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Introdução 

A reação de Morita-Baylis-Hillman, um versátil 
método de formação de ligações C-C, permite a 
síntese em uma única etapa de produtos 
funcionalizados. Esses adutos podem ser 
intermediários para a preparação de produtos 
biologicamente ativos.1 Este trabalho descreve a 
síntese, caracterização e avaliação da atividade 
antifúngica de (Z)-2-(metoxicarbonil)-3-fenilalil-(4-
clorofenil)sulfonilcarboimidoditioato de tetrafenil-
fosfônio a partir de um brometo de Morita-Baylis-
Hillman e (4-clorofenilsulfonil)ditiocarbimato de 
potássio. Outro objetivo do trabalho foi a avaliação 
do potencial antifúngico do inédito alilditiocarbimato. 
O desenvolvimento de resistência aos fungicidas 
comerciais é um problema para a agricultura, sendo 
importante a pesquisa por novos fungicidas.2 

Resultados e Discussão 

  O esquema 1 mostra a rota sintética utilizada. 

 

Esquema 1. Rota sintética utilizada. 

   A síntese do aduto 13 e do brometo 24 estão 

descritas na literatura. O composto inédito 3 (pf= 

61,9-62,5 ºC) foi caracterizado por HR-ESI-MS, 

espectroscopias no infravermelho e de RMN de 1H e 
13C. O espectro de massas no modo negativo do 

composto 3 apresentou um pico de valor de m/z = 

439,9871, que é compatível com a fórmula 

molecular do ânion C18H15ClNO4S3
2-. Seu espectro 

no infravermelho apresentou bandas em 1703 cm-1, 

1363 cm-1, 1265 e 1140 cm-1 e 945 cm-1 referentes 

aos estiramentos das ligações C=O de éster, C=N, 

SO2ass e SO2sim e CS2ass, respectivamente. 

 

No espectro de RMN de 1H de 3 um simpleto em  

4,20 foi atribuído aos hidrogênios metilênicos CH2, 

correlacionado ao sinal em  33,8 no espectro de 

RMN de 13C. Os sinais do cátion tetrafenilfosfônio 

apareceram como dupletos no espectro de 13C e os 

sinais em   168,5 e  202,6 foram atribuídos ao 

átomo de carbono da carbonila do éster  α,β-

insaturado e do carbono do grupo C=N, 

respectivamente. Os demais sinais estão de acordo 

com a estrutura proposta. A estereoquímica Z foi 

determinada por experimentos de NOEdif.  

A atividade antifúngica de (3) foi avaliada pelo 

teste Poisoned food contra Botrytis cinerea, 

causador de mofo cinzento em morangos. O 

composto 3 apresentou um valor de IC50 de 94 M 

sendo mais ativo que o brometo de Morita-Baylis-

Hillman precursor 2 que na concentração de 0,5 

mmol L-1 inibiu apenas 44% e menos ativo que o 

fungicida commercial dimetilditiocarbamato de zinco. 

Conclusões 

Foi sintetizado o composto (Z)-2-(metoxicarbonil)-

3-fenilalil-(4-clorofenil)sulfonilcarboimidoditioato de 

tetrafenilfosfônio. O inédito alilditiocarbimato 3 foi 

completamente caracterizado por HR-ESI-MS, 

espectroscopia no IV, RMN de 1H e 13C. O novo 

composto foi ativo contra Botrytis cinerea. Esses 

estudos serão aprofundados com a determinação do 

IC50 para outros microorganismos. 
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