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Isoxazolinas e isoxazóis. Moléculas primas brincando de esconde-

esconde no jardim dos cristais líquidos.  
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Introdução 

É conhecida na ciência dos cristais líquidos 
calamíticos (CLC) uma dependência do fenômeno 
líquido-cristalino com parâmetros estruturais e 
eletrônicos, tais como linearidade e planaridade, 
polarizabilidade e polaridade, conjugação, rigidez e 
flexibilidade. Essas são as características usuais 
dos CL mais tradicionais as quais favorecem o 
aparecimento do fenômeno líquido-cristalino em 
compostos orgânicos. Neste trabalho, relatamos a 
síntese de uma coleção de moléculas primas 
isoxazolinas e isoxazóis cuja estrutura molecular, à 
primeira vista, conduz à escolha dos isoxazóis como 
a melhor alternativa de núcleo mesogênico de 
acordo com as características mencionadas acima.1 
Nossos resultados mostram um comportamento não 
usual dessas moléculas, como se elas estivessem 
brincando de um jogo conhecido pelas crianças de 
esconde-esconde. 

Resultados e Discussão 

Os Esquemas I e II descrevem a preparação das 
séries primas isoxazolinas 5a-b/6a-b e isoxazóis 7a-
b/8a-b. A reação chave no Esquema I é a 
cicloadição [3+2] 1,3-dipolar de óxidos de nitrila e 
alcenos 3a-b e os alcenos perfluorados 4a-b. A 
partir do aldeído 1 sintetizou-se a oxima 2, que 
quando exposta ao ambiente oxidativo (NCS, 
piridina) gera o precursor reativo óxido de nitrila. A 
adição de uma solução do alceno correspondente 
captura o precursor com a respectiva formação dos 
cicloadutos isoxazolínicos 5a-b/6a-b. 

 
Esquema I. Síntese de isoxazolinas 5a-b e 6a-b via 

reação de cicloadição [3+2] 1,3-dipolar. 

A oxidação mediada pelo MnO2 transforma 5a-b e 
6a-b nos isoxazóis 7a-b e 8a-b. 

 
Esquema II. Isoxazóis 7a-b e 8a-b obtidos das 
isoxazolinas 5a-b e 6a-b via MnO2-oxidação. 

A Tabela 1 apresenta os dados térmicos dos 
compostos sintetizados. Mesofases estáveis foram 
encontradas somente para as isoxazolinas 6a e 6b. 
No resfriamento foram encontradas mesofases 
altamente ordenadas que estão sob investigação via 
Raio-X. Cálculos teóricos no nível B3LYP com base 
6-311G(d,p) revelaram arranjo antiperiplanar das 
cadeias de hidrocarbonetos e completamente 
torcidas para as cadeias perfluoradas. 

Tabela 1. Dados para os compostos 5a-b/6a-b e 7a-b/8a-b.  

 Temperaturas de transição (oC) 
aquecimento/resfriamento e entalpia (kcal/mol) 

5a Cr1 65.0 (0.94) Cr2 82.0 (5.97) I 
5b Cr1 ….Cr2 93 I 

6a 
Cr 98.5 (5.60) SmA 105.0 (1.02) I 

I 105.0 (1.36) SmA 85.0 (1.50) SmX 63.5 (2.96) Cr 

6b 
Cr 79.6 (0.53) SmX 107.0 (3.30) SmA 124.0 (1.88) I 

I 125.0 (2.1.0) SmA 107.0 (3.20) Cr2 

7a Cr 63.0 (8.07) I 
7b Cr1….Cr2 63 I 
8a Cr 81.0 (16.2) I 
8b Cr 105.5 (10.0) 

Conclusões 

A incorporação de segmentos perfluorados nas 
isoxazolinas 6a e 6b inverte a nossa expectativa 
quanto à presença de mesofases. A origem do 
comportamento não usual será apresentada.  
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