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Introdução 

A química supramolecular pode ser definida como a 

formação de agregados moleculares ou iônicos que, 

unidos por interações não covalentes, podem ser 

utilizados para reconhecimento celular, catálise 

enzimática dentre outros1. Os compostos macrocilos 

estão inseridos na química supramolecular e 

relacionados com a formação de complexos 

hóspede-hospedeiro2. Dentre eles, podemos 

destacar os pilar[n]arenos, desenvolvidos em 2008, 

que se caracterizam por possuírem fácil 

funcionalização e com numerosas aplicações3. Os 

pilara[n]arenos contendo enxofre ainda são 

escassos na literatura, contendo apenas um 

exemplo de copilar[n]areno funcionalizado com 

tioaceto-hidrazona4. Portanto, existe uma lacuna no 

que concerne a obtenção e aplicação dessas 

moléculas e esse trabalho tem por objetivo 

preenche-la.  

Resultados e Discussão 

A síntese do pilar[5]areno contendo enxofre, 

composto 4, se deu a partir do composto comercial 

1 com ótimos rendimentos, conforme ilustrado no 

Esquema 1.  

 

 
Esquema 1. Síntese do pilar[5]areno do tipo 5 

Para alterar questões de solubilidade também 

realizou-se a síntese do sulfóxido 5, o qual é solúvel 

em meio aquoso, através de uma reação de 

oxidação. No intuito de verificar a influência da 

cavidade do macrociclo sintetizou-se, 

concomitantemente, os seus monômeros 6 e 7, 

conforme ilustrado no Esquema 2. Ademais, os 

compostos 4, 5, 6 e 7 foram enviados para os 

nossos colaboradores (UFSC) a fim de verificar, 

inicialmente, as capacidades na estabilização de 

nanopartículas de paládio. 

 
Esquema 2. Síntese do monômero do tipo 7 

Conclusões 

Conclui-se que a rota sintética para obtenção dos 

compostos inéditos 4 e 5, pilar[5]arenos 

funcionalizados com enxofre, e 6 e 7, seus 

respectivos monômeros, mostrou-se eficiente e de 

fácil acesso. Além disso, testes de sua aplicação em 

sistemas hóspede-hospedeiro vêm sendo testada.  
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