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Introdução 

Os oxadiazóis são heterociclos de cinco membros 
com um átomo de oxigênio e dois de nitrogênio que 
podem estar organizados de quatro maneiras, na 
forma de isômero constitucional.

1 

Diversos trabalhos foram publicados sobre as 
atividades biológicas nos últimos anos, tais como: 
anti-inflamatória, anticancerígeno, antibacteriana, 
antifúngica, antioxidante.
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Neste trabalho é descrita a síntese do 2-(5-amino-
1,3,4-oxadiazol-2-il)-4-nitrofenol (3) e o seu derivado 
N-(5-(2-hidroxi-5-nitrofenol)-1,3,4-oxadiazol-2-il) 
acetamida (4). 

Resultados e Discussão 

A rota sintética começou com a reação de nitração 
do salicilaldeído, que gerou uma mistura de 
regioisômeros orto (1a) e para (1b). A separação 
desses produtos foi realizada devido à diferença de 
solubilidade dos fenóxidos em solução básica 
aquosa. Enquanto o fenóxido de 1a possui grande 
solubilidade em água à temperatura ambiente, 1b 
apresenta baixa solubilidade, o que leva a sua 
precipitação seletiva em meio básico. Após a 
separação, reagiu-se o cloridrato de semicarbazida 
com 1b, a fim formar o produto 2. Posteriormente, 2 
foi utilizado para a formação do oxadiazol 3 na 
presença de bromo em ácido acético (Esquema 1). 

 

Esquema 1. Etapas para formação do 1,3,4 
oxadiazol.
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O produto 3 foi purificado por recristalização, 
utilizando os solventes mostrados na Tabela 1. 
 

Tabela 1. Rendimento e volume do solvente 
utilizados para a purificação de 0,5 g do produto 3. 

Verificou-se que a mistura metanol/DMSO foi a mais 
adequada, resultando em maior recuperação em 
menor volume de solvente. Ao final da purificação o 
rendimento foi de 64%. 
Por fim, o oxadiazol 3 sofreu uma reação de 
acetilação, empregando anidrido acético (Esquema 
2). Esta reação foi inicialmente investigada sem o 
catalisador DMAP por 2 horas com e sem 
aquecimento, sem sucesso. Ao adicionar o DMAP, a 
reação completou-se em 10 minutos sem aquecer, 
conduzindo ao produto 4. 
Esquema 2. Reação de acetilação da substância 3. 

 

 A estrutura foi confirmada por RMN 
1
H, conforme 

exibido na Figura 1. 
 

Figura 1. Espectro de ressonância magnética 
nuclear de hidrogênio do produto 4.  

Conclusões 

Os materiais de partida foram devidamente 
sintetizados e até o momento duas moléculas 
contento o grupo funcional 1,3,4 oxadiazol foram 
sintetizadas com sucesso. Pretende-se ampliar as 
estruturas obtidas explorando a reação de 3 com 
diversos anidridos. 
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 Solvente Rendimento Volume 
1ª Água 40% 1 L 
2ª Metanol 40% 100 mL 
3ª Metanol/DMSO 64% 100 mL 
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