
 
Sociedade Brasileira de Química-Rio de Janeiro                                                                                 

XVII Encontro Regional da Sociedade Brasileira de Química -Regional Rio de Janeiro (XVIIERSBQ-Rio) 

Síntese e caracterização de novos 1,3,4-tiadiazóis híbridos, visando 
prospecções biológicas. 

Roberto Xavier de Almeida1 (PG), Andrea L. F. de Souza2 (PQ), Sabrina Baptista Ferreira1 (PQ) 
1 Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto de Química, Laboratório de Síntese Orgânica e Prospecção 

Biológica (LaSOPB), Av. Athos da Silveira Ramos, 149, 21941-485; 2 Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto 

de Química, Laboratório de Catálise e Síntese Orgânica (LaCASO), Av. Athos da Silveira Ramos, 149, 21941-485. 

sabrinab@iq.ufrj.br 

 

Palavras Chave: Tiadiazol, Síntese Orgânica, Hibridação Molecular, Bioisosterismo 
 

Introdução 

A síntese de novas substâncias e materiais 
caracteriza incessante e iminente demanda 
socioeconômica, seja para a otimização de 
atividades biológicas pertinentes a fármacos, seja a 
descoberta de novas atividades, seja a resolução de 
problemas industriais como a dessulfuração de 
combustíveis e a captura de CO2. Este trabalho 
apresenta a síntese de 1,3,4-tiadizóis lançando mão 
de metodologias consagradas e acrescentando 
modificações que possam otimizar os processos1. A 
obtenção destas estruturas se dá no interesse de 
acoplá-las a diferentes scaffolds elevando a 
complexidade estrutural e sintética associadas e 
consequentemente o valor agregado final. Todo o 
projeto direciona-se à obtenção de estruturas que 
venham a apresentar atividades biológicas diversas, 
com ênfase ao combate de doenças negligenciadas 
e cânceres. Para a obtenção das estruturas 
candidatas serão aplicadas diferentes metodologias 
sintéticas que partem do planejamento racional 
baseado na escolha de fragmentos com scores 
interessantes no aspecto de estudos de SAR e 
QSAR e outras técnicas inerentes à Química 
Medicinal, com ênfase ao bioisosterismo e 
hibridação molecular.  

Resultados e Discussão 

A metodologia aplicada parte da estrutura 
denominada tiossemicarbazida juntamente a ácidos 
carboxílicos em água, catalisada por ácido sulfúrico 
(50% mol) em refluxo, obtendo as estruturas 2-
amino-1,3,4-tiadiazólicas. Para a obtenção destas 
substâncias foram utilizados ácidos carboxílicos 
diversos, com crescimento homólogo da cadeia 
lateral hidrocarbônica da posição 5 do heterociclo, 
modificando sua hidrofobicidade. Também foram 
utilizados alguns ácidos funcionalizados com a 
presença de grupos estratégicos como hidroxilas, 
aminas e haletos. O grupo amina primária foi 
utilizado para realizar os acoplamentos seguintes. 
 

 
 
Figura 1. Esquema geral de obtenção dos 
tiadiazóis. 
 
 
 
 

 

Figura 2. Esquema geral de acoplamento dos 
tiadiazóis a outros scaffolds (hibridação molecular). 

 

Tabela 1. Comparação dos rendimentos obtidos 
para a síntese de cada tiadiazol frente aos ácidos 
carboxílicos relativos.  

 
Ácido 

carboxílico 

 
HCOOH 
(fórmico) 

 
CH3COOH 
(acético) 

 
CF3COOH 

(trifluoracético) 

 
Rendimento 

 
68% 

 
85% 

 
78% 

Conclusões 

As metodologias sintéticas foram aplicadas com 
êxito. As estruturas tiadiazólicas foram obtidas e 
caracterizadas. As mesmas serão levadas a testes 
de atividade biológica. 
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