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Introdução 

Os compostos isoxazolínicos são importantes 

heterociclos contendo nitrogênio e oxigênio 

presentes em muitos produtos biológicos, 

farmacêuticos e tecnológicos. Uma característica 

muito desejada nessas moléculas orgânicas 

funcionais é a capacidade de auto-agregação e 

auto-organização, apresentada por moléculas 

assimétricas. 

Outro destaque na química orgânica é a utilização 

do flúor como substituinte em uma imensa 

variedade de compostos, devido a fascinante 

combinação de propriedades como pequeno 

tamanho, alta eletronegatividade, baixa 

polarizabilidade, o fato de a ligação C-F ser muito 

forte, conferindo grande estabilidade, baixa tensão 

superficial de líquidos e baixa energia superficial de 

sólidos.
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Portanto, neste trabalho podem ser avaliadas tanto 

as propriedades das moléculas contendo o anel 

isoxazolina/isoxazol, quanto investigar a influência 

de cadeias perfluoradas, tendo em vista avaliar o 

comportamento das moléculas assimétricas. 

Resultados e Discussão 

A estratégia para a síntese de isoxazolinas e 

isoxazóis preparados por meio da sequência de 

reações de oximação, cicloadição [3+2] 1,3-dipolar 

de um óxido de nitrila e um alceno seguida da 

reação de oxidação é descrita no esquema 1.
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Esquema 1. Rota sintética para obtenção das 

isoxazolinas e isoxazóis 3,5-dissubstituídos. 

 

 Uma série de compostos foi obtida utilizando essa 

rota sintética. Alguns alcenos foram previamente 

preparados através da reação de Wittig
3
, que utiliza 

aldeídos como materiais de partida. 

 Na figura abaixo estão ilustradas algumas 

isoxazolinas sintetizadas, que foram posteriormente 

oxidadas. Buscou-se comparar compostos contendo 

cadeias perfluoradas em ambos os lados do centro  

heterocíclico (moléculas simétricas) com compostos 

onde somente um lado possui cadeia perfluorada 

(assimétricas).   

 
Figura 2. Algumas isoxazolinas sintetizadas. 

A variação do comprimento das cadeias alquílicas 
e perfluoradas é importante, pois acarreta em 
mudanças nos pontos de fusão, podendo levar ao 
aparecimento de fases líquido-cristalinas, o que 
ainda não foi observado nos compostos 
sintetizados.  

Conclusões 

A rota sintética utilizada mostrou-se simples e 

eficiente para obter isoxazolinas e isoxazóis, 

contendo ou não cadeias perfluoradas. Não foi 

observado comportamento líquido-cristalino para as 

isoxazolinas e isoxazóis sintetizados, podendo 

ainda ser observado nos novos compostos que 

estão em fase de preparação. 
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