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Introdução 

    Compostos utilizados como intermediários na 

síntese de heterociclos tem recebido uma atenção 

considerável nos últimos anos, pois os mesmos 

possuem grande aplicabilidade, como na fabricação 

de tinta, plástico e cosméticos, no entanto a principal 

busca por heterociclos é o potencial biológico 

apresentado por estes.¹ A  carbonohidrazidatioamida 

(Figura 1) pode ser um intermediário para síntese 

de vários heterociclos, porém destaca-se 

principalmente na obtenção de 1,2,4 triazóis e  1,3,4 

tiodiazóis, que possuem atividade antifúngica, 

anticâncer e antibactericida.² ³ 

Neste trabalho apresentamos a sintese de cinco 

carbonohidrazidatioamidas inéditas, por meio da 

condensação da carbodihidrazida com acetofenonas 

para-substituídas, e, posteriormente pela adição do 

grupo tioamida.  

 

  
 
 
 
        Figura 1: Carbonohidrazidatioamidas 

Resultados e Discussão 

   A síntese das carbonohidrazidatioamida foi 

realizada em duas etapas: a primeira etapa 

(Esquema 01) utilizou-se um equivalente da 

carbodihidrazida para 1,5 das respectivas 

acetofenonas. A reação foi realizada sob refluxo em 

etanol por 48h, o produto foi obtido na forma de um 

precipitado branco.      

A segunda etapa (Esquema 02) foi realizada pela 

adição de um equivalente da carbohidrazona e do 

fenilisotiocianato, deixando-os sob agitação em 

DMSO  por 1h. Ao final da reação foi adicionado 

água, cerca de dez vezes mais do que a quantidade 

de DMSO, para que o produto precipitasse.  

Nas duas etapas a purificação foi feita lavando-se o 

produto com etanol e água. Os rendimentos ficaram 

entre 65 e 69%.  

 

 

 

 

Esquema 01: Síntese de carbohidrazonas.  

Esquema 02: Síntese de carbonohidrazidatioamidas 

 

As carbonohidrazidatioamidas foram caracterizadas 

por RMN de ¹H e ¹³C. Observou-se na região de δH 

9.00 – 10.00 quatro singletos largos, referentes aos 

hidrogênios amínicos e os sinais na região de 

δC144.3 - 145.6, 155.4 - 155.6 e 181.3 pertencentes 

aos carbonos imínicos, carbonílicos e 

tiocarbonílicos, respectivamente, além dos sinais 

relativos as porções aromáticas. 

Conclusões 

Os compostos foram sintetizados com sucesso, alto 

grau de pureza e bons rendimentos. Tendo em vista 

a continuação do trabalho, a próxima etapa será 

verificar os heterociclos que podem ser formados na 

presença de diferentes tipos de ácidos de Lewis. 
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