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Introdução 

As semicarbazonas e as tiossemicarbazonas 

exibem um amplo espectro de atividades biológicas, 

como a ação antiepiléptica, anti-hipertensiva, 

hipolipidêmica, antineoplásica, hipnótica e 

anticonvulsivante.1 Recentemente, nosso grupo de 

pesquisa sintetizou uma série de 

tiossemicarbazonas que apresentaram atividade 

frente à enzima tirosinase2. A classe das 

semicarbazonas vem sendo cada vez mais 

investigada, tendo em vista a facilidade da ação 

quelante do oxigênio presente no grupo carbonila 

nessas moléculas com os íons cobre no sítio ativo 

da enzima. Considerando os resultados obtidos com 

a classe das tiossemicarbazonas, este trabalho teve 

como objetivo sintetizar derivados aril-

semicarbazonas, com os mesmos substituintes 

presentes nas tiossemicarbazonas, e avaliar sua 

atividade frente à enzima tirosinase2.  

Resultados e Discussão 

Os compostos foram sintetizados a partir da reação 

entre o cloridrato de semicarbazida em água e os 

respectivos benzaldeídos na presença de acetato 

de sódio, como monstra o Figura 1. As 

semicarbazonas foram obtidas em rendimentos de 

67 a 28%. 
 

 

 

 

 

 

Figura 1. Reação de obtenção das aril-semicarbazonas 

 

Os compostos foram caracterizados por técnicas 

espectroscópicas de rotina e em seguida 

encaminhados para avaliação frente à tirosinase. 

A estrutura das aril-semicarbazonas foi confirmada 

a partir dos dados espectroscópicos de 

infravermelho (ATR, cm-1), RMN 1H (500 MHz, 

DMSO-d6) e 13C (125 MHz, DMSO-d6). As faixas 

dos principais valores de deslocamento químico de 

RMN 1H foram: δ 10,00–10,30 (N-H); 7,70-7.90 

(CH=N); 6,40-6,70 (NH2); e os de RMN de 13C, 

foram: δ 157,1-157,3 (C=O); 134,2-140,2 (C=N). 

Sendo assim, os deslocamentos variaram de 

acordo com a natureza dos substituintes, conforme 

esperado. As principais absorções nos espectros de 

infravermelho foram: 3452-3457 e 3268-3282 (NH2); 

3226-3060 (NH); 1645-1675 (C=O); 1506-1585 

(C=N); 1085 (ArC-Cl) e 1220 (ArC-Br). 

A avaliação das semicarbazonas mostrou atividade 

de inibição da tirosinase apenas para as 

substituídas por 3-OH,4-OCH3 e 4-OH, mas, com 

apenas 39 e 27% de inibição, respectivamente, na 

concentração de 666 M. 

Os valores teóricos de log P mostraram a menor 

lipofilicidade das semicarbazonas quando 

comparadas às tiossemicarbazonas e, também, 

uma maior eficiência na interação da tiocarbonila 

com os íons de Cu no sítio ativo da enzima. A 

Tabela 1 mostra os percentuais de inibição das 

tiossemicarbazonas frente a tirosinase e os valores 

de log P calculados pelo programa ACD. 

 
Tabela 1. Valores de log P e % de inibição para os 
compostos avaliados    

a: o composto apresentou 35% de ativação  

da enzima; b: 24% de ativação da enzima. 

Conclusões 

As semicarbazonas foram obtidas em rendimentos 

satisfatórios e as estruturas propostas confirmadas. 

A avaliação da atividade frente a tirosinase mostrou 

que as tiossemicarbazonas, com os mesmos 

substituintes, foram mais eficientes na inibição da 

enzima devido a maior lipofilicidade e a presença 

do enxofre ao invés do oxigênio.  
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 Tiossemicarbazonas Semicarbazonas 

X log P % de Inibição log P 
% de 

Inibição 

H 1,86 88 1,27 19 

3-OH, 

4-OCH3 
1,49 94 0,90 39 

OH 1,61 95 1,02 a 

OCH3 1,98 94 1,39 27 

OC2H5 2,52 96 1,93 4,6 

Cl 2,62 86 2,03 1,5 

Br 2,79 61 2,20 b 


