níveis apresentados pelas plantas 

pulverizadas do Bion. Bion é um composto indutor de resistência vegetal (SAR) adotado no 

Brasil em algumas culturas, como tomate, feijão, trigo e melão. O composto 1b apresentou 

aumento abrupto das respostas após 24 h. Este aumento, em primeira instância, não deve 

estar relacionado a processos de indução de resistência, pois respostas enzimáticas muito 

abruptas estão, geralmente, mais associadas a estresses e injúrias do que sinalização celular 

ou regulação metabólica. 

Os testes in vivo foram realizados usando tomateiros cv. Santa Clara e usando as 

amostras em uma concentração de 0,3 mg/mL. Bion 0,4 mg/mL 

 As substâncias 1d, 1b, 1i e 1j serão submetidas a estudos adicionais para 

caracterização metabólica mais específica da resposta SAR. 

Gráfico 2 – Atividade de GPX para substâncias 1a-e 


