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RESUMO 

Reações multicomponentes são altamente átomo-eficientes e ocorrem quando três ou mais 

reagentes são combinados em uma única etapa reacional (sem isolamento de intermediários) 

para fornecer um produto de alta complexidade estrutural. Merece destaque a reação de 

Groebke-Blackburn-Bienaymé (GBB) descrita em 1998 entre 2-aminoazóis, aldeídos e 

isonitrilas, a qual permite a obtenção de heterociclos nitrogenados com potencial atividade 

biológica. Os líquidos iônicos ácidos de Brnsted (LIABs) são compostos doadores de próton 

com diversas finalidades, destacando o seu uso como catalisadores eficientes e 

potencialmente reutilizáveis em reações orgânicas. O óxido nítrico (NO) é um radical livre de 

baixo peso molecular que em ambientes fisiológicos atua como um importante sinalizador 

molecular. A função do NO para o desenvolvimento de tumores tem sido estudada desde os 

anos 1990, sendo que altas concentrações deste radical livre no microambiente tumoral 

desencadeiam um efeito citotóxico para as células tumorais (efeito antitumoral). Neste 

contexto, moléculas orgânicas com o núcleo 1,2,5-oxadiazol-2-óxido (furoxano) podem 

funcionar como doadores exógenos de NO em condições fisiológicas e, portanto, atuar como 

potenciais compostos antitumorais. Este trabalho tem como objetivo geral o estudo de reações 

multicomponentes sequenciais catalisadas por líquidos iônicos ácidos de Brnsted para a 

construção de coleções de heterociclos nitrogenados conjugados ao anel furoxano, 

compostos que podem ser considerados como doadores NO com potencial atividade 

antitumoral. Inicialmente, foram estudados os LIABs como catalisadores nas reações de GBB 

para a preparação de imidazo[1,2-a]piridinas, utilizando o líquido iônico com o cátion 3-

sulfonilbutil-1-metilimidazólio ([(SO3H)4C4C1Im]) e diferentes ânions (HSO4
−, NTf2−, OTf−, BF4

− 

e H2PO4
−) em uma reação modelo entre o benzaldeído, a terc-butil-isonitrila e a 2-

aminopiridina, sob diversas condições reacionais. Verificou-se que a condição mais eficiente 

foi aquela realizada com 20 mol% de [(SO3H)4C4C1Im][TfO] em refluxo de etanol por 4 horas. 

Esta condição reacional foi então aplicada na síntese de vinte e seis imidazo[1,2-a]piridinas e 

imidazo[2,1-b]tiazóis  (obtidos em rendimentos variados: 42-93%), via aquecimento 

convencional e/ou aquecimento por irradiação de micro-ondas, a depender da combinação 

dos materiais de partida. No teste inédito de recuperação e reuso de um catalisador ácido 

homogêneo nas reações de GBB, o líquido iônico [(SO3H)4C4C1Im][OTf] pôde ser reutilizado 

durante quatro ciclos de reuso sem perda significativa de atividade catalítica. Foi realizado um 

estudo preliminar das reações multicomponentes GBB−Passerini sequenciais para a 

preparação de imidazo[1,2-a]piridinas furoxânicas, e a melhor condição reacional foi aquela 

cujo a reação foi efetuada em diclorometano a 80°C sob aquecimento por micro-ondas, 

durante 4 horas. Nessas condições, quatro produtos foram preparados na faixa de rendimento 

entre 54-71%. Nos testes preliminares da capacidade de liberação de óxido nítrico, as quatro 

imidazo[1,2-a]piridinas furoxânicas preparadas produziram NO em solução na  faixa 0,27-2,16 

M, na presença de cisteína quando incubadas a 37°C durante 24 horas. De modo geral, 

ainda há espaço para a investigação do uso de líquidos iônicos ácidos de Brnsted 

heterogêneos como catalisadores nas reações de GBB, bem como há oportunidades para a 

exploração das reações multicomponentes GBB−Passerini sequenciais, com a finalidade de 

expandir a coleção de heterociclos nitrogenados furoxânicos potencialmente doadores de NO.  

 

Palavras-chave: Reações multicomponentes; líquidos iônicos ácidos de Brnsted; doadores 

de NO; furoxano; câncer. 

 



ABSTRACT 

Multicomponent reactions are highly atom-efficient transformations between three or more 

starting materials combined in a single reaction step, without isolation of intermediates, 

furnishing a highly complex structural product. Groebke-Blackburn-Bienaymé (GBB) reaction 

was firstly described in 1998 for the transformation between 2-aminoazoles, aldehydes and 

isonitriles, leading to nitrogen-fused heterocycles with potential biological activity. Brnsted 

acidic ionic liquids (BAILs) are proton donor compounds with several functions, highlighting 

their use as efficient and potentially reusable catalysts in organic reactions. Nitric oxide (NO) 

is a free radical which acts as an important chemical mediator in physiological environments. 

The role of NO for tumor development has been studied since the 1990s, and high levels of 

this free radical in the tumor microenvironment led to cytotoxic effect against tumor cells 

(antitumor activity). In this context, organic molecules, such as compounds containing the 

1,2,5-oxadiazole-2-oxide scaffold (furoxan), can play an important role as exogenous NO 

donors under physiological conditions and, therefore, act as potential antitumor 

compounds.  The main objective of this work is the study of sequential multicomponent 

reactions catalyzed by Brnsted acidic ionic liquids for the synthesis of nitrogen-fused 

heterocycles conjugated to the furoxan ring, compounds that can be considered as NO donors 

with potential antitumor activity. Firstly, it was investigated the unprecedented use of BAILs as 

catalysts in the GBB reaction for the preparation of imidazo[1,2-a]pyridines, using the ionic 

liquid bearing the cation 3-sulfonylbutyl-1-methylimidazolium ([( SO3H)4C4C1Im]) and different 

anions (HSO4
−, NTf2−, OTf−, BF4

− e H2PO4
−) in a model reaction between benzaldehyde, tert-

butyl-isocyanide and 2-aminopyridine, under different reaction conditions. The most efficient 

condition was the use with 20 mol% of [(SO3H)4C4C1Im][TfO] in refluxing ethanol for 4 hours. 

This condition was applied for the synthesis of twenty-six imidazo[1,2-a]pyridines and 

imidazo[2,1-b]thiazoles (obtained in varying yields: 42 to 93%). via conventional heating and/or 

microwave-assisted, depending on the combination of starting materials. In the unprecedented 

BAIL catalyst recovery test for the GBB reaction, the ionic liquid [( SO3H)4C4C1Im][TfO] could 

be reused in four reuse cycles without significant loss of catalytic activity. A preliminary study 

of sequential GBB−Passerini multicomponent reaction was carried out for the preparation of 

imidazo[1,2-a]pyridines fused to the furoxan ring, and the best reaction condition was the use 

of  dichloromethane as solvent at 80°C under microwave heating for 4 hours. Under these 

conditions, four products were synthesized in 54-71% yields. In the preliminary nitric oxide 

release quantification tests, the title compounds were able to release NO in 0.27-2.16 M 

range, under the presence of cysteine. when incubated at 37°C for 24 hours. Overall, there is 

still room for investigation on the use of heterogeneous Brnsted acidic ionic liquids as 

catalysts in GBB reactions, as well as new opportunities to explore substrate scope in the 

sequential GBB−Passerini multicomponent reactions, in order to expand the chemical library 

of nitrogen-fused heterocycles conjugated to the furoxan ring as potentially NO donors. 

Keywords: Multicomponent reactions; Brnsted acidic ionic liquids; NO donors; furoxans; 

cancer.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Reações Multicomponentes  

 As reações multicomponentes (multicomponent reactions – MCRs) podem ser 

definidas como uma estratégia de síntese onde três ou mais materiais de partida são 

combinados no mesmo frasco reacional (one-pot) para a obtenção de um único produto com 

elevada complexidade estrutural, de maneira altamente átomo-eficiente, onde a maioria dos 

átomos dos reagentes está presente na estrutura do produto final.[1] As MCRs apresentam-se 

como uma alternativa vantajosa para a obtenção rápida de bibliotecas de compostos 

orgânicos com elevada diversidade e complexidade estruturais, onde a variedade estrutural é 

função da quantidade dos componentes iniciais escolhidos.[2] Desse modo, o número de 

compostos obtidos na biblioteca cresce exponencialmente conforme é aumentado o número 

de materiais de partida utilizados na reação multicomponente.  

O químico alemão Adolph Strecker[3] foi o responsável pela primeira MCR descrita na 

literatura, quando em 1850 relatou a síntese de -amino nitrilas a partir da condensação entre 

o íon cianeto, compostos carbonílicos (geralmente aldeídos) e aminas (Figura 1.1). A hidrólise 

destas -amino nitrilas geram os -aminoácidos correspondentes. Ainda no século XIX, 

destacaram-se as MCRs descritas por Hantzsch[4] e Biginelli[5] para a preparação de 1,4-

diidropirdinas e 3,4-diidropirimidin-2(1H)-onas, respectivamente (Figura 1.1). Em 1912, Carl 

Mannich[6] descreveu a reação tricomponente entre o formaldeído, aminas primárias e 

composto carbonílicos enolizáveis para a obtenção de compostos -aminocarbonílicos (Figura 

1.1). 

Mario Passerini[7] é considerado o pioneiro na investigação do uso de isonitrilas em 

reações multicomponentes, quando em 1921 descreveu a preparação de -acilóxi-N-alquil-

amidas a partir da reação entre compostos carbonílicos, isonitrilas e ácidos carboxílicos 

(Figura 1.1). Quase quarenta anos depois, Ugi e Steinbrückner[8] descreveram uma versão 

tetra-componente desta reação para a preparação de peptoides sintéticos com elevada 

diversidade estrutural, a partir da reação entre cetonas ou aldeídos, isonitrilas, ácidos 

carboxílicos e aminas (Figura 1.1). 



2 
 

 

O

R2R1

R3NH2 KCN+ Strecker

(1850)

NHR3

CNR1
R2

R1

R2O O

O

+
O

R3H

Biginelli

(1891)
N
H

NH

R3

OR1

R2O

O

O

NH2H2N

R1

R2O O

O

R4NH2+
O

R3H

Hantzsch

(1882)
N

R3

R1R1

OR2

O

R2O

O

R4

R1

O

R3NH2+

O

HH

Mannich

(1912)
R2

R1

O

R2

NHR3

R1 R2

O

R3NC+

O

OHR4

Passerini

(1921)

R3HN O

O R4

O
R1

R2

Ugi

(1960)

R4 O

N
NHR3

O

R5

R1 R2
R4

O

OHR1

O

R2

R3NC R5NH2+

2

+

+

+

+

+

+ +

 
Figura 1.1. Reações multicomponentes clássicas descritas ao longo dos anos.  

Uma reação multicomponente recente que merece destaque é a reação de Groebke-

Blackburn-Bienaymé (GBB), descrita de maneira quase simultânea por três grupos de 

pesquisa independentes em 1998,  para a obtenção de heterociclos nitrogenados com 

potencial atividade biológica.[9–11] Esta reação envolve a combinação entre a 2-aminopiridina 

(e 2-aminoazóis estruturalmente relacionados), aldeídos (aromáticos ou alifáticos) e 

isonitrilas, levando à obtenção de imidazo[1,2-a]piridinas em rendimentos elevados (Esquema 

1.1). A reação de GBB rapidamente ganhou notoriedade da comunidade científica e foi 

amplamente estudada para a otimização de suas condições reacionais, com destaque aos 

estudos envolvendo o uso de catalisadores ácidos de Lewis ou ácidos de Brnsted.[12]  
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Esquema 1.1 

N NH2

O

HR2

R3 NC

+ N N

R2
N
H

R3

R1

R1
ácidos de Lewis

ou Brnsted

imidazo[1,2-a]piridinas  

Compostos orgânicos com o núcleo imidazo[1,2-a]piridina são moléculas bioativas 

com vasto potencial de aplicação terapêutica, possuindo uma série de atividades biológicas 

importantes, tais como: antitumoral, anti-inflamatória, antibacteriana, antipirética, 

antidiabético, analgésica, hipnótica, ansiolítica, dentre outros.[13] Atualmente, é possível 

observar a presença do esqueleto imidazo[1,2-a]piridina em alguns fármacos utilizados na 

prática clínica (Figura 1.2). Exemplos incluem o zolpidem, um hipnótico prescrito para o 

tratamento da insônia, assim como o alpidem, o necopidem e o saripidem, fármacos com ação 

ansiolítica.[14,15] A olprinona e a zolimidina são fármacos indicados para o tratamento do infarto 

agudo do miocárdio e para o tratamento de úlceras pépticas, respectivamente.[16,17]  

 

Figura 1.2. Fármacos contendo o esqueleto imidazo[1,2-a]piridina disponíveis na terapêutica. 

Apesar da primeira reação multicomponente ser datada de 1850 (reação de Strecker[3] 

para a síntese de -amino nitrilas) foi somente a partir da década de 1990, com a necessidade 

da busca de metodologias mais eficientes e sustentáveis em Síntese Orgânica, que as MCRs 

ganharam notoriedade e se tornaram uma alternativa interessante para a rápida preparação 

de bibliotecas de compostos orgânicos biologicamente ativos.[18,19] O termo “multicomponent 

reactions” se popularizou a partir de 1994 com destaque para o artigo de revisão de Ugi, se 

tornando o primeiro trabalho científico que demonstrou as MCRs como ferramenta sintética 
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útil para a rápida preparação de compostos orgânicos com diversidade e complexidade 

estruturais.[20] Desde então, houve um grande interesse no estudo da otimização de diversas 

reações multicomponentes já existentes, bem como no desenvolvimento de novas MCRs, o 

que pode ser atestado pelo constante aumento de publicações anuais em revistas científicas 

da área nesse período (Figura 1.3).  

 

Figura 1.3. Número de trabalhos encontrados no Web of Science no período entre 1994-2021, 

utilizando o termo descritor “multicomponent reactions”. 

 É importante destacar que ao longo dos anos algumas estratégias sustentáveis, 

alinhadas com os princípios da Química Verde,[21] foram aplicadas com sucesso em diversas 

MCRs, tais como: o aquecimento por micro-ondas (eficiência energética), reações sem uso 

de solvente ou o uso de solventes não-convencionais (p.ex. líquidos iônicos, misturas 

eutéticas), a investigação de catalisadores homogêneos e heterogêneos reutilizáveis, e as 

reações multicomponentes sequenciais (MCR-MCR).[19,22–25] Tais abordagens contribuíram 

para o avanço na busca de MCRs com condições reacionais mais brandas e com processos 

de separação e de purificação dos produtos mais simplificados.   

 Diversos artigos de revisão discutindo diferentes aspectos das reações 

multicomponentes podem ser encontrados na literatura, merecendo destaque aqueles que 

abrangem a estratégia de reações multicomponentes sequenciais.[25–29] Nesse planejamento 

sintético, duas ou mais reações multicomponentes são efetuadas em sequência, em um 

mesmo frasco reacional, sem que haja isolamento/purificação de produtos intermediários 

(Figura 1.4). É importante ressaltar que nessa estratégia geralmente um dos materiais de 

partida da primeira MCR contém um grupo funcional adicional que só sofrerá uma 

transformação em reações posteriores. Desse modo, o produto oriundo da primeira MCR, que 

contém um grupo funcional reativo, será utilizado como material de partida para a próxima 

MCR, e assim sucessivamente, até a obtenção do produto final. Algumas características 

fascinantes desta estratégia merecem atenção: 1) a elevada complexidade estrutural do 

produto formado, que possui as características estruturais de todos os reagentes utilizados 
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em sequência, 2) a praticidade sintética do processo, uma vez que as reações ocorrem de 

maneira one-pot, sem purificação de intermediários, e 3) a elevada seletividade obtida quando 

a sequência de reações é planejada adequadamente.[25] 

 
Figura 1.4. Esquema geral das reações multicomponentes sequenciais. (Reproduzido de Zhi et al. 

2019). [25] 

 Alguns exemplos selecionados de estratégias MCR-MCR sequenciais para obtenção 

de heterociclos nitrogenados com complexidade estrutural estão descritos nos Esquema 1.2 

e Esquema 1.3. Al-Tel et al.[30] combinaram as reações multicomponentes de GBB e Ugi para 

a preparação de imidazo[1,2-a]piridinas conjugadas à cadeias dipeptídicas. A reação de GBB 

entre a 5-carbóxi-2-aminopiridina, o benzaldeído e a benzil-isonitrila na presença de 5 mol% 

de Sc(OTf)3 como catalisador e DMSO como solvente, levou à obtenção de uma imidazo[1,2-

a]piridina como produto intermediário. Esta imidazopiridina contendo um grupo ácido 

carboxílico reagiu então com o p-flúor-benzaldeído, a ciclopropilamina e a isobutil-isonitrila via 

reação de Ugi, de modo a obter o produto final em 73% de rendimento para as 2 etapas 

(Esquema 1.2, exemplo selecionado).   

Esquema 1.2 
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Boukis et al.[31] estudaram a sequência de reações de Biginelli-Passerini para a 

preparação de diidropirimidinonas altamente funcionalizadas conjugadas à -acilóxi-N-alquil-

amidas. Na primeira reação (Biginelli), a transformação entre o acetoacetato de etila, a ureia 

e o 4-carboxibenzaldeído catalisada por 10 mol% de ácido p-toluenosulfônico (p-TSA), levou 

à obtenção da diidropirimidinona correspondente contendo um grupo -CO2H. Esta, por sua 

vez, logo foi encaminhada para a segunda reação (Passerini) a partir da adição de 2-

fenilpropanaldeído e cicloexil isonitrila, fornecendo o produto final em 88% de rendimento 

(Esquema 1.3, exemplo selecionado). 

Esquema 1.3 
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1.2 Furoxanos doadores de NO e câncer  

 O Instituto Nacional de Câncer (INCA) define o câncer como o conjunto de mais de 

100 doenças relacionadas com o crescimento desordenado de células que invadem tecidos e 

órgãos.[32] Segundo a Agência Internacional para Pesquisa em Câncer da Organização 

Mundial da Saúde, foram notificados quase 600 mil novos casos de câncer entre homens e 

mulheres de todas as idades em 2020 no Brasil.[33] Os tipos de câncer com maior incidência 

na população brasileira incluíram próstata (16,4%), mama (14,9%) e colorretal (9,3%) (Figura 

1.5a). Em relação aos óbitos, um total de 259.949 vidas foram perdidas em decorrência do 

câncer no Brasil em 2020, onde aproximadamente um terço das mortes foram atribuídas aos 

cânceres de pulmão (13,5%), colorretal (10,1%) e mama (8%) (Figura 1.5b).  

 
Figura 1.5. Estimativa da incidência de casos e óbitos por câncer no Brasil em 2020; todos os sexos; 

todas as idades. a) Número estimado de novos casos de câncer no Brasil em 2020; b) Número estimado 

de novos óbitos por câncer no Brasil em 2020. Fonte: Globocan 2020 Observatory (http://gco.iarc.fr); 

disponível em: Cancer Today: International Agency for Research on Cancer”  

Mutações em genes envolvidos nos processos de proliferação e diferenciação celular 

podem desencadear distúrbios celulares que dão início ao processo de carcinogênese. No 

desenvolvimento desta doença, as células tumorais adquirem características importantes que 

favorecem a progressão do tumor, tais como a proliferação sustentada, a resistência à morte 

celular, a alta expressão de fatores de crescimento, a capacidade de invasão de tecidos e o 

aparecimento de metástase.[34] 

 Outra característica observada em muitos processos carcinogênicos é um quadro 

inflamatório generalizado e persistente no microambiente tumoral. Este cenário é ocasionado 

não só pelas células tumorais, mas também por outros componentes do ambiente, tais como 

células infiltrantes do sistema imunológico com perfil imunossupressor, componentes 

vasculares responsáveis pela angiogênese tumoral, componentes da matriz extracelular 

capazes de gerar e armazenar produtos pró-inflamatórios, dentre outros.[35] Outro fator 

http://gco.iarc.fr/
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determinante na progressão do câncer é a condição de balanço do sistema de óxido-redução 

da célula, um equilíbrio delicado entre espécies reativas de oxigênio (EROs) e espécies 

reativas de nitrogênio (ERNs) do microambiente tumoral, as quais estão diretamente 

envolvidas nos processos de sinalização celular. Em particular, o óxido nítrico (NO) é um 

radical livre de baixo peso molecular produzido  por três isoformas da enzima óxido nítrico 

sintase (NOS), e está envolvido em diversos processos fisiológicos, tais como no controle da 

pressão arterial, na coagulação sanguínea, na neurotransmissão, em processos inflamatórios 

e na morte celular (apoptose).[36,37] 

 A partir da configuração eletrônica do óxido nítrico é possível observar o seu caráter 

paramagnético, uma vez que há um elétron desemparelhado no orbital molecular antiligante 

(
2p

*)1 (Figura 1.6).[38] Em condições fisiológicas, o NO é altamente reativo e reage 

prontamente com outras espécies neutras ou radicalares, tais como o O2 e o ânion superóxido 

(O2
−) para formação de dióxido de nitrogênio (NO2) e peróxinitrito (−OONO), respectivamente. 

(Equações 1.1 e 1.2). Em meio aquoso, o NO2 formado prontamente se dimeriza em tetróxido 

de nitrogênio (N2O4), que se decompõe em íons nitrato (NO3
−) e nitrito (NO2

−) (Equação 1.3). 

Entretanto, o modo mais comum para a geração de íons nitrito em meio fisiológico ocorre 

através da reação descrita na equação 1.4. Adicionalmente, o óxido nítrico também pode 

reagir com compostos orgânicos contendo centros nucleofílicos, tais como álcoois (R−OH), 

tióis (R−SH) e aminas (R−NH2). 

 
Figura 1.6. Diagrama de orbitais moleculares para o óxido nítrico. (Adaptado de Nowasczyk et al. 

2021).[38] 
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 O papel do óxido nítrico no desenvolvimento de alguns tipos de câncer é estudado 

desde os anos 1990, e até este momento é sabido que se trata de um cenário bastante 

complexo. Dependendo de sua concentração no microambiente tumoral e do estágio de 

progressão do tumor, o óxido nítrico pode desempenhar uma função antitumoral ou pró-

tumoral (papel dual) (Quadro 1.1).[36,37,39]  

 De maneira geral, baixas concentrações de óxido nítrico (< 100 nM) estimulam o 

desenvolvimento do tumor (efeitos pró-tumorais), devido ao aumento da proliferação de 

células tumorais e estímulo à angiogênese. Concentrações intermediárias de NO (100 – 500 

nM) promovem o aumento da capacidade de invasão e de metástase, além da diminuição da 

morte celular por apoptose. Por outro lado, altas concentrações de NO (> 500 nM) no 

microambiente tumoral são responsáveis por efeitos antitumorais importantes, promovendo 

lesões no DNA, estresse nitrosativo e oxidativo, citotoxicidade e apoptose da célula tumoral. 

Dessa maneira, existe um crescente interesse no desenvolvimento de compostos orgânicos 

doadores de NO exógenos, capazes de produzir concentrações elevadas de NO, que podem 

servir como potenciais quimioterápicos para o tratamento do câncer.[40] 

Concentrações baixas de NO Concentrações elevadas de NO 

↑ Proliferação ↑ Dano extensivo ao DNA 

↑ Angiogênese ↑ Estresse oxidativo 

↑ Capacidade de invasão ↑ Estresse nitrosativo 

↑ Metástase ↑ Citotoxicidade 

↑ Citoproteção ↑ Apoptose 

↓ Apoptose  

EFEITOS PRÓ-TUMORAIS 

ATIVAÇÃO DA VIA ONCOGÊNICA 

EFEITOS ANTITUMORAIS 

MORTE CELULAR 

Quadro 1.1. Efeitos dependentes das concentrações baixas ou elevados de NO em células tumorais. 

(Adaptado de Burke et al. 2013).[39] 
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Uma classe de compostos orgânicos doadores de NO que vem recebendo grande 

atenção recente são os furoxanos (1,2,5-oxadiazol-2-óxido), heterociclo que possui uma série 

de atividades biológicas interessantes, tais como anticâncer, anti-inflamatória, vasodilatadora, 

antiparasitária e antibacteriana, dentre outras.[41,42]  

Makhova e Fershtat [43] revisaram as principais metodologias sintéticas para a 

obtenção do núcleo 1,2,5-oxadiazol-2-óxido, bem como descreveram estratégias de pós-

transformações de anéis furoxânicos funcionalizados. Metodologias para a hibridização 

molecular do núcleo furoxano e derivados com outras moléculas orgânicas possuindo 

atividade terapêutica também se tornaram bastante populares na busca de novos fármacos 

(Figura 1.7).[43,44] Nesse caso, o farmacóforo contendo o núcleo furoxânico doador de NO está 

ligado a um fármaco através de um linker, que em condições fisiológicas sofre uma clivagem 

enzimática (p.ex. esterases) com a finalidade de liberar duas moléculas com atividade 

terapêutica. Além disso, o núcleo furoxânico pode estar ligado a um grupo funcional reativo 

que serve como um reagente em uma transformação posterior, ou seja, trata-se também de 

um bloco de construção importante para a síntese de compostos com atividade biológica.  

N

O N

O

linker fármaco ou outro 
farmacóforo

grupo 
funcional

farmacóforo
doador de NO

 

Figura 1.7. Estratégia de hibridização de fármacos com o núcleo 1,2,5-oxadiazol-2-óxido; síntese de 

novos doadores de NO. (adaptado de Fershtat & Makhova, 2017).[43] 

Mais recentemente, Ramazani et al.[45] revisaram metodologias para a síntese de 

compostos furoxânicos híbridos e derivados de fármacos com propriedades antitumorais. Na 

Figura 1.8 estão alguns exemplos de compostos furoxânicos com atividade citotóxica in vitro 

contra diferentes linhagens de células tumorais. Liu et al.[46] e Zhang et al.[47] exploraram a 

síntese e a avaliação da atividade antitumoral para compostos furoxânicos híbridos com o 

núcleo cumarínico. O composto A se destacou pela alta atividade antiproliferativa frente a 

células tumorais de câncer de ovário (linhagem A2780), enquanto o composto B apresentou 

amplo espectro de atividade antitumoral para cinco linhagens celulares tumorais (HeLa, 

SW620, HepG2, HCT116, MCF-7) incluindo câncer de mama e câncer colorretal. Pérez et 

al.[48] sintetizaram híbridos furoxânicos conjugados ao tocoferol e na avaliação da atividade 

citotóxica contra células tumorais de câncer de bexiga, o composto C obteve o melhor efeito 

com IC50 (253J) = 4,44 M. Também merece destaque o trabalho recente de Ingold et al.,[49] 

que exploraram o uso das reações multicomponentes de Ugi e Passerini para a preparação 
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de compostos orgânicos furoxânicos com elevada atividade citotóxica contra células tumorais 

de câncer colorretal (composto D).  

 

Figura 1.8. Compostos furoxânicos doadores de NO com atividade antitumoral in vitro. 

O mecanismo de liberação de NO a partir do núcleo 1,2,5-oxadiazol-2-óxido ainda não 

é totalmente compreendido, mas aquele mais aceito atualmente envolve a participação de 

grupos tióis ou íons tiolatos presentes em cisteína livre e/ou glutationa reduzida, abundantes 

no citosol celular, ou ainda em resíduos do aminoácido cisteína de proteínas sinalizadoras 

diversas. Neste mecanismo tiol-dependente de liberação de NO, há duas rotas distintas onde 

o íon tiolato participa de um ataque nucleofílico ao carbonos 3 ou 4 do anel furoxano (Esquema 

1.4).[50]  

O ataque nucleofílico do íon tiolato pode ocorrer através de dois caminhos similares, 

os quais levam à formação dos intermediários altamente instáveis I e II. Em ambos os casos, 

a próxima etapa corresponde à uma abertura do anel 1,2,5-oxadiazol a partir da clivagem da 

ligação N-O endocíclica, formando os intermediários III e IV. Estes, por sua vez, se 

decompõem para formar os nitroso-alquenos isoméricos V e VI, com eliminação de um ânion 

nitroxil (NO−), que em condições fisiológicas é prontamente oxidado a óxido nítrico. Estudos 

mecanísticos mais detalhados demonstram que, em alguns casos e a depender da estrutura 

química do furoxano, o ataque nucleofílico do íon tiolato ao carbono C3 é mais favorável.[51] 
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Esquema 1.4 

 

 Apesar da relevância do 1,2,5-oxadiazol-2-óxido como um heterociclo de potencial 

atividade biológica, a sua incorporação como blocos de construção em reações 

multicomponentes ainda não foi bem explorada, embora o uso de aldeídos contendo o núcleo 

furoxano já tenha sido investigado em reações multicomponentes de Ugi e de Passerini.[52,53] 

Ainda assim, existe espaço para desenvolver metodologias sintéticas eficientes e sustentáveis 

nas quais furoxanos funcionalizados possam atuar como materiais de partida em diversas 

MCRs, objetivando a preparação de compostos orgânicos doadores de NO estruturalmente 

mais complexos.  

 Diante do exposto nesta Introdução e considerando o potencial das reações 

multicomponentes aplicadas à síntese de heterociclos furoxânicos como potenciais doadores 

de NO, a Revisão Bibliográfica deste trabalho será centralizada na apresentação das reações 

multicomponentes catalisadas por líquidos iônicos ácidos de Brnsted, com a finalidade de 

explorar e discutir metodologias sintéticas eficientes e sustentáveis para a preparação de 

compostos orgânicos diversos com potencial atividade biológica. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Líquidos Iônicos Ácidos de Brnsted 

Os líquidos iônicos são substâncias constituídas por um cátion orgânico (p.ex. 

imidazólio, benzimidazólio, piridínio, pirimidínio, pirrolidínio, tetra-alquilamônio, tetra-

alquilfosfônio, sulfônico, etc)  e por haletos ou ânions fracamente coordenantes, de origem 

inorgânica ou orgânica (p.ex. [Cl]−, [Br]−, [BF4]−, [PF6]−, [NTf2]−, [HSO4]−, [OTs]−, [OTf]−). Os 

líquidos iônicos possuem propriedades físico-químicas ajustáveis e frequentemente são 

referidos como designer solvents.[54] Muitos destes líquidos iônicos apresentam-se na fase 

líquida a temperatura ambiente (room-temperature ionic liquid), possuem baixa pressão de 

vapor, baixa temperatura de transição sólido-líquido, elevada polaridade e não são 

inflamáveis.[55–58] Dada estas propriedades, os líquidos iônicos são compostos bastante 

versáteis que podem ser amplamente explorados em diversas áreas da Química. Em síntese 

orgânica por exemplo, além do seu uso como solventes de reação, os líquidos iônicos já foram 

utilizados como co-solventes em reações para modificar as propriedades físico-químicas de 

um meio reacional, já foram descritos como meios de imobilização de catalisadores metálicos 

e até mesmo foram estudados como catalisadores de reações.[55] 

A partir da combinação adequada entre um cátion e um ânion para formar um líquido 

iônico de interesse, pode-se obter compostos que desempenham um papel específico em 

uma reação química (task-specific ionic liquids – TSIL).[59–62] Exemplos de TSIL relevantes 

para a catálise em síntese orgânica são os líquidos iônicos ácidos, nos quais uma ou mais 

porções da estrutura do composto atua como um ácido de Lewis e/ou ácido de Brnsted.[63]  

Os líquidos iônicos ácidos de Brnsted (LIABs) são substâncias que atuam como 

doadores de prótons com diversas finalidades.[63] Como principais aplicações dos LIABs, 

destacam-se o seu uso como catalisadores em várias reações, tais como: reações de 

esterificação,[55,64] ciclizações para preparação de heterocíclicos,[55,64] reações de desidratação 

e reações de oxidação.[55,64] Além disso, os LIABs podem ser utilizados como absorventes de 

CO2,
[65] como eletrólitos de células eletrolíticas,[66] e também como componentes de 

eletroforese capilar para separação de proteínas básicas.[67]  

Existem cinco tipos principais de LIABs, sendo que eles são diferenciados pela 

localização do hidrogênio ácido na estrutura química. A função ácida pode estar localizada na 

porção catiônica do líquido iônico, constituindo o tipo de LIAB mais comumente encontrado 

na literatura (tipo 1, Figura 2.1); este tipo é geralmente preparado através de uma reação de 

neutralização equimolar entre um ácido de Brnsted e uma base de Brnsted. O próton pode 
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estar localizado na região aniônica da molécula (tipo 2, Figura 2.1), estes podendo ser obtidos 

a partir de uma reação entre um zwitterion orgânico e um ácido poliprótico (H2SO4, H3PO4). 

No terceiro tipo de LIAB, há dois hidrogênios ácidos que estão localizados na porção catiônica 

e aniônica do líquido iônico, oriundos de uma neutralização parcial entre uma base orgânica 

e um ácido poliprótico (tipo 3, Figura 2.1). 

 Existem ainda líquidos iônicos que possuem a cadeia lateral funcionalizada com 

grupos ácidos, tais como –SO3H e –CO2H, podendo ser obtidos de diferentes maneiras. O 

método mais comum de preparação consiste em uma reação entre bases orgânicas e uma 

sultona (p. ex.1,4-butanosultona, 1,3-propanosultona), formando um zwitterion intermediário 

que posteriormente é neutralizado por ácidos monopróticos, sendo que o ânion do ácido será 

incorporado à estrutura do LIAB como contra-íon (tipo 4, Figura 2.1). Por fim, há os LIABs com 

o hidrogênio ácido na cadeia lateral funcionalizada da porção catiônica e na porção aniônica 

da molécula, como por exemplo, a obtenção do hidrogenossulfato de 1-metil-3-(4-

sulfobutil)imidazólio através da reação entre o 1-metil-imidazol e a 1,4-butanosultona, seguida 

de neutralização do zwitterion com quantidades equimolares de H2SO4 (tipo 5, Figura 2.1).   
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Figura 2.1. Tipos de líquidos iônicos ácidos de Brnsted (LIABs). 

 Comparado aos catalisadores ácidos ordinários (p. ex. H2SO4, HCl, AlCl3, ZnCl2, 

SnCl2), comumente utilizados em reações orgânicas, os LIABs são mais vantajosos devido a 

estabilidade frente à umidade (em comparação com alguns ácidos de Lewis), por serem 

menos corrosivos, por necessitarem de menor carga do catalisador e pela possibilidade de 
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reutilização.[68] O uso de LIABs como catalisadores e/ou solventes em reações 

multicomponentes começou a ser explorado a partir da segunda metade da década de 2000, 

tendo destaque a eficiência catalítica de LIABs contendo o cátion funcionalizado com o grupo 

sulfônico. Este tipo de líquido iônico possui características bastante atrativas do ponto de vista 

de eficiência catalítica e potencial de reuso, sendo que suas aplicações em reações orgânicas 

já foram revisadas anteriormente.[62,69]  

 Recentemente, Song et al.[70] atribuíram o valor de pH de líquidos iônicos 

funcionalizados com o grupo −SO3H através de medidas experimentais e estudos teóricos de 

mecanismos de dissociação. No geral, a acidez destes líquidos iônicos é afetada pela espécie 

aniônica, sendo que os LIABs contendo ânions ácidos, como o [HSO4] −, ou ânions fracamente 

coordenantes, como o [OTf]−, [OTs] − ou [CF3CO2] −, promovem a dissociação quase completa 

do hidrogênio ácido do grupo sulfônico e, portanto, possuem maior caráter ácido de Brnsted 

(Figura 2.2).  

 

Figura 2.2. Valores de pH encontrados para LIABs funcionalizados com o grupo −SO3H (0,1 M). 

 A seguir, serão discutidos e comparados os trabalhos disponíveis na literatura sobre o 

uso de líquidos iônicos ácidos de Brnsted funcionalizados com o grupo −SO3H, utilizados 

como catalisadores potencialmente reutilizáveis em diversas reações multicomponentes para 

a síntese de heterociclos nitrogenados, heterociclos oxigenados, entre outros. 

 

2.2 Síntese de diidropirimidinonas (DHPMs)  

Desde o século XIX, a MCR de Biginelli tem sido um dos métodos mais eficientes para 

a preparação de 3,4-diidropirimidin-2(1H)-onas (DHPM),[5] classe importante de heterociclos 
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com amplo espectro de atividade biológica.[71] Os métodos convencionais para a MCR de 

Biginelli geralmente oferecem algumas desvantagens, tais como o uso de ácidos muito 

corrosivos, baixos rendimentos e falta de estereosseletividade.[72] Consequentemente, ao 

longo dos anos foram conduzidos estudos visando a otimização destas condições reacionais, 

na busca de catalisadores mais baratos e eficientes, condições reacionais mais brandas e 

sustentáveis, bem como a síntese assimétrica de DHPM e derivados.[73–76] 

Líquidos iônicos ácidos de Brnsted funcionalizados com o grupo −SO3H podem atuar 

como catalisadores eficientes na reação multicomponente de Biginelli. Por exemplo, Abbasi[77] 

investigou o uso de cloreto de ácido 1,3-dissulfônico benzimidazólio 1 como catalisador na 

reação one-pot entre aldeídos aromáticos, acetoacetato de etila e ureia/tioureia (Esquema 

2.1). As diidropirimidinonas correspondentes puderam ser obtidas em rendimentos excelentes 

(88-97%) e em curto tempo nas condições reacionais otimizadas (10 mol% de 1, 80ºC, sem 

solvente). O reuso do catalisador também foi explorado e o LIAB 1 pôde ser reutilizado por 

cinco ciclos consecutivos sem afetar significativamente a eficiência da reação (95-90%). Em 

estudos similares, Zare et al.[78] e Savanur et al.[79]  também relataram o  uso de diferentes 

LIABs funcionalizados com o grupo −SO3H como catalisadores eficientes e reutilizáveis para 

a reação multicomponente de Biginelli. Por fim, a síntese de DHPMs via reação de Biginelli 

assistida por micro-ondas foi explorada por Wang et al.[80], que empregaram o uso de 

polietilenoglicol (PEG) difuncionalizado com o grupo −SO3H como catalisador e solvente.  

Esquema 2.1 
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O

OEt

O

H2N NH2

X

NH

H
N

EtO

O Me

X

10 mol% 1

Sem solvente, 80ºC

5-10 min

+

17 exemplos (88-97%)
R1 = H, 2-OMe, 4-OMe, 2-Cl, 

4-OH, 4-NO2, 3-NO2, 2-NO2, 

4-Cl, 3-Cl, 4-Me, 3-Me
N

N

SO3H

SO3H

Cl

CHO

R1

X = O ou S

R1

reutilizado por 5 ciclos

+

1

 

Mais recentemente, Braga et al.[81] reportaram a preparação de DHPMs como potenciais 

inibidores de urease via reação de Biginelli em reator de micro-ondas, catalisada pelo LIAB 

imidazólico  [(SO3H)4C4C4Im][Cl] 2. A reação de condensação entre aldeídos alifáticos e 

aromáticos, acetoacetato de etila e ureia/tioureia, foi catalisada por 20 mol% de 2 sob 

irradiação de micro-ondas a 90ºC durante 10 minutos e sem uso de solvente (Esquema 2.2). 

Nas condições otimizadas, as DHPMs correspondentes foram obtidas em rendimentos 

variados (4-92%), a depender do componente aldeído selecionado, sendo que o menor 
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rendimento (4%) foi observado para a reação que utilizou o cicloexanocarboxaldeído (R1 = 

cC6H11), tioureia (X = S) e acetoacetato de etila como materiais de partida.  

Esquema 2.2 

20 mol% 2

MW

Sem solvente, 90ºC

 10 min

26 exemplos (4-92%)
R1 = C6H5, 3-OH-C6H4, 

4-OH-C6H4, 4-F-C6H4,

2-NO2-C6H4, 4-NO2-C6H4,

cC6H11
2

N N
SO3H

Cl

Me

Me

O

OEt

O

H2N NH2

X
R1

NH

H
N

EtO

O Me

X

+
HR1

O

X = O ou S

+

 

Rahman et al.[82] prepararam derivados benzoquinazolínicos através da MCR de 

Biginelli catalisada pelo líquido iônico tosilato de 3-sulfonibutil-1-metilimidazólio 

[(SO3H)4C4C1Im][OTs] (3). A atividade catalítica foi investigada na reação modelo sem 

solvente entre a -tetralona como composto carbonílico enolizável, o benzaldeído e a tiouréia, 

utilizando apenas 1 mol% do catalisador ácido de Brnsted. As limitações e o escopo desta 

metodologia foram investigados e o método foi aplicado de maneira eficiente para a síntese 

de várias benzoquinazolinas em bons rendimentos (68-85%); o catalisador 3 pôde ser 

recuperado e reutilizado por 4 ciclos catalíticos sem perda significativa de atividade (84-82%) 

(Esquema 2.3).  

Esquema 2.3 
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X
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 LIABs contendo cadeias alquílicas longas também foram investigados como 

catalisadores na reação multicomponente de Biginelli. Em um estudo comparativo, Zhou et 

al.[83] realizaram uma varredura catalítica para diversos líquidos iônicos 1,3-dialquil-

imidazólicos na reação de condensação entre ciclopentanona como composto enolizável, dois 
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equivalentes de aldeídos aromáticos e ureia (Esquema 2.4). Os experimentos demonstraram 

que o catalisador 4 ([(SO3H)3C3C12Im][HSO4]) teve a maior eficiência catalítica, levando à 

obtenção das DHPMs desejadas em altos rendimentos (74-80%), quando as reações foram 

efetuadas utilizando 20 mol% de 4, sem solvente, a 80ºC durante 1 hora. Segundo os autores, 

a cadeia alquílica longa ligada ao anel imidazólico promove aumento da solubilidade do líquido 

iônico na fase orgânica e, portanto, melhora a interação entre os reagentes e o catalisador. 

Este mesmo catalisador 4 pôde ser reutilizado durante sete ciclos consecutivos sem perda de 

atividade catalítica. Em um estudo similar He et al.[84] também estudaram o uso de LIABs 

funcionalizados com o grupo −SO3H de cadeia longa como catalisadores eficientes na reação 

de Biginelli para a síntese de DHPMs.  

Esquema 2.4 
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 Recentemente, um grupo brasileiro desenvolveu a primeira síntese assimétrica de 3,4-

diidropirimidin-2(1H)-onas através da reação de Biginelli catalisada por LIABs funcionalizados 

com o grupo −SO3H quirais, em uma abordagem descrita como “asymmetric counter anion-

directed catalysis (ACDC)”.[85] A reação tri-componente entre aldeídos aromáticos, ureia e 

acetoacetato de etila foi conduzida na presença de 10 mol% do catalisador quiral 5, sem 

solvente a 30ºC durante três dias, levando à obtenção das DHPMs correspondentes em 

rendimentos excelentes e valores de excesso enantiomérico (ee) variáveis (Esquema 2.5). 

Esta estratégia se baseia no papel dual do catalisador, atuando como ácido de Brnsted e 

como indutor quiral. A enantiosseletividade pode ser explicada pela formação de agregados 

supramoleculares através da interação entre o íon imínio (intermediário chave) e o ânion 

quiral, o que foi demonstrado por experimentos de espectrometria de massas com ionização 

por eletrospray - ESI(+)-MS -. Cálculos teóricos de energia do estado de transição revelaram 

que o mecanismo de reação passa por um intermediário imínio (formado a partir do ataque 

da ureia no aldeído ativado), e a indução quiral é observada pelo favorecimento do ataque do 
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composto 1,3-dicarbonílico na face si do íon imínio, levando aos produtos (R)-DHPMs como 

isômeros majoritários.  

Esquema 2.5 
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 Líquidos iônicos ácidos cuja porção aniônica pertence à classe dos heteropoliânions 

(p. ex. PW12O40
3-), já foram investigados como catalisadores na MCR de Biginelli.[86,87] Esta 

classe de líquidos iônicos possuem propriedades físico-químicas interessantes, tais como 

estabilidades térmica e química elevadas, o que pode tornar a recuperação do catalisador do 

meio reacional mais eficiente. No estudo reportado por Fu et al.[86], os catalisadores 6, 7 e 8 

mostraram alta eficiência catalítica em reações de Biginelli entre aldeídos aromáticos, ureia e 

acetoacetato de etila, sem necessidade do uso de solvente e sob aquecimento por irradiação 

de micro-ondas  (Esquema 2.6). De acordo com os autores, uma das maiores vantagens do 

uso deste tipo de catalisador se deve à sua insolubilidade em ésteres de cadeia curta (p. ex. 

acetato de etila), simplificando o seu processo de isolamento e reciclagem. O catalisador 8 foi 

eleito para o teste de reuso, sendo removido do meio reacional através de filtração simples 

seguida de lavagem com acetato de etila quente; este procedimento pôde ser repetido por 

cinco ciclos reacionais consecutivos, sem perda significativa de atividade catalítica.  

Esquema 2.6 
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Outra abordagem catalítica sustentável que vem chamando atenção se baseia no uso 

de fases de líquidos iônicos suportados em materiais sólidos - supported ionic liquid phases 

(SILPs) – onde o líquido iônico está covalentemente ligado a uma matriz sólida, geralmente 

polímeros, nanopartículas magnéticas, nanotubos de carbono ou partículas de sílica.[88,89] Por 

serem catalisadores heterogêneos, eles podem ser facilmente isolados/recuperados através 

de técnicas de filtração simples ou separação magnética com imã, aumentando a eficiência 

da reciclagem do catalisador e melhorando as métricas verdes do processo.[90] Khiratar et 
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al.[91] estudaram a MCR de Biginelli catalisada pelo LIAB funcionalizado com o grupo −SO3H 

9, que leva o poli(vinilbenzil) como suporte polimérico (Esquema 2.7). Os melhores resultados 

foram observados para as reações entre benzaldeído, ureia e acetoacetato de etila, efetuadas 

na presença de 50 mg/mmol de 9, usando etanol como solvente a 110ºC durante 18 horas. 

Um total de 24 DHPMs foram obtidas em rendimentos moderados a excelentes, dependendo 

da natureza do componente aldeído utilizado (aldeídos substituídos com grupos doadores de 

elétrons resultaram em maiores conversões, ao passo que as reações utilizando aldeídos com 

grupos retiradores de elétrons e aldeídos alifáticos levaram às DHPMs correspondentes em 

rendimentos mais baixos). O procedimento do teste de recuperação e reuso mostrou que o 

catalisador 9 pôde ser reciclado por cinco ciclos sem perda significativa de atividade catalítica. 

Esquema 2.7 
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Rostamizadeh et al.[92] também estudaram o uso de LIABs heterogêneos como 

catalisadores em uma MCR derivada da reação de Biginelli, para a síntese de pirimido[4,5-

d]pirimidinas (Esquema 2.7). O nanocatalisador 10, cujo cátion está imobilizado em 

nanopartículas de sílica mesoporosa do tipo MCM-41 dopadas em ferro  (-Fe2O3-MCM-41), 
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mostrou atividade catalítica sinérgica devido à alta área de superfície das nanopartículas de 

 -Fe2O3-MCM-41 (contendo espécies de Fe3+ como ácido de Lewis), bem como a presença 

de grupos −SO3H e o ânion HSO4
− como sítios ácidos de Brnsted. Sendo assim, uma carga 

de 60 mg/mmol de 10 foi suficiente para catalisar a reação entre o 6-aminouracil, aldeídos e 

ureia/tioureia, gerando diversas pirimido[4,5-d]pirimidinas em rendimentos excelentes (90-

98%). Após cada experimento, o catalisador foi facilmente removido do meio reacional 

utilizando um imã externo, e pôde ser reutilizado por seis ciclos de reuso consecutivos, com 

pequeno decréscimo na atividade catalítica (ca. 8%). Mais recentemente, Yao et al.[93] 

descreveram um método eficiente do uso de LIABs suportados em nanopartículas de sílica 

mesoporosa MCM-41 dopadas em cobre como catalisadores heterogêneos na reação 

multicomponente de Biginelli.  

 

2.3 Síntese de 1,4-diidropiridinas (1,4-DHPs) 

 As 1,4-diidropiridinas (1,4-DHPs) representam outra importante classe de heterociclos 

nitrogenados com muitas aplicações na química orgânica moderna e na química medicinal.[94–

99] A reação multicomponente de Hantzsch,[4] descrita em 1882, é amplamente reconhecida 

como um método eficiente para a preparação de 1,4-DHPs a partir da combinação entre dois 

equivalentes de compostos 1,3-dicarbonílicos (ou compostos com CH2-ácido equivalentes), 

aldeídos aromáticos (não enolizáveis) e amônia (geralmente acetato de amônio) ou uma 

amina primária.  

 Já foram relatados na literatura diversos exemplos da MCR de Hantzsch catalisada 

por LIABs para a preparação de 1,4-diidropiridinas e compostos derivados.[100–102] Jassem et 

al. exploraram a versão tetra-componente da reação de Hantzsch catalisada pelo líquido 

iônico 11. A transformação entre o 4-hidroxibenzaldeído, acetilacetona, diversas aminas 

primárias e o ácido barbitúrico como equivalente 1,3-dicarbonílico, catalisada por 10 mol% de 

11 usando etanol como solvente a temperatura ambiente, levou à obtenção das pirido[2,3-

d]pirimidina-2,4(1H,3H,5H,8H)-dionas correspondentes em rendimentos bons a excelentes 

(80-93%) (Esquema 2.8). 
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Esquema 2.8 

 

Liu et al.[101]  avaliaram o papel dual de LIABs funcionalizados com o grupo −SO3H de 

longa cadeia alquílica como catalisador e solvente das reações one-pot de oxidação tandem 

seguida da MCR de Hantzsch. Nesta abordagem, o álcool benzílico é oxidado in situ para o 

aldeído correspondente, após tratamento com 40 mol% do catalisador 12 e NaNO3, seguida 

da reação de Hantzsch com acetato de amônio e 1,3-cetoésteres (Esquema 2.9). As 1,4-

DHPs desejadas puderam ser preparadas em rendimentos bons a excelentes, a depender do 

substituinte do álcool benzílico (72-93%). Em geral, álcoois aromáticos ricos em elétrons 

reagiram rapidamente, levando aos produtos correspondentes em rendimentos elevados, ao 

passo que reações mais lentas e baixas conversões foram observadas quando álcoois 

aromáticos pobres em elétrons foram utilizados. 

Esquema 2.9 

 

Me

O

Me

O

O H

N

Me
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Me

R1-NH2

10 mol% 11

EtOH, T.A., 2h
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N
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O

OO

OH

N
H
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O

O

R1

9 exemplos (80-93%)

NH2

N

O

NH2

H2N

NH2

N S

NH2

N

NH2

O
NH2

H2N

H3CO

OCH3

H2N

+

Aminas

N N
Me SO3H

Cl

11

Me

O

OR2

O

N
H

R2O

O

OR2

O

MeMe

NH4OAc

+

OH

 40 mol% 12

2 eq. NaNO3

80ºC, 5-30 min

N

Me
C12H25

Me

SO3H

HSO4

12

R1

R1

R1 = H, 4-OMe, 4-Cl, 2-OMe,

3-NO2, 4-NO2

R2 = Me, Et

9 exemplos (72-93%)

reutilizado por 5 ciclos

CHO

R1
1-3 h2
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Em 2012, Jahanbin et al.[103] realizaram um estudo pioneiro sobre a MCR de Hantzsch 

catalisada por líquidos iônicos ácidos funcionalizados com o grupo −SO3H suportados em 

resina polimérica. Os autores utilizaram o hidrogenossulfato de 3-sulfonibutil-1-metilimidazólio 

imobilizado em poliestireno como catalisador heterogêneo (13) na reação entre o acetoacetato 

de etila, o acetato de amônio e aldeídos aromáticos sob refluxo de etanol durante algumas 

horas, a qual forneceu as 1,4-diidropiridinas correspondentes em rendimentos excelentes 

(Esquema 2.10). Após o término de cada reação, o catalisador heterogêneo 13 pôde ser 

isolado e reutilizado por cinco ciclos consecutivos sem perda de atividade catalítica. Em um 

estudo similar, Alvim et al.[104] reportaram o papel de 6 como catalisador LIAB heterogêneo 

usando líquidos iônicos 1,3-dialquilimidazólicos – bis(trifluorometilsulfonil)imida de 1-butil-3-

metilimidazólio, [C4C1Im][NTf2] – como solventes não-convencionais na MCR de Hantzsch 

(Esquema 2.10). A reação de condensação entre arilaldeídos, acetato de amônio e compostos 

1,3-dicarbonílicos foi conduzida na presença de 5 mol% de 6 em [C4C1Im][NTf2] a uma 

temperatura de 90ºC durante quatro horas, levando à obtenção das 1,4-DHPs 

correspondentes em rendimentos bons a excelentes. Posteriormente, os autores utilizaram 

esta metodologia para a síntese eficiente de compostos -amino carbonílicos (via MCR de 

Mannich) e, mais recentemente, para a preparação de hexa-hidroimidazo[1,2-a]piridinas e 

derivados.[104,105]  

Esquema 2.10 
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Ren et al.[106] estudaram pela primeira vez o uso de poli(etileno glicol) funcionalizado 

com líquidos iônicos ácidos contendo o grupo sulfônico (PEG1000-LIABs) como catalisadores 

na reação de Hantzsch. A mistura composta por PEG1000-LIAB/tolueno (2:3) foi investigada 

como sistema bifásico temperatura-dependente, se comportando como sistema monofásico a 

elevadas temperaturas e bifásico quando há o resfriamento, o que facilita a reciclagem do 

líquido iônico. Este meio não-convencional foi avaliado na reação entre aldeídos aromáticos, 

acetoacetato de etila e acetato de amônio conduzida a temperatura de 80ºC durante 40 

minutos, sendo que as 1,4-DHPs desejadas puderam ser obtidas em rendimentos bons a 

excelentes (86-96%) (Esquema 2.11). Os autores investigaram o reuso do catalisador 14 para 

a reação multicomponente de Hantzsch modificada entre aldeídos aromáticos, 1,3-

cicloexanodiona, acetoacetato de etila e acetato de amônio, fornecendo hexa-hidroquinolinas 

em elevados rendimentos (>90%) (cf. Esquema 2.17). No procedimento experimental, após o 

resfriamento, o sistema PEG1000-LIAB/tolueno se torna bifásico, e a camada inferior contendo 

o catalisador 14 pode ser facilmente removida e reutilizada por nove ciclos de reuso sem 

perda de atividade catalítica. Posteriormente, este grupo de pesquisa aplicou esta mesma 

metodologia para a síntese de heterociclos nitrogenados mais complexos, tais como 

benzo[h]pirazolo[3,4-b]quinolinas, piranoquinolinas, tiopiranoquinolinas e derivados.[107,108]  

Esquema 2.11 

Me

O

OEt

O

N
H

EtO2C CO2Et

MeMe
NH4OAc 2+

14/Tolueno (2:3)

80ºC, 30-45 min

8 exemplos (86-96%)

14

N N
CH2CH2(OCH2CH2)nOCH2CH2

HO3S(H2C)3
N N

(CH2)3SO3H

CHO

R1

R1

R1 = H, 4-Cl, 4-OMe, 4-Me, 

4-NO2, 3-NO2, 4-Br, 4-OH

2 HSO4

+

 

 O uso e a caracterização de LIABs suportados em nanopartículas de sílica 

mesoporosa dopadas em ferro (Fe(III)-MCM-41-LIAB) (15) como catalisadores na reação 

modificada de Hantzsch foi investigada por Naeimi et al..[109] A acidez do catalisador 

heterogêneo 15 foi medida por titulação com NaOH (valor de pH = 1,04), demonstrando uma 

carga de 2,19 mmol (H+) g-1. A reação modelo entre benzaldeído, acetato de amônio e dois 

equivalentes de ácido 2-tiobarbitúrico como componente 1,3-dicarbonílico foi selecionada 

para estabelecer o escopo e as limitações do método. Usando as condições otimizadas, as 

reações efetuadas na presença de 20 mg/mmol de 15 em meio aquoso a temperatura 
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ambiente forneceu derivados pirimidínicos em rendimentos bons a excelentes (80-95%) 

(Esquema 2.12). Após cada ciclo de reação, o catalisador foi removido do meio utilizando um 

imã externo, seguido de lavagem com água aquecida e secagem sob vácuo. Com esta 

metodologia, 15 pôde ser reutilizado por seis ciclos reacionais consecutivos sem perda de 

atividade catalítica (95-93%).  

Esquema 2.12 

HN

N
H

HN

N
H

N
H

O

O

S

CHO

20 mg/mmol 15

H2O, T.A.

25-57 min

+NH4OAc

R1 N
H

NH

OO

SS

R1

2

14 exemplos (80-95%)

O

O
Si

Me

O
N

N
N

Me

HO3S

HSO4

R1 = H, 4-Cl, 4-NO2, 4-Me, 4-OMe, 2-NO2,

 2-OMe, 2-OH, 2-F, 2-pirimidinil, 4-CHO

15

reutilizado por 6 ciclos

Fe3+

SiO2

+

 

 Mais recentemente, Mirhosseini-Eshkevari et al.[110] prepararam líquidos iônicos 

funcionalizados com o grupo −SO3H suportados em estruturas metalorgânicas (Metal-Organic 

Frameworks, MOFs) dopadas com sais de zircônio como nanocatalisadores na reação one-

pot para a síntese de derivados diidropirido[2,3-d]pirimidínicos. O líquido iônico é aprisionado 

nos nanoporos da rede cristalina metalorgânica formada por íons metálicos que ligam entre si 

por espaçadores orgânicos – LIAB@UiO-66 16. A combinação das propriedades físico-

químicas dos MOFs com a eficiência de catalise ácida dos LIABs resulta num aumento de 

sítios catalíticos ativos e melhora o desempenho do catalisador. A atividade catalítica de 16 

foi demonstrada na reação multicomponente entre aldeídos aromáticos, acetilacetona e 6-

amino-1,3-dimetil uracila como equivalente 1,3-dicarbonílico, fornecendo derivados 

diidropirido[2,3-d]pirimidínicos em rendimentos excelentes (>90%) (Esquema 2.13). As 

credenciais verdes desta metodologia se baseiam em reações sem uso de solvente, curto 

tempo reacional, work up simples e reuso do catalisador (reciclado por seis ciclos sem perda 

de atividade catalítica). 
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Esquema 2.13 

N

N

N

N N
H

O

Me

O

Me

O

Me

Me

O

Me

O

NH2

O

Me

O

Me

CHO

5 mg/mmol  16

Sem solvente

100ºC, 10-20 min

12 exemplos (90-98%)

N N
SO3HHO3S

HSO4HSO4

NN SO3HHO3S

HSO4 HSO4

= [Zr6O4(OH)4]12+

O

OO

O

=
=

ou

R1 = H, 4-NO2, 4-Cl, 3,4-(Me)2, 

3-NO2, 4-OMe, 4-Me, 

3,4-(OMe)2, 4-CN, 

3,4-(Cl)2, 5-Br-2-OH, 

2-OH-5-NO2

R1

R1

+

16

reutilizado por 6 ciclos

Me

+

 

 O mecanismo geral da MCR de Hantzsch catalisada por líquidos iônicos ácidos 

funcionalizados com o grupo −SO3H está descrito no Esquema 2.14 (exemplificado para 

formação de 1,4-diidropiridinas simétricas). A catálise ácida do LIAB está envolvida na 

formação inicial do produto intermediário de Knoevenagel VII e da enamina VIII. Em seguida, 

a reação de adição de Michael ocorre pelo ataque do sítio nucleofílico da enamina VIII ao 

composto carbonílico ,-insaturado VII, levando ao intermediário IX que se tautomeriza em 

X. A etapa final passa por uma condensação intramolecular de XI sob catálise ácida, levando 

ao intermediário XII que, após eliminação de água seguida de abstração de um próton de XIII, 

leva a formação do núcleo 1,4-diidropiridina.  
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Esquema 2.14 
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2.4 Síntese de derivados quinolínicos e compostos relacionados 

 Heterociclos nitrogenados contendo o núcleo quinolina possuem grande importância 

na área de Química Medicinal por conta de sua ampla gama de propriedades farmacológicas, 

tais como: antimalárica, antitumoral, antituberculose dentre outros.[111–114] Derivados 

quinolínicos (produtos naturais, alcaloides e quinolinas sintéticas) podem ser preparados por 

diferentes métodos, geralmente requerendo o uso de materiais de partida caros, solventes 

perigosos e/ou altas temperaturas reacionais. Recentemente, Batista et al.[114] discutiram as 

métricas verdes para a síntese de compostos quinolínicos abordando metodologias que visam 

maior eficiência energética, o uso de solventes verdes, bem como o uso de catalisadores 

reutilizáveis. 

 Diversos estudos descrevendo a síntese de derivados quinolínicos (p. ex. 

benzo[g]indeno[2,1-b]quinolinas, pirimido[4,5-b]quinolinas e hexa-hidroquinolinas) através de 

reações multicomponentes catalisadas por LIABs funcionalizados com o grupo −SO3H já 

foram reportados na literatura. Geralmente, estas metodologias se baseiam em reações 

rápidas, eficientes e sustentáveis, utilizando líquidos iônicos ácidos reutilizáveis. Por exemplo, 

Zhang et al.[115]  descreveram o uso do LIAB 17 como catalisador simples, barato e reutilizável 

para a reação pseudo tri-componente entre dois equivalentes de aldeídos enolizáveis e 

anilinas substituídas. Nas condições otimizadas, as reações foram efetuadas sem uso de 

solvente, na presença de 15 mol% de 17 a 80ºC durante 3-5 horas, fornecendo quinolinas 

2,3,6-trisubstituídas como produtos majoritários em rendimentos moderados a elevados (51-

85%), juntamente com arilaminas mono-alquiladas e di-alquiladas como subprodutos 

(Esquema 2.15).  

Esquema 2.15 

N
MeMe

Me
SO3H

HSO4

R1
O

NH2 N

R1

R1

15 mol% 17

Sem solvente, 80ºC

3-5 h

12 exemplos (51-86%)

2 +

17

R2R2

R1 = Ph, PhCH2, 

4-Br-C6H4, Et,

H2C=CH(CH2)7
R2 = H, Me, OMe, Br, Cl

reutilizado por 6 ciclos  

 Em 2014, Khaligh[116] descreveu a síntese de 12-arilbenzo[g]indeno[2,1-b]quinolina-

6,11,13-trionas em bons rendimentos a partir de reações multicomponentes entre 

benzaldeídos substituídos, 2-hidroxinaftaleno-1,4-diona (18), 2H-indeno-1,3-diona (19) e 

acetato de amônio, catalisadas pelo LIAB 20. Um catalisador ácido similar (21) foi investigado 
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por Mohammadi et al.[117] na reação de condensação one-pot entre arilaldeídos, cetonas 1,3-

cíclicas e 6-amino-1,3-dimetil uracila para a síntese de derivados pirimido[4,5-b]quinolínicos. 

Ambos os catalisadores líquidos iônicos puderam ser separados do meio reacional e 

reutilizados por 3-5 ciclos sem perda significativa de atividade catalítica (Esquema 2.16).  

Esquema 2.16 

 

 A versão tetra-componente da reação de Hantzsch também pode ser aplicada para a 

síntese de compostos com o esqueleto hexa-hidroquinolina, obtido quando é utilizado um 

composto 1,3-dicabonílico cíclico (p. ex. dimedona ou 1,3-ciclohexanodiona) como 

componente CH2-ácido enolizável. Diversos grupos de pesquisa descreveram o uso de 

líquidos iônicos imidazólicos funcionalizados com o grupo −SO3H como catalisadores ácidos 

em MCRs para preparação de hexa-hidroquinolinas (Esquema 2.17). [102,106,118–120]  Por 

exemplo, Heravi et al.[118] descreveram o uso inédito do LIAB  ([(SO3H)4C4C1Im][HSO4]) 22 na 

MCR entre aldeídos aromáticos, acetoacetato de etila, acetato de amônio e dimedona, a qual 

forneceu hexa-hidroquinolinas em rendimentos elevados quando a reação foi efetuada na 

presença de 20 mol% de 22, sob refluxo de etanol durante 20-120 minutos. Posteriormente, 

outros grupos de pesquisa otimizaram este protocolo de modo a promover metodologias mais 
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eficientes e sustentáveis para a síntese de hexa-hidroquinolinas, geralmente descrevendo 

reações mais rápidas, sem uso de solvente e com reuso do catalisador.[102,106,119,120] 

Esquema 2.17 

O O

MeMe

Me

O

OR2

O

N
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OR2

O

Me

O

Me

Me

Condições I-V

NH4OAc

N N
HO3S SO3H

N N SO3H
Me Cl

HSO4

21

24

R1 = H, 4-Cl, 2-Cl, 4-NO2, 3-NO2, 4-OMe

4-Me, 4-OH, 4-N(Me)2, 4-Br, 3-Br

R2 = Me, Et

II - Zare et al. 
3 mol% 21
sem solvente
50ºC, 25-40 min

14 exemplos (88-96%)

IV - Ghorbani et al. 
10 mol% 24
ssem solvente
60ºC, 4-10 min
10 exemplos (89-94%)

N N

SO3H

Me

Me

III - Mamaghani et al. 
18 mol% 23
sem solvente
60ºC, 2-12 min
21 exemplos (78-95%)

23

R1

CHO
R1

HSO4

+

N N

SO3H

Me
HSO4

I - Heravi et al. 
25 mol% 22
EtOH, refluxo
20-120 min
17 exemplos (75-93%)

reutilizado por 3 ciclos

reutilizado por 4 ciclosreutilizado por 4 ciclos

22

14

N N
CH2CH2(OCH2CH2)nOCH2CH2

HO3S(H2C)3
N N

(CH2)3SO3H
2 HSO4

V - Ren et al. 
14/Tolueno (2:3)
80ºC, 15-30 min
15 exemplos (91-95%)

reutilizado por 9 ciclos  

O mecanismo reacional da reação multicomponente para síntese de hexa-

hidroquinolinas (reação de Hantszch modificada) ocorre de acordo com o descrito no 
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Esquema 2.14, entretanto, utilizando a dimedona como componente 1,3-dicarbonílico 

enolizável.  

2.5 Síntese de imidazóis, pirazóis, pirrolidinonas e derivados 

 Os imidazóis constituem uma classe de heterociclos nitrogenados de cinco membros 

com importantes atividades biológicas, tais como: anti-hipertensiva (p. ex., fármacos como 

losartana, olmesartana, eprosartan), fungicida e herbicida.[121,122] Além disso, imidazóis e seus 

derivados são amplamente utilizados como materiais de partida para síntese de líquidos 

iônicos com distintas propriedades e aplicações.[55,123] A síntese de imidazóis polissubstituídos 

catalisada por líquidos iônicos ácidos funcionalizados com o grupo −SO3H foi investigada por 

dois grupos de pesquisa de maneira independente (Esquema 2.18). A reação entre o difenil 

etanodiona, acetato de amônio, aminas primárias e aldeídos foi conduzida sob catálise ácida 

de 25 ou 21, sem uso de solvente a temperaturas entre 90-100ºC durante 15-55 minutos, 

levando à obtenção de imidazóis 1,2,4,5-tetrasubstituídos em rendimentos bons a excelentes. 

Esquema 2.18 

 

Outras contribuições para a síntese one-pot de heterociclos nitrogenados de cinco 

membros catalisada por LIABs envolvem a preparação de 2-pirrolidinonas e pirrol-2-onas. 

Khaligh et al.[124] investigaram o desempenho catalítico de alguns líquidos iônicos mono e 

dicatiônicos contendo grupos −SO3H como catalisadores para a MCR entre anilinas, aldeídos 

aromáticos e acetilenodicarboxilato de dietila (Esquema 2.19). As reações foram efetuadas 

na presença de apenas 1 mol% de 26, usando etanol como solvente a temperatura ambiente 

durante 30 minutos, fornecendo os produtos desejados em rendimentos moderados a 

excelentes (52-94%). O catalisador 26 foi recuperado e reutilizado durante três ciclos de reuso 

sem perda significativa de atividade catalítica. Os autores sugeriram que a presença do 
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espaçador alquílico entre os cátions imidazólicos melhorou a atividade catalítica de 26 (em 

comparação com outros catalisadores da mesma natureza sem o espaçador). Além disso, 

parece que a presença do hidrogênio ácido C-2 imidazólico também pode aumentar a 

eficiência catalítica do líquido iônico ácido. Posteriormente, o mesmo grupo de pesquisa 

aplicou esta metodologia para a síntese eficiente de 2-pirrolidinonas catalisada por LIABs via 

processo mecanoquímico usando moinho de bolas planetário.[125] Em um estudo similar, Yarie 

et al.[126] descreveram o uso do hidrogenossulfato de tributil(3-sulfopropil)fosfônio (TBSPHS) 

27 como catalisador ácido para a síntese de compostos com esqueleto 1,5-diidro-2H-pirrol-2-

ona. Nas condições otimizadas, a MCR entre aldeídos aromáticos, dois equivalentes de 

anilina e dois equivalentes de ácido pirúvico foi conduzida sem uso de solvente, sob catálise 

de 10 mol% de 27 a 60ºC durante 15-25 minutos, levando à obtenção de pirrol-2-onas 

trissubstituídas em bons rendimentos (78-83%) (Esquema 2.19). 

Esquema 2.19 

OHC NH2

EtO
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OEt

O
N
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O
EtO

O

1 mol% 26

EtOH, T.A., 30 min

N NHO3S
N N SO3H

Cl Cl

+

R1

20 exemplos (52-94%)
R1 = H, 4-Cl, 2-NO2, 4-CF3, 4-OMe, 4-OH

R2 = H, 4-Me, 4-NO2, 4-OMe

R2

R2R1

reutilizado por 3 ciclos

CHO NH2

Me

O

OH

O
R1 R2

NH

N

O

R1

R2

R2

R1 = H, 4-Cl, 2-Cl, 2,4-(Cl)2,

 4-F, 4-CF3, 4-Br, 

3-Br, 2-NO2, 4-OMe,

R2 = H, 4-Cl
Me

P

SO3H

Me

Me

10 mol% 27

Sem solvente, 60ºC

15-25 min

14 exemplos (78-83%)

+

HSO4

27

22

26

+

+

 

 Abshirini e Zare[127] estudaram o LIAB dicatiônico 28 como catalisador ácido para a 

síntese de derivados bis-pirazólicos através de uma reação one-pot pseudo penta-

componente entre arilaldeídos, fenil-hidrazina (2 eq.) e acetoacetato de etila (2 eq.). A melhor 

condição reacional encontrada foi aquela em que foi utilizado 5 mol% de 28 em EtOH absoluto 

a 75ºC durante 30 minutos. Esta metodologia foi aplicada com sucesso para a síntese de doze 

derivados bis-pirazólicos em rendimentos elevados (81-93%) (Esquema 2.20). 
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Esquema 2.20 
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OH HO
Ph Ph

MeMe

5 mol% 28

EtOH, 75ºC

20-50 min

+

12 exemplos (81-93%)

22

28

R1

R1 = H, 4-NO2, 3-NO2, 4-OMe, 

4-Cl, 2-Cl, 2,4-Cl, 4-Me, 

3,4,5-(OMe)3, 3,4-(OMe)2, 

4-Br, 2-Br

R1

N
N

Me

Me

HO3S
Me

Me SO3H

+

 

 Recentemente, Rezaei et al.[128] sintetizaram líquidos iônicos ácidos funcionalizados 

com o grupo −SO3H imobilizados em nanopartículas de ferro revestida por sílica como 

catalisadores heterogêneos para a síntese one-pot de compostos bis-pirazólicos. Os autores 

estudaram diversos parâmetros reacionais, e a transformação entre hidrazina ou fenil-

hidrazina (2 eq.), acetoacetato de etila (2 eq.) e aldeídos aromáticos efetuada sob catálise de 

10 mg/mmol de 29 sem uso de solvente, rapidamente levou à obtenção de bis-pirazóis em 

rendimentos excelentes (88-98%) (Esquema 2.21). Além disso, os autores reportaram o 

reciclo do catalisador 29, que pode ser facilmente removido do meio reacional utilizando um 

imã externo, permitindo o seu reuso por cinco ciclos sem perda de atividade catalítica. 

Esquema 2.21 
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O mecanismo reacional para a síntese de bis-pirazóis via MCR catalisada por líquidos 

iônicos ácidos de Brnsted está proposto no Esquema 2.22. Inicialmente, há uma reação de 

substituição nucleofílica no carbono carbonílico entre a hidrazina e o grupo cetona ativado do 

acetoacetato de etila, levando à formação do intermediário XIV. Em seguida, XIV sofre uma 

reação de ciclização intramolecular gerando o intermediário XV, que está em equilíbrio com o 

seu tautômero enólico XVI. A etapa de reação aldólica entre o intermediário XVI e o aldeído 

é favorecida por catálise ácida, gerando o composto carbonílico ,-insaturado XVII, que logo 

reage com outra molécula de XVI por meio de adição conjugada para fornecer o produto bis-

pirazólico.  

Esquema 2.22 
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2.6 Síntese de 4H-piranos e compostos relacionados 

 Na década passada, novas abordagens visando metodologias sustentáveis e 

eficientes para a síntese de heterociclos oxigenados ganharam destaque em Síntese 

Orgânica.[129,130] Compostos orgânicos contendo o esqueleto 2-amino-4-aril-4H-cromeno-3-

ciano demonstraram atividades biológicas interessantes e podem ser sintetizados através de 

uma condensação one-pot entre arilaldeídos, cetonas 1,3-cíclicas (p.ex. dimedona ou 1,3-

ciclohexanodiona) e malononitrila (ou cianoacetatos de alquila).[129–131] Reações 

multicomponentes entre dimedona, aldeídos aromáticos e malononitrila catalisada por LIABs 

funcionalizados com o grupo −SO3H já foram extensivamente estudados por diversos grupos 

de pesquisa (Esquema 2.23).[132–136] 

Esquema 2.23 

O

O

R2

NH2R3

R3

R1

R1 = H, 4-OMe, 2-Me, 3-OH, 4-F, 2-Cl, 3-Cl, 4-Cl, 4-Br, 

3-NO2, 4-NO2, 2-naftil

R2 = CN, CO2Et

R3 = Me, H

Et N

Et

Et
SO3H

HSO4

30

NC R2

OO

R3R3

CHO

+

R1

N

SO3HCl

31

I - Fang et al. 
10 mol%30
H2O
90ºC, 1-1.5 h
19 exemplos (86-94%)

II - Zolfigol et al. 
10 mol% 31
Sem solvente
95ºC, 5-20 min
13 exemplos (86-95%)

Condições I-V

reutilizado por 10 ciclos reutilizado por 6 ciclos

III - Sonyanaik et al. 
10 mol% 31
Sem solvente
MW, 700W, 2-4 min
14 exemplos (90-94%)

N

SO3HCl

31

reutilizado por 5 ciclos

+

32

N
NHO3S

H
H

SO3H

Cl Cl

reutilizado por 3 ciclos

IV - Khaligh et al. 
5 mol% 32
Moinho de bolas (600 rpm)
T.A., 30 min
12 exemplos (88-96%)

NNMe
H

SO3H

HSO4

33

V - Habibi et al. 
3 mol% 33
Sem solvente
T.A., 2-20 min
20 exemplos (88-96%)
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De modo geral, os catalisadores estruturalmente relacionados 30-33 demonstraram 

excelente atividade catalítica para esta MCR, levando à obtenção de produtos com o 

esqueleto 2-amino-4-aril-4H-cromeno-3-carbonitrila em altos rendimentos quando as reações 

foram tipicamente efetuadas na presença de 3-10 mol% de catalisador, sob condições 

reacionais brandas (usualmente reações sem uso de solvente e temperatura menor que 

100ºC). Adicionalmente, os catalisadores 30-33 puderam ser recuperados do meio reacional 

e reutilizados em reações posteriores por pelo menos três ciclos catalíticos. É interessante 

destacar também os trabalhos descritos por Sonyanaik et al.[134] e Khaligh et al.[135] que 

empregaram em suas metodologias as técnicas de aquecimento por irradiação de micro-

ondas e mecanoquímica, respectivamente (Esquema 2.23).. 

 O mecanismo geral para a síntese de derivados 4H-pirânicos catalisada por líquidos 

iônicos ácidos está proposto no Esquema 2.24. Na primeira etapa, a condensação de 

Knoevenagel catalisada por ácido ocorre entre o componente CH2-ácido (malononitrila ou 

cianoacetato de etila) e o aldeído, originando o intermediário XVIII que prontamente é atacado 

pela forma enólica do composto 1,3-dicarbonílico (dimedona). O intermediário XIX sofre uma 

ciclização intramolecular levando à XX, que por assistência do líquido iônico ácido de Brnsted 

tautomeriza-se para obtenção do esqueleto 4H-pirano.  

Esquema 2.24 
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Os xantenos também constituem uma classe importante de heterociclos oxigenados 

com preponderante ocorrência natural, despertando um notório interesse em Química 

Medicinal devido às suas propriedades terapêuticas bem estabelecidas, tais como anti-

inflamatória,[137] anti-bacteriana,[138] antiviral,[139] e antitumoral.[140] A síntese de derivados 

xantênicos (p. ex. xantenodionas) via MCRs geralmente envolve uma transformação pseudo 

tri-componente entre arilaldeídos e dois equivalentes de um componente CH2-ácido cíclico 

(dimedona ou 1,3-cicloexanodiona), sob catálise ácida. Quatro grupos de pesquisa diferentes 

estudaram esta reação utilizando LIABs funcionalizados com o grupo −SO3H como 

catalisadores (Esquema 2.25). Fang et al.[141] avaliaram diversos líquidos iônicos ácidos 

contendo o ânion [HSO4]−  como catalisadores para a síntese de xantenodionas, e foi 

observado que o catalisador 17 demonstrou maior eficiência.  

Esquema 2.25 
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Similarmente, Zolfigol et al.[142] exploraram diversos líquidos iônicos imidazólicos 

difuncionalizados com o grupo −SO3H 34-36 carregando diferentes ânions ([Cl]−, [PF6]− e 

[BF4]−), como catalisadores para esta mesma reação multicomponente. Mais recentemente, 

Ashtarian et al.[143] e Sorkhi et al.[144] descreveram com sucesso o uso dos LIABs 37 e 38, 

respectivamente, como catalisadores  reutilizáveis para a síntese de xantenodionas e 

derivados. Em todos os exemplos mostrados no Esquema 2.25, os produtos desejados 

puderam ser obtidos em rendimentos bons a excelentes sob condições reacionais brandas, 

em água ou sem solvente. O reuso dos catalisadores 68, 76-77 também foi explorado, sendo 

que os mesmos puderam ser reciclados por três a sete ciclos reacionais consecutivos, 

mantendo a atividade catalítica (Esquema 2.25). 

 Outros derivados xantênicos já foram eficientemente sintetizados através de reações 

multicomponentes catalisadas por líquidos iônicos ácidos de Brnsted. Na maioria dos 

estudos descritos, um segundo componente CH2-ácido diferente da dimedona é adicionado 

ao meio, dando origem a compostos derivados do xanteno. Por exemplo, a reação tri-

componente entre -naftol, dimedona e aldeídos aromáticos leva à obtenção de produtos com 

esqueleto tetrahidrobenzo[a]xanteno-11-ona (Esquema 2.26). Esta transformação foi 

estudada por Zolfigol et al.[142]  como parte do mesmo estudo descrito no Esquema 2.25, onde 

todos os catalisadores avaliados (34-36) exibiram atividade catalítica similares. Em um estudo 

similar, Dutta et al.[145] sintetizaram três líquidos iônicos guanidínicos ácidos como 

catalisadores reutilizáveis para a preparação de tetrahidrobenzo[a]xanteno-11-onas. Após os 

testes de eficiência catalítica, os LIABs contendo os ânions carboxilatos– [CCl3COO]− e 

[CF3COO]− 39 e 40, respectivamente – mostraram melhor desempenho quando comparados 

com o catalisador contendo o ânion acetato, sugerindo que a porção aniônica também 

influenciou na catálise desta reação. De fato, os catalisadores 39 e 40 são mais ácidos devido 

a maior estabilização da base conjugada, e interações iônicas mais fortes entre o par iônico 

foram demonstradas por medidas de acidez de Hammett e análise termogravimétrica.  
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Esquema 2.26 

OHO O

MeMe

CHO

O

O

Me

Me

+

I - Zolfigol et al. 
10 mol% 34-36
Sem solvente 110ºC
6-15 min
12 exemplos (83-97%)

R1

R1

II - Dutta et al. 
5 mol% 39-40
Sem solvente, 75ºC
10-15 min
6 exemplos (87-95%)

N

N

N

Me

Me

Me

Me

SO3HHO3S

CX3COO

39-40

R1 = 4-NO2, 4-Cl, 4-OMe, 4-Me, 4-Br, 3-Br, 2-Br

HO3S
N N SO3H

X X = Cl, PF6, BF4 X = Cl, F

Condições I-II

34-36

reutilizado por 6 ciclos

34 (X = Cl)
35 (X = PF6)
36 (X = BF4)

39 (X = Cl)
40 (X = F)

+

 

Shaterian et al.[146] estudaram o uso de LIABs como catalisadores para a reação entre 

aldeídos aromáticos, 2H-indeno-1,3-diona (41), e -naftol ou 2-hidroxinaftaleno-1,4-diona (42) 

para a preparação de 4H-piranos policíclicos (Esquema 2.27). Os autores utilizaram os 

líquidos iônicos 11 e 43 como catalisadores reutilizáveis em reações sem solvente a 70-100ºC 

durante poucos minutos, levando à obtenção dos produtos desejados em rendimentos 

excelentes. Posteriormente, este mesmo grupo descreveu uma metodologia eficiente para a 

síntese de derivados xantênicos catalisada por LIABs funcionalizados com o grupo −SO3H 

sem uso de solvente.[147] 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

 

Esquema 2.27 

41

N
SO3H

Me

MeMe
Cl

N N SO3H
Me

Cl

11

CHO

HO

O

O

17 mol% 11 ou

16 mol% 41

Sem solvente, 70ºC

9-11 min

+ O

O

OH

O

O

O

O

O

O

10 exemplos (90-93%)

17 mol%  11 ou

16 mol% 41

Sem solvente, 70ºC

10-13 min

reutilizado por 4 ciclos

R1

R1

R1

41

N
SO3H

Me

MeMe
Cl

N N SO3H
Me

Cl

11
CHO

HO

O

O

13 mol% 11 ou

13 mol% 41

Sem solvente, 80ºC

4-8 min

+

13 mol% 11 ou

11 mol% 41

Sem solvente,100ºC

4-12 min

reutilizado por 5 ciclos

R1

HO

O

O

O O

Me Me

O

O

O

O

O

O

O

O

O

R1

R1

7 exemplos (88-98%)

9 exemplos (86-97%)

R1 = H, 4-Cl, 2,4-

(Cl)2, 3-NO2, 2-Cl, 

4-Me, 4-OMe, 4-F, 

3,4-(Cl)2, 4-NO2

R1 = 4-Cl, 4-

NO2, 4-Me, 4-Br, 

4-F, 3-NO2, 

3-Br, 3-Cl

19

18

9 exemplos (89-93%)

18

18
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Diversos grupos de pesquisa descreveram metodologias para a síntese de pirano[2,3-

c]pirazóis via MCRs catalisada por líquidos iônicos ácidos de Brnsted funcionalizados com o 

grupo −SO3H.[148–152] O núcleo pirano[2,3-c]pirazol é uma importante classe de heterociclo que 

pode ser preparada através de uma reação tetra-componente entre arilaldeídos, 1,3-

cetoésteres, hidrazina (ou fenil hidrazina) e reagentes CH2-ácidos (malononitrila ou malonato 

de dimetila). 

 Abordagens de reações sem uso de solvente para a síntese de pirano[2,3-c]pirazóis 

foram estudadas de maneira independente por Ebrahimi et al.[148] e Mamaghani et al.,[149,150] 

que investigaram o desempenho catalítico de líquidos iônicos ácidos estruturalmente similares 

22 e 23 (Esquema 2.28). Apesar das poucas diferenças nas condições reacionais utilizadas 

em ambos os trabalhos, todas as reações foram efetuadas em condições brandas, dando 

origem a pirano[2,3-c]pirazóis em rendimentos bons a excelentes (80-95%). Posteriormente, 

Zakeri et al.[151] avaliaram a atividade catalítica de diversos líquidos iônicos imidazólicos, 

piridínicos e imidazolidínicos funcionalizados com o grupo sulfônico para esta mesma reação. 

Nos testes de desempenho catalítico, os líquidos iônicos que continham grupos alquil 

sulfônicos na porção catiônica se destacaram como os catalisadores mais eficientes. Desta 

maneira, o LIAB 42 foi selecionado como o melhor catalisador para a preparação de diversos 

piranopirazóis em rendimentos elevados. O escopo e as limitações desta metodologia 

também foram aplicadas com sucesso para a síntese de bis-pirano[2,3-c]pirazóis, quando foi 

utilizado um bis-aldeído como material de partida, tais como o isoftalaldeído e 

tereftalaldeído.[149–151] Por fim, Karami et al.[152] reportaram uma síntese alternativa para 

pirano[2,3-c]pirazóis, através de uma condensação tri-componente entre arilaldeídos, 

malononitrila e 3-metil-1-fenil-1H-pirazol-5(4H)-ona (formado via reação entre o acetoacetato 

de etila e fenilhidrazina), catalisada pelo líquido iônico 43.  
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Esquema 2.28 

H2N

H
N

R2

O

OEt

O

NC CNH

CHO

O

N

N

CN

NH2

R2

Condições I-IV

N NMe

HSO4

SO3H

22

N NMe

HSO4

SO3H

Me

N N

O

SO3HHO3S

MeMe

42

HSO4HSO4

R1

I - Ebrahimi et al. 
25 mol% 22
Sem solvente
T.A., 30 min
10 exemplos (80-90%)

II - Mamaghani et al. 
18 mol% 23
Sem solvente
60ºC, 10-20 min
15 exemplos (86-95%)

III - Zakeri et al. 
10 mol% 42
H2O
60ºC, 10-15 min
14 exemplos (74-90%)

R1

R1 = H, 4-Cl, 4-Me, 4-OMe, 3-Cl, 2,4(Cl)2, 3-NO2

R2 = Me, Pr, Ph

R3 = H, Ph

23
reutilizado por 4 ciclos reutilizado por 4 ciclos

reutilizado por 4 ciclos

CF3COO

43

N
N

Me

Me

HO3S
Me

Me SO3H

CF3COO

IV - Karami et al. 
7 mol% 43
Sem solvente
50ºC, 10-60 min
10 exemplos (94-97%)

+

R3

R3

 

 Zolfigol et al.[153] prepararam fases de líquidos iônicos ácidos imobilizados em 

nanopartículas magnéticas de Fe3O4@SiO2 como catalisadores na MCR para a síntese de 

pirano[2,3-d]pirimidinonas. A eficiência do catalisador heterogêneo 44 foi testada para a 

transformação entre a malononitrila, aldeídos aromáticos e o ácido 1,3-dimetilbarbitúrico, na 

presença de apenas 0,01 g mmol-1 de 44, sem uso de solvente a 60ºC durante 15 a 50 minutos 

(Esquema 2.29). De modo geral, as reações foram conduzidas de forma branda sob as 

condições otimizadas, levando à obtenção de diversas pirano[2,3-d]pirimidinonas em 

rendimentos excelentes (> 90%). Após cada reação, o catalisador pôde ser recuperado e 

reutilizado durante sete ciclos de reuso sem perda significativa de atividade catalítica.  
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Esquema 2.29 

N

N

O

O

N

N O

CHO

+ 10 mg/mmol 44

Sem solvente

60ºC, 15-50 min

O
O

EtO

Si

R1
O

Me

Me

CNNC

CN

NH2

Me

O

O

Me

R1

Fe3O4

SiO2

N
H2

N
H

SO3H

O

Cl

16 exemplos (90-98%)

R1 = H, 4-Cl, 3-Cl, 2-Cl, 2,3-(Cl)2, 3-NO2, 4-NO2, 

4-Cl-3-NO2, 2-F, 4-F, 2-Br, 3-Br, 4-Br,

       2-OMe, 4-OMe, 4-Me

44
reutilizado por 7 ciclos

+

 

2.7 Síntese de outros compostos 

Derivados ftalazínicos são uma classe de heterociclos nitrogenados que ganharam 

atenção recente devido suas propriedades antitumoral, anti-hipertensiva, hipoglicemiante, 

anti-inflamatória, analgésica, antimicrobiana, antidepressiva, entre outras.[154] Reações 

multicomponentes catalisadas por ácidos para a síntese de compostos com o núcleo 2H-

indazolo[2,1-b]ftalazina-1,6,11(13H)-triona já foram bastante exploradas na literatura.[155–164] 

Os protocolos padrões geralmente envolvem reações tri-componentes ou tetra-componentes, 

a partir da condensação entre aldeídos não enolizáveis, um componente CH2-ácido 

(geralmente a dimedona), e ftal-hidrazina, que pode ser formada in situ através da reação 

entre a hidrazina e o anidrido ftálico (estratégia tetra-componente). Até o momento, estas 

MCRs relativamente simples vêm sendo estudadas exaustivamente como reações modelo 

para demonstrar o escopo e as limitações de diversos líquidos iônicos ácidos de Brnsted 

como catalisadores (Esquema 2.30). 

Três grupos de pesquisa descreveram metodologias para a síntese de 2H-

indazolo[2,1-b]ftalazina-1,6,11(13H)-trionas através de reações tetra-componentes sem uso 

de solvente e catalisadas por LIABs (Esquema 2.30).[155–157] Shaterian et al.[155] exploraram o 

uso dos líquidos iônicos 45 e 46 como catalisadores reutilizáveis para a síntese rápida dos 

produtos desejados em rendimentos elevados (80-93%). Similarmente, Habibi et al.[156] 

descreveram com sucesso o uso do líquido iônico bifuncional ácido-base 47 como catalisador 

para esta mesma reação. Na metodologia desenvolvida por Pouramiri et al.,[157] 41 foi 

selecionado como o melhor catalisador para a construção de indazolo[2,1-b]ftalazina-

1,6,11(13H)-trionas via reações tetra-componentes. Posteriormente, este mesmo grupo 

reportou a síntese de compostos com o esqueleto pirazolo[2,1-b]ftalazina-2-carboxilato 
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(utilizando acetoacetato de alquila como componente CH2-ácido) em reações catalisadas por 

líquidos iônicos ácidos difuncionalizados com o grupo −SO3H.[158]   

Esquema 2.30 

R2R2

OO

H2N
NH2O

O

OR1

N

N

R1

O

R2
R2

O

O

CHO

+

P
SO3H

HO3S

HO3S

HO3S

P
HO3S

Me

SO3

HSO4

NNMe

Me

SO3H

HSO4

47

N
SO3H

Me

MeMe
Cl

46

41

45

Condições I-VIII

I - Shaterian et al. 
5 mol%  45 ou 46
Sem solvente
80ºC, 5-15 min
15 exemplos (80-93%)

II - Habibi et al. 
3 mol% 47
Sem solvente
80ºC, 5-20 min
13 exemplos (85-94%)

III - Pouramiri et al. 
20 mol% 41
Sem solvente
50ºC, 10-60 min
17 exemplos (80-95%)

R1 = 4-Cl, 2,4-Cl2, 4-NO2, 4-NO2, 3-NO2,  4-OH, 4-Br, 2-naftil, 1-naftil, i-Bu, Et     R2 = Me, H

49

50

48

IV - Abedini et al. 
10 mol% 48
Sem solvente
100ºC, 5-70 min
19 exemplos (88-97%)

VI - Tayebee et al. 
10 mol% 50
Sem solvente
100ºC, 10-120 min
17 exemplos (33-88%)

V - Shirini et al. 
3 mol% 49
Sem solvente
80ºC, 4-30 min
23 exemplos (83-95%)

NH

NH

O

O

N

N N

N

O

O

Me

Me

Me

SO3H

HSO4

N

O

O

SO3H

H
HSO4

N

N
SO3H

SO3H
2 HSO4

VII - Zare and Masihpour 
15 mol% 51
Sem solvente
90ºC, 5-10 min
7 exemplos (90-98%)

51

N
SO3H

Me

MeMe

HSO4

ou
+

reutilizado por 5 ciclos reutilizado por 5 ciclos

reutilizado por 4 ciclos reutilizado por 6 ciclos reutilizado por 6 ciclos

reutilizado por 6 ciclos

N

N

Me

SO3H

Me

HO3S

ClO4

ClO4

VIII - Arian et al. 
3 mol% 52
Sem solvente
110ºC, 6-20 min
12 exemplos (88-96%)

reutilizado por 6 ciclos

52
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Dentre as estratégias de síntese tri-componente para a preparação de indazolo[2,1-

b]ftalazina-1,6,11(13H)-trionas, Abedini et al.[159] e Shirini et al.[160]  descreveram o uso dos 

líquidos iônicos ácidos 48 e 49, respectivamente, como catalisadores eficientes e reutilizáveis 

na reação de condensação entre a dimedona, a ftal-hidrazina e aldeídos (Esquema 2.30). De 

maneira similar, o líquido iônico 50, cujo porção catiônica é derivada da cafeína, foi destacado 

como um catalisador com excelente atividade catalítica para esta mesma reação.[161] Por fim, 

os LIABs 51[162] e 52[163]  também foram descritos como catalisadores ácidos eficientes para a 

síntese de indazolo[2,1-b]ftalazina-1,6,11(13H)-trionas em elevados rendimentos via reação 

tri-componente.  

Uma nova estratégia baseada no uso de LIABs imobilizados em suporte inorgânico 

para a síntese de indazolo[2,1-b]ftalazina-1,6,11(13H)-trionas via reação tri-componente foi 

reportada por Safaei et al.[164] Inicialmente, os autores demonstraram uma maior eficiência 

catalítica de líquidos iônicos ácidos imobilizados em nanopartículas de SiO2 (53), quando 

comparados com os catalisadores homogêneos da mesma natureza. Desse modo, o 

catalisador heterogêneo LIAB@nano-SiO2 53 foi utilizado na reação entre a dimedona, 

arilaldeídos e ftal-hidrazina, fornecendo diversas indazolo[2,1-b]ftalazina-1,6,11(13H)-trionas 

em rendimentos elevados (77-96%). Os autores também investigaram o reciclo deste 

catalisador, sendo que 53 pôde ser recuperado e reutilizado por oito ciclos sem perda de 

atividade catalítica (Esquema 2.31). 

Esquema 2.31 

MeMe

OO
N

N O

Me

Me

O

O

CHO

+
30 mg/mmol 53

Sem solvente

80ºC, 10-20 min
NH

NH

O

O

O
O
O

Si N N SO3H

HSO4

12 exemplos (77-96%)R1 = H, 4-CN, 4-Cl, 2,6-(Cl)2, 4-N(Me)2, 4-Ph

R1

R1

53

reutilizado por 8 ciclos

+

 

Alguns grupos de pesquisa descreveram metodologias sobre reações 

multicomponentes sem uso de solvente para a síntese de 1-amidoalquil naftóis catalisadas 

por LIABs funcionalizados com o grupo −SO3H.[165–167] De maneira geral, as reações entre 

aldeídos alifáticos ou aromáticos, amidas, carbamatos ou ureia e o -naftol foram conduzidas 

sem uso de solvente, na presença de 3 a 5 mol% dos catalisadores LIABs (14, 24 ou 30) sob 
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aquecimento moderado durante poucos minutos, fornecendo os produtos desejados em 

rendimentos elevados. Além do ótimo desempenho catalítico, tais catalisadores também 

puderam ser reutilizados por pelo menos quatro ciclos de reuso sem que houvesse perda de 

atividade catalítica (Esquema 2.32). 

Esquema 2.32 

Et N

Et

Et
SO3H

HSO4

14

HO3S
N N SO3H

30

R1 CHO

R2 NH2

O OH

R1 NH

O R2

OH
Condições I-III

+

24

N N
CH2CH2(OCH2CH2)nOCH2CH2

HO3S(H2C)3
N N

(CH2)3SO3H

I - Hajipour et al. 
5 mol% 14
Sem solvente
10 min, 120ºC
21 exemplos (73-91%)

III - Zare et al. 
5 mol% 24
Sem solvente
7-25 min, 80ºC
24 exemplos (80-98%)

II - Luo and Zhang 
3 mol% 30
Sem solvente
5-20 min, 80ºC
16 exemplos (91-98%)

R1 = C6H5, 4-Cl-C6H4, 4-NO2-C6H4, 4-F-C6H4,

3-NO2-C6H4, 2,6-(Cl)2-C6H3, n-Pr, n-Bu, i-Bu

R2 = Me, Ph, NH2, OMe, OPhCH2, CH2=CH

HSO4

2 HSO4

reutilizado por 4 ciclos

reutilizado por 8 ciclos

reutilizado por 4 ciclos

+

 

Através de uma abordagem de catálise heterogênea, Kotadia e Soni[168] exploraram o 

uso de líquidos iônicos ácidos benzimidazólicos imobilizados em suporte de sílica-gel visando 

à síntese de 1-amidoalquil naftóis via reações multicomponentes. Desse modo, a reação de 

condensação entre o -naftol, arilaldeídos e amidas (ou ureia) foi efetuada sem uso de 

solvente na presença de 4 mg mmol-1 de 54, e rapidamente levou à obtenção de diversos 1-

amidoalquil naftóis em rendimentos bons a excelentes (Esquema 2.33). De acordo com os 

autores, este método representa uma rota rápida, simples e eficiente para a preparação 

destes compostos, permitindo que o catalisador 54 possa ser recuperado e reutilizado durante 

cinco ciclos de reuso. 
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Esquema 2.33 

CHO

R2 NH2

O

OH

NH

O R2

OH

4 mg/mmol 54

Sem solvente

100ºC, 7-10 min

+

R1

R1

O
O
O

Si
N

Cl
N SO3H

18 exemplos (80-95%)

R1 = H, 3-NO2, 4-OH, 4-OMe, 2-Cl, 4-Cl, 

        4-NO2, 4-(Me)2N, 3,4,5-(OMe)3

R2 = Me, Ph, NH2

54

reutilizado por 5 ciclos

+

 

 A preparação de -acetamido cetonas também podem ser realizada através de 

reações multicomponentes catalisadas por LIABs funcionalizados com o grupo −SO3H. 

Davoodnia et al.[169,170]  foram pioneiros nos estudos do uso do líquido iônico 22 como solvente 

e catalisador ácido para a transformação entre aldeídos aromáticos, acetofenonas 

substituídas, cloretos de acila e acetonitrila (Esquema 2.34). Wang et al.[171] exploraram o 

papel do LIAB difuncionalizado com o grupo sulfônico 55 como catalisador reutilizável para 

esta mesma reação, sendo que nas condições otimizadas (condição II), os produtos de 

interesse puderam ser obtidos em rendimentos elevados (86-92%). Similarmente, Zare et 

al.[172]  investigaram o uso do LIAB 41 como catalisador eficiente para a síntese de -acetamido 

cetonas e derivados xantênicos. 

Esquema 2.34 

O HN Me

O

Me

O

CHO

Me Cl

O

CH3CN

N NMe

HSO4

SO3H

22

NH NH SO3HHO3S

4155

N
SO3H

Me

MeMe
Cl

S

O

O

CF3

O S

O

O

CF3

O

+ Condições I-III

R1
R2

R1
R2

R1 = H, 4-Cl, 4-NO2, 4-CH3, 4-NO2

R2 = H, 4-Cl, 3-Cl, 4-NO2, 3-NO2, 4-Me, 3-Me

I - Davoodnia et al. 
65 mol% 22
T.A., 20-45 min
12 exemplos (68-94%)

III - Zare et al. 
15 mol% 41
T.A., 50-130 min
15 exemplos (84-95%)

II - Wang et al. 
10 mol% 55
T.A., 50-110 min
9  exemplos (86-92%)

reutilizado por 5 ciclos reutilizado por 8 ciclos

+ +
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 O líquido iônico ácido alquilsulfônico imobilizado em resina de poli(4-vinilpiridina) (56) 

foi sintetizado e estudado como catalisador na reação tetra-componente para a síntese de -

acetamido cetonas (Esquema 2.35).[173]  As reações de condensação entre aldeídos 

aromáticos, acetofenona, cloreto de acetila e acetonitrila foram conduzidas na presença de 7 

mol% de 56 a temperatura ambiente durante 15 a 30 minutos, levando à obtenção dos 

produtos desejados em rendimentos excelentes. É importante mencionar que as reações 

utilizando o proprionaldeído como composto carbonílico enolizável não levou à formação da 

-acetamido cetona esperada.  

Esquema 2.35 

 

 O mecanismo reacional para a formação de -acetamido cetonas proposto por 

Davoodnia et al.[169,170] está representado no Esquema 2.36. Inicialmente, a forma enólica da 

acetofenona se adiciona à carbonila ativada do aldeído, que por sua vez ataca a carbonila do 

cloreto de acetila com saída de cloreto. O intermediário XXI formado, sofre um ataque 

nucleofílico da nitrila com liberação de uma molécula de ácido acético, gerando o intermediário 

XXII. Por fim, a adição de água no meio reacional promove a adição do nucleófilo ao 

carbocátion do intermediário XXII para levar à obtenção de um produto com esqueleto -

acetamido cetona.  
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Esquema 2.36 

 

 A investigação do uso de líquidos iônicos ácidos de Brnsted funcionalizados com o 

grupo sulfônico como catalisadores em MCRs para a síntese de outros heterociclos 

nitrogenados (com exceção do que foi abordado nos itens 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4) já foi reportada 

por diversos grupos de pesquisa.[174–180]  Por exemplo, a síntese de compostos contendo o 

anel isoxazol via reação tri-componente entre arilaldeídos, acetoacetato de etila e cloreto de 

hidroxilamina pode ser catalisada de forma eficiente pelo líquido iônico difuncionalizado com 

o grupo −SO3H 57.[174]  As reações performadas sem uso de solvente, na presença de 10 

mol% de 57 a 70ºC durante 30-50 minutos fornece os produtos desejados em rendimentos 

elevados (87-94%) (Esquema 2.37). 

Esquema 2.37 

MeSO3

MeSO3

Me

O

OEt

O
CHO +

11 exemplos (87-94%)

R1

R1 = H, 4-OH, 4-OMe, 4-Cl, 2-OMe,

     2,4-(Me)2, 4-(Me)2N, 5-Br-2-OH,

     3,4-(Me)2, 4-Br, 2-F

R1

O

N

O

Me

NH2OH . HCl
10 mol% 57

Sem solvente

70ºC, 30-50 min

57

N
N

Me

Me

HO3S
Me

Me SO3H

+

 

 Davoodnia et al.[175] exploraram o uso do catalisador 22 na reação tetra-componente 

sem solvente para a preparação de 2-aminopiridinas substituídas e 2(1H)-piridinonas. Uma 
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mistura entre a 3,4-dimetoxiacetofenona, arilaldeídos, acetato de amônio e malononitrila (ou 

cianoacetato de etila) foi aquecida a 150ºC na presença de 10 mol% de 22 por poucos 

minutos, de modo a fornecer diversas 2-aminopiridinas ou 2(1H)-piridinonas em elevados 

rendimentos, quando malononitrila ou cianoacetato de etila eram utilizados, respectivamente 

(Esquema 2.38). Similarmente, Banothu et al.[176] descreveram uma metodologia eficiente 

para a síntese de diversas 2-amino-3-cianopiridinas conjugadas à cumarina através de MCRs 

sem uso de solvente catalisada pelo líquido iônico 45. 

Esquema 2.38 

OMe

MeO

O Me

R1 H

N

R1

CN

NH2

MeO

MeO

O

NC CN

NH4OAc

10 mol% 22

Sem solvente,150ºC

 1-2 min

+
5 exemplos (90-97%)

 R1 = C6H5, 4-Br-C6H4, 4-Cl-C6H4,

        4-OMe-C6H4 , 4-OH-C6H4, Me

N NMe

HSO4

SO3H

NC COOEt

HN

R1

CN

O

MeO

MeO

5 exemplos (90-98%)

+

22

O O

CH3

O

O O

N

CN

NH2

R1

CHO

R1

NC CN NH4OAc

R1 = H, 2-Cl, 4-Cl, 3-NO2, 4-NO2,

4-Me, 4-OMe, 3,4-(OMe)2, 

4-OH, 4-OH-3-OMe

15 mol% 45

Sem solvente, 120ºC

40-60 min

reutilizado por 6 ciclos

10 exemplos (88-94%)

P

SO3H

HO3S

SO3H

SO3H

HSO4

45

10 mol% 22

Sem solvente,150ºC

 1-2 min

 

 Mais recentemente, Zaharani et al.[177] estudaram o papel do líquido iônico ácido 32 

como catalisador e solvente na reação multicomponente para a síntese de derivados 

triazolopirimidínicos. Este líquido iônico tem como propriedade interessante a baixa 
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viscosidade, sendo vantajoso para realizar reações a temperatura ambiente, melhorando a 

eficiência de agitação do meio reacional. Na presença de 1 mL de 32 sob condições brandas, 

as reações entre o 3-amino-1,2,4-triazol, arilaldeídos, e cianoacetato de etila procederam 

suavemente, levando à formação de triazolopirimidinas em rendimentos elevados (73-94%) 

(Esquema 2.39). De maneira semelhante, Basirat et al.[178] descreveram uma metodologia 

eficiente para a síntese de diversos heterociclos nitrogenados fundidos 

(triazoloquinazolinonas e benzoimidazopirimidinas) via reações tri-componentes sem uso de 

solvente catalisada por LIABs.  

Esquema 2.39 

N
N

H
NCHO

R1 CN

OEt

O

NH2

N

N
H

COOEt

NH2

N

N

R1

R1 = H, 4-Cl, 4-Br, 4-NO2, 2-NO2,

4-OMe, 2-OMe, 3,4-(OMe)2, 

2,4,6-(OMe)3, 3,4,5-(OMe)3,

4-(Me)2N

1 mL 32

Sem solvente

T.A., 105-150 min

10 exemplos (73-94%)

+

32

N
NHO3S

H
H

SO3H

Cl Cl

reutilizado por 10 ciclos

+

 

 Mohammadi e Abbasi[179]  investigaram o uso do LIAB 58 como catalisador reutilizável 

para a síntese pseudo penta-componente de piridinas polifuncionalizadas. Os testes de 

atividade catalítica mostraram que o uso de 15 mol% de 58 foi suficiente para catalisar de 

maneira eficiente a reação entre o p-tolualdeído (2,0 eq), a anilina (2,0 eq) e o acetoacetato 

de etila, conduzida sem uso de solvente a 100ºC durante 40 minutos. Posteriormente, este 

método foi aplicado para a síntese de diversas piridinas polifuncionalizadas em rendimentos 

elevados, mediante variação do aldeído ou da amina. Após cada ciclo de reação, o catalisador 

pôde ser recuperado e reutilizado durante cinco ciclos de reuso sem perda notável de 

atividade catalítica (Esquema 2.40). 
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Esquema 2.40 

CHO

R1 OEt

O

R1 = H, 4-Cl, 4-Me, 4-NO2, 4-OMe

R2 = H, 4-Me, 4-Cl, 4-Br, 4-OMe, 3-Br

15 mol% 58

Sem solvente

100ºC, 34-49 min

19 exemplos (84-94%)

+

58

NH2

R2 Me

O

N

NH

OEt

O

R2

R1

R1

R2N

SO3H

22

HSO4

reutilizado por 5 ciclos

+

 

 Na metodologia descrita por Vahdat et al.,[180] o catalisador 45 foi investigado na reação 

multicomponente para a síntese de acridina-1,8-dionas. Através da reação modelo entre dois 

equivalentes de dimedona, o 4-clorobenzaldeído e a p-toluidina, os autores definiram como 

condição mais eficiente o uso de 1 mol% de 45 e a água como o melhor solvente. A partir daí, 

uma coleção de vinte e cinco acridina-1,8-dionas pode ser preparada em rendimentos 

excelentes, usando este método simples e eficiente (Esquema 2.41). Estudos similares sobre 

MCR catalisada por LIABs para a síntese de derivados acridínicos já foram reportados por 

outros grupos de pesquisa.[145,181]  

Esquema 2.41 

CHO

R1

R1 = H, 4-Cl, 4-OH, 4-NO2, 3-NO2, 

        4-OMe, 2-OMe, 2,4-(Cl)2

R2 = H, Me

R3 = C6H5, 4-MeC6H4

1 mol% 45

H2O

T.A., 5-21 min

25 exemplos (93-98%)

+

O O

R2 R2 NH2R3

N

O O

R2

R2

R2

R2

R3

R1

ou

P

SO3H

HO3S

SO3H

SO3H

HSO4

45

+

NH4OAc

reutilizado por 6 ciclos

2

 

 A síntese de spiro heterociclos via reações multicomponentes catalisada por LIABs 

funcionalizados com o grupo −SO3H foi reportada por Kumar et al.[182]  A reação tetra-

componente entre a isatina (59), 2-aminobenzotiazóis substituídos e dois componentes CH2-

ácido diferentes (dimedona e ácido 1,3-dimetilbarbitúrico) foi efetuada em uma mistura do 
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catalisador 22 e água (1:2), respectivamente, na temperatura de 80ºC durante 15 minutos 

(Esquema 2.42, exemplo selecionado). Em uma abordagem similar, Seyyedhamzeh et al.[183] 

sintetizaram como catalisador o líquido iônico derivado guanidínico 60 para a síntese de 

diversos heterociclos nitrogenados em rendimentos elevados, incluindo a preparação de 

compostos spiro contendo o esqueleto triazolo[1,2-a]indazol-tetralona (Esquema 2.42, 

exemplo selecionado).  

Esquema 2.42 

MeMe

OO
HN

HN

O

O N

N
N

O

O

O

Me
Me

N

N

N

Me

Me

Me

Me

SO3HH

Cl

+

82%

5 mol% 60

H2O, refluxo, 3 h

60

N
H

O

O

O NH

MeMe

OO

+

N
H

O

O

S

N

NH2

MeN

N
Me

Me

O

OO

MeN

N
Me

O

O N

S N

O

Me

Me

Me

H
N

O

22/H2O (1:2)

80ºC, 15 min

N NMe

HSO4

SO3H

22

93%
reutilizado por 5 ciclos

59

 

 Nesta revisão bibliográfica foram apresentadas e comparadas diversas metodologias 

que exploram a atividade catalítica de líquidos iônicos ácidos de Brnsted funcionalizados 

com o grupo sulfônico (homogêneos e heterogêneos) em reações multicomponentes para a 

síntese de heterociclos nitrogenados e oxigenados, além de outros compostos orgânicos. No 

geral, os líquidos iônicos estruturalmente diversos se comportaram como catalisadores 

eficientes, necessitando de baixas cargas e condições reacionais brandas. De fato, a maioria 

destes catalisadores mostrou atividade catalítica excelente, boa compatibilidade química com 

diversos materiais de partida e solventes diferentes, além da facilidade na recuperação e no 

reuso, impulsionando as credenciais verdes destas reações multicomponentes. Embora 

diversos estudos citados aleguem que os métodos desenvolvidos visaram atender aos 
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princípios da Química Verde, a falta da implementação de métricas verdes para o processo 

em estudo, como um todo, permanece como obstáculo para a quantificação do progresso em 

termos de sustentabilidade.  

 É importante ressaltar que ainda há potencial para o estudo do uso de líquidos iônicos 

ácidos de Brnsted funcionalizados com o grupo −SO3H como catalisadores inéditos em 

outras reações multicomponentes relevantes, como é o caso da reação de Groebke-

Blackburn-Bienaymé (GBB). Além disso, ainda existe espaço para o estudo de LIABs como 

catalisadores em reações multicomponentes sequenciais, o que permitiria a obtenção de 

moléculas com elevada complexidade e diversidade estruturais potencialmente bioativas. Por 

fim, melhorias na investigação da heterogeneização de líquidos iônicos ácidos de Brnsted 

podem contribuir para o desenvolvimento de processos sintéticos ainda mais eficientes e 

sustentáveis. 
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3. OBJETIVOS 

Este trabalho tem como objetivo principal o estudo das reações multicomponentes 

sequenciais catalisadas por líquidos iônicos ácidos de Brnsted (LIABs) para a preparação de 

heterociclos nitrogenados conjugados ao anel 1,2,5-oxadiazol-2-óxido (furoxano) com 

elevada diversidade e complexidade estruturais, compostos que podem ser considerados 

como doadores de óxido nítrico com potencial atividade biológica.  

 Os objetivos específicos do trabalho incluem: 

a) Preparar líquidos iônicos ácidos de Brnsted – [(SO3H)4C4C1Im][X], onde X = 

HSO4
−, H2PO4

−, TfO−, NTf2
− e BF4

− – devidamente caracterizados pelas técnicas 

espectroscópicas usuais (em colaboração com o GlaxoSmithKLine Carbon Neutral 

Laboratory (GSK CNL) da Universidade de Nottingham/UK); 

b) Investigar as condições reacionais da reação de Groebke-Blackburn-Bienaymé 

catalisada por LIABs para a preparação de heterociclos nitrogenados (imidazo[1,2-

a]piridinas e imidazo[2,1-b]tiazóis). Em paralelo, investigar as condições reacionais 

das reações de Passerini catalisadas por LIABs para a preparação de imidazo[1,2-

a]piridinas furoxânicas.  

c) Estudar as reações multicomponentes sequenciais catalisadas por LIABs, 

utilizando a sequência de reações GBB-Passerini para a obtenção de heterociclos 

nitrogenados estruturalmente complexos. A incorporação do núcleo furoxânico aos 

heterociclos do estudo será realizada a partir do uso do ácido 4-formil benzóico 

como reagente bifuncionalizado na reação de GBB, e do uso do 3-metil-4-furoxano-

carbaldeído como componente aldeído na reação de Passerini.  

d) Avaliar a capacidade de liberação de óxido nítrico (NO) dos heterociclos 

furoxânicos híbridos preparados, e correlacionar com potencial atividade citotóxica 

in vitro contra células tumorais (em colaboração com o Centro de Terapia Celular 

e Molecular (CTCMol) da UNIFESP/Campus São Paulo). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Preparação dos Líquidos Iônicos Ácidos de Brnsted (LIABs) e investigação da 

atividade catalítica na reação de GBB  

 Os líquidos iônicos ácidos de Brnsted utilizados como catalisadores na reação de 

GBB foram preparados segundo metodologias usuais descritas na literatura (Esquema 

4.1).[182]  Os catalisadores escolhidos são constituídos pelo cátion 3-sulfonilbutil-1-

metilimidazólio e por diferentes ânions derivados de ácidos mono- ou polipróticos (HSO4
−, 

NTf2−, TfO−, BF4
− e H2PO4

 −). A reação entre o 1-metilimidazol e a 1,4-butanosultona foi 

efetuada sem solvente a 60ºC durante 72 horas, levando à formação de um zwitterion 

intermediário em rendimento quantitativo. Posteriormente, este zwitterion foi neutralizado a 

partir do uso de quantidades equimolares dos ácidos HX correspondentes, obtendo desta 

forma os líquidos iônicos desejados 22, 61-64.   

Esquema 4.1 

 

 Uma vez preparados e devidamente caracterizados, os líquidos iônicos 61, 62-64 

foram avaliados quanto à sua atividade catalítica na reação de Groebke-Blackburn-Bienaymé. 

A reação modelo entre a 2-aminopiridina, o benzaldeído e a terc-butil isonitrila, que leva à 

obtenção da imidazo[1,2-a]piridina 65, foi então estudada, explorando as seguintes variáveis 

do sistema reacional: temperatura, tempo, tipo e carga do catalisador. Os resultados obtidos 

estão resumidos na Tabela 4.1.  
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HX, sem solvente

diferentes condições
22, 61-64

22   [(HSO3)4C4C1Im][HSO4] (99%)

61   [(HSO3)4C4C1Im][NTf2] (97%)

62   [(HSO3)4C4C1Im][TfO] (95%)

63   [(HSO3)4C4C1Im] [BF4] (95%)

64   [(HSO3)4C4C1Im][H2PO4] (95%)
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Tabela 4.1. Estudo das condições reacionais para a obtenção de 65 utilizando LIABs 22, 61-64 como 

catalisador. 

NC
CHO

N

N

Ph

HN+

65

+

N NH2

[(HSO3)4C4C1Im][X] (22, 61-64)

 

Entrada [X] Condições Tempo (h) Rendimento (%) 

1 Sem catalisador 78°C, EtOH 24 16 

2 [HSO4] 22 20 mol%, 78°C, EtOH 4 63 

3 [HSO4] 22 20 mol%, 78°C, EtOH 6 60 

4 [HSO4] 22 20 mol%, 78°C, EtOH 15 65 

5 [HSO4] 22 20 mol%, 78°C, EtOH 24 68 

6 [HSO4] 22 20 mol%, T.A., EtOH 24 28 

7 [HSO4] 22 10 mol%, 78°C, EtOH 4 57 

8 [HSO4] 22 5 mol%, 78°C, EtOH 4 55 

9 [NTf2] 61 20 mol%, 78°C, EtOH 4 69 

10 [OTf] 62 20 mol%, 78°C, EtOH 4 71 

11 [BF4] 63 20 mol%, 78°C, EtOH 4 64 

12 [H2PO4] 64 20 mol%, 78°C, EtOH 4 42 

13 [H2PO4] 64 20 mol%, 100°C, 

EtOH/H2O 1:1 
4 42 

Reagentes e condições: 2-aminopiridina (1 mmol), benzaldeído (1 mmol), terc-butil-isonitrila (1 

mmol), solvente 6,0 mL 

 

Primeiramente foi demonstrada a necessidade do uso de catalisadores ácidos em 

reações de Groebke-Blackburn-Bienaymé. A reação modelo, quando efetuada sem uso do 

LIAB, levou à obtenção do produto 65 em apenas 16% de rendimento (entrada 1). A partir daí, 

optou-se por utilizar o catalisador 22 para estudar o tempo reacional, a temperatura e a 

quantidade de catalisador. Quando a reação foi efetuada sob refluxo de etanol por 4 horas e 

20 mol% de 22 (entrada 2), o produto 65 foi obtido em 63% de rendimento. Foi verificado que 

o aumento do tempo reacional para 6, 15 e 24 horas não acarretou em aumento do rendimento 

da imidazo[1,2-a]piridina em questão (entradas 3, 4 e 5).  

Com a finalidade de avaliar a influência da temperatura nessa reação, optou-se por 

preparar 65 através de uma reação mantida a temperatura ambiente por 24 horas (entrada 

6). Entretanto, nessa condição, o produto em questão foi obtido em baixo rendimento (28%). 
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Dessa forma, foi escolhida a condição da entrada 2 para a avaliação do impacto da variação 

da carga de catalisador na reação. 

Quando a reação foi realizada na presença de 10 mol% de 22, o produto 65 foi obtido 

em 57% de rendimento (entrada 7), demonstrando um decréscimo na conversão quando 

comparado com as condições em que se usa o dobro da carga de catalisador (entrada 2). A 

mesma situação pôde ser observada quando a reação foi realizada apenas com 5 mol% de 

22 (entrada 8). Com esses dados em mãos, optou-se por utilizar as condições da entrada 2 

(20 mol%, refluxo de etanol por 4 horas) para a investigação do impacto da variação do ânion 

do LIAB.  

 Para os líquidos iônicos 61 e 62, contendo os ânions derivados dos superácidos HNTf2 

e HOTf, respectivamente; verificou-se um pequeno aumento no rendimento de 65 quando a 

reação foi efetuada sob refluxo de etanol por 4 horas, utilizando 20 mol% do catalisador 

(entradas 9 e 10). Resultados semelhantes foram obtidos quando se utilizou o catalisador 63 

(entrada 11). O LIAB 64, com o ânion H2PO4
−, se apresentou como um sólido branco 

parcialmente solúvel em etanol, mesmo sob aquecimento do sistema reacional. Quando a 

reação foi realizada nas condições da entrada 12, verificou-se que o produto 65 foi obtido em 

apenas 42% de rendimento. Na tentativa de contornar o problema de solubilidade do 

catalisador, optou-se pela preparação de uma mistura de solvente hidroalcóolica (EtOH:H2O, 

1:1), onde 64 mostrou-se solúvel nesse meio. Nesse caso, a imidazo[1,2-a]piridina 65 também 

foi obtida em 42% de rendimento (entrada 13), evidenciando que a baixa eficiência deste 

sistema reacional não é somente devido à insolubilidade do catalisador no meio (deve-se levar 

em consideração também a solubilidade dos materiais de partida). Além disso, é sabido que 

a acidez de líquidos iônicos imidazólicos funcionalizados com o grupo −SO3H é diminuída pela 

presença de ânions fracamente ácidos, como é o caso do ânion H2PO4
−.[70] 

 Através desta investigação, foi verificado que a melhor condição para a obtenção da 

imidazo[1,2-a]piridina 65 foi aquela cuja reação é efetuada sob refluxo de etanol por 4 horas, 

utilizando 20 mol% do LIAB contendo o ânion 61 ou 62 (entradas 9 e 10). Dessa forma, o 

líquido iônico 62 foi selecionado como catalisador para dar continuidade ao estudo, levando 

em consideração o seu custo. Tendo em vista a melhor condição reacional para a obtenção 

de 65 (entrada 10 da Tabela 1), estendemos este estudo para obtenção de novas imidazo[1,2-

a]piridinas mediante variação do aldeído de partida e da 2-aminopiridina (Esquema 4.2).  
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Esquema 4.2 

N
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65 (71%; 4 h) 66 (80%; 4 h) 67 (72%; 4 h) 68 (72%; 4 h) 69 (89%; 4 h)
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70 (86%; 12 h) 72 (91%; 24 h)a 73 (93%; 24 h)a 74 (89%, 4 h)
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Me

N N

N
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N N

N
H

Cl

76 (64%; 24 h)a 77 (74%; 4 h) 78 (81%; 24 h)a

65-78

a - reação efetuada em refluxo de metanol

N N

N
H

CO2H

+

71 (64%; 24 h)

 

Para a exploração da reatividade dos aldeídos na reação de GBB catalisada pelo 

líquido iônico ácido de Brnsted 62, foram selecionados aldeídos aromáticos p-substituídos 

(derivados do benzaldeído) com diferentes naturezas eletrônicas e aldeídos alifáticos. Como 

pode ser observado no Esquema 4.2, as imidazo[1,2-a]piridinas 66-71, derivadas de 

benzaldeídos p-substituídos, puderam ser obtidas em rendimentos moderados a bons (64-

89%). Quando comparado com a imidazo[1,2-a]piridina 65, o composto 66 pôde ser obtido 

em maior rendimento (80%), já que o grupo nitro presente no p-nitrobenzaldeído torna o 

carbono carbonílico mais deficiente em elétrons (mais reativo frente ao ataque da amina). Por 

outro lado, a utilização de aldeídos aromáticos p-substituídos com grupos doadores de 
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elétrons (-OMe, -Me) não afetou a eficiência desta reação, levando aos produtos 67 e 68 em 

72% de rendimento, em ambos os casos. Rendimentos ainda maiores foram obtidos com o 

uso de p-bromobenzaldeído ou p-clorobenzaldeído, para obtenção dos produtos 69 e 70 em 

89% e 86% respectivamente. Por fim, o uso do 4-carbóxibenzaldeído (ácido 4-formilbenzóico) 

como componente aldeído na reação de GBB levou à obtenção da imidazo[1,2-a]piridina 71 

em 64% de rendimento nas condições otimizadas.  

Também avaliamos a reatividade de aldeídos alifáticos na reação de GBB catalisada 

pelos LIABs (Esquema 4.2). Primeiramente, a reação entre a 2-aminopiridina, terc-butil-

isonitrila e o butiraldeído, catalisada por 20 mol% de 62 em refluxo de etanol por 4 horas, 

levou a obtenção da imidazo[1,2-a]piridina 72 em apenas 52% de rendimento. Uma vez que 

o butiraldeído tem baixo ponto de ebulição (PE = 75°C) e pode ser perdido por evaporação, 

as condições reacionais foram ajustadas com o uso de refluxo de metanol (temperatura de 

aproximadamente 65°C) por 24 horas, fornecendo 72 em 91% de rendimento. A utilização de 

outros aldeídos alifáticos nesta transformação também levou à formação das imidazopiridinas 

72-74 em rendimentos excelentes (89-93%).  

O efeito da reatividade de 2-aminopiridinas substituídas na reação de GBB também foi 

estudado (Esquema 4.2). A reação entre a 6-amino-3-picolina (2-amino-5-metilpiridina) como 

componente 2-aminoazol, benzaldeído ou butiraldeído, e a terc-butil-isonitrila, catalisada por 

20 mol% de 62 sob refluxo de etanol ou metanol por 24 horas, levou à obtenção das 

imidazo[1,2-a]piridinas 75 e 76 em 71% e 64% de rendimento, respectivamente. Utilizando 

condições reacionais muito similares, a reação entre a 2-amino-5-cloropiridina, benzaldeído 

ou butiraldeído, e a terc-butil-isonitrila levou à formação dos produtos 77 e 78 em rendimentos 

ligeiramente superiores aos produtos 75 e 76 (74% e 81%, respectivamente).  

 Na tentativa de expandir o escopo e as limitações desta metodologia, foi iniciada uma 

investigação para a síntese de outros heterociclos nitrogenados com potencial atividade 

biológica, através da troca do componente 2-aminoazol. Neste contexto, moléculas contendo 

o esqueleto imidazo[2,1-b]tiazol são alvos interessantes devido às suas propriedades 

biológicas já relatadas, tais como anti-helmíntica, antitumoral e anti-hipertensiva, entre 

outras.[184] 

  A síntese de compostos contendo o núcleo imidazo[2,1-b]tiazol via reação de GBB 

ainda é pouco explorada, tendo em vista que o grupo amino do 2-aminotiazol é um nucleófilo 

mais fraco, se comparado à 2-aminopiridina frequentemente utilizada nestas reações.[11] No 

artigo original de Bienaymé e Bouzid,[11] os autores sugeriram que o uso de 2-aminoazóis 

menos reativos (p.ex. 2-aminotiazol, 2-aminoxazol e 2-amino-1,3,4-tidiazol,) leva à formação 

de uma base de Schiff (intermediário na reação de GBB) mais susceptível ao ataque de 
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solventes nucleofílicos, tais como o etanol (Esquema 4.3). Dessa maneira, existe uma 

competição entre a isonitrila e o solvente pela base de Schiff, o que diminui a velocidade da 

reação que leva à formação do produto de GBB. Entretanto, nosso grupo de pesquisa relatou 

anteriormente a síntese de imidazo[2,1-b]tiazóis  com o uso de Gd(OTf)3 como catalisador 

ácido de Lewis eficiente na reação GBB sob aquecimento por micro-ondas em MeOH.[185] 

Esquema 4.3 

 

 A melhor condição reacional observada para a síntese das imidazo[1,2-a]piridinas 65-

78 foi aplicada para a preparação dos heterociclos imidazo[2,1-b]tiazóis 79 e 80, a partir da 

transformação entre o 2-aminotiazol, o benzaldeído ou o butiraldeído, e a terc-butil-isonitrila 

(Esquema 4.4). A utilização de benzaldeído como componente aldeído levou à obtenção do 

imidazo[2,1-b]tiazol 79 em 62% de rendimento, ao passo que o produto 80 pôde ser obtido 

em 82% de rendimento quando o butiraldeído foi utilizado. Tais resultados corroboram com 

os resultados obtidos anteriormente pelo nosso grupo, onde as reações de GBB para a síntese 

de imidazo[2,1-b]tiazóis geralmente são mais eficientes com a utilização de aldeídos 

alifáticos.[185] É importante ressaltar que o aumento do tempo reacional não levou ao aumento 

significativo no rendimento das reações para obtenção de 79 e 80.  

Esquema 4.4 

 

Nas últimas décadas, o uso de micro-ondas como fonte de aquecimento em reações 

orgânicas se popularizou como um método alternativo eficiente frente ao aquecimento 

convencional (bico de Bunsen, banho de imersão etc). As reações orgânicas assistidas por 
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micro-ondas se destacam por geralmente ocorrer mais rapidamente e levar à obtenção dos 

produtos desejados em rendimentos mais altos, com maior seletividade e 

reprodutibilidade.[186]  

Atualmente, é sabido que a irradiação por micro-ondas pode aumentar a eficiência de 

uma reação orgânica por uma combinação de efeitos cinéticos e térmicos.[187,188] Em relação 

aos efeitos cinéticos, os reatores de micro-ondas de sistema fechado oferecem a possibilidade 

de efetuar reações em temperaturas superiores ao ponto de ebulição do solvente, sem que 

haja perda de material para o ambiente. Sendo assim, o aumento da temperatura da reação 

promove um aumento da constante de velocidade k , correlacionada pela equação de 

Arrhenius (Equação 4.1).[187,188]  

k = A . e-Ea/R.T       (4.1) 

Em relação aos efeitos térmicos, o aquecimento por irradiação de micro-ondas ocorre 

de maneira uniforme e instantânea (bulk heating), através da transferência de energia de 

campo do componente elétrico das micro-ondas para as moléculas do meio reacional, que 

prontamente dissipam a energia recebida em forma de calor. Este fenômeno ocorre de 

maneira mais pronunciada em solventes polares, onde o momento de dipolo é diferente de 

zero. Além disso, as reações assistidas por micro-ondas se beneficiam do fato de se evitar o 

superaquecimento das paredes do recipiente reacional, prevenindo a formação de 

subprodutos e a degradação de reagentes e catalisadores.[187,188] 

O impacto do uso de reator de micro-ondas em reações multicomponentes já foi 

revisado e discutido anteriormente.[23,24,189] Neste cenário, as reações multicomponentes 

assistidas por micro-ondas se destacam por contribuírem com metodologias sintéticas ainda 

mais eficientes e sustentáveis para a preparação rápida de compostos orgânicos com alta 

complexidade e diversidade estruturais em elevados rendimentos, além de oferecerem alta 

reprodutibilidade para o processo. 

Com o objetivo de otimizar a nossa metodologia, investigamos a reação de GBB 

catalisada pelo LIAB 62 efetuada em reator de micro-ondas para a síntese das imidazo[1,2-

a]piridinas e dos imidazo[2,1-b]tiazóis, mais especificamente aqueles que foram obtidos em 

rendimentos moderados (< 75%) pelo método de aquecimento convencional (refluxo de EtOH 

ou MeOH).  

Deste modo, investigamos a atividade catalítica de 62 na reação de GBB efetuada em 

reator de micro-ondas (modelo Anton Paar MONOWAVE 300) através da combinação entre 

a 2-aminopiridina, o benzaldeído e a terc-butil-isonitrila (Esquema 4.5). A melhor condição 

reacional foi observada para a reação efetuada sob catálise de 20 mol% de 62, utilizando 
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etanol como solvente a 150ºC durante 1 hora, levando à obtenção da imidazo[1,2-a]piridina 

65 em 83% de rendimento. 

Esquema 4.5 

 

 Estas condições foram aplicadas para a síntese de outras imidazo[1,2-a]piridinas e 

imidazo[2,1-b]tiazóis mediante variação do aldeído de partida e do uso de 2-aminopiridinas 

substituídas posição 5 (-Me, -Cl) (Esquema 4.5). De modo geral, as reações efetuadas sob 

irradiação de micro-ondas foram mais rápidas e eficientes, levando à obtenção dos produtos 

desejados em rendimentos semelhantes ou superiores aos rendimentos obtidos através do 
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método de aquecimento convencional. Entretanto, rendimentos moderados foram observados 

para as reações que levaram à formação da imidazo[1,2-a]piridina 76 (54%) e dos 

imidazo[2,1-b]tiazóis 79 (58%), 81 (56%) e 82 (59%). 

Para expandir o escopo e as limitações desta metodologia, outros aldeídos foram 

explorados como materiais de partida na reação de GBB (Esquema 4.5). Por exemplo, na 

avaliação do uso de aldeídos -insaturados, as reações utilizando o trans-crotonaldeído ou 

o trans-cinamaldeído foram conduzidas na presença 20 mol% de 62 em etanol a 150ºC 

durante 4 horas, levando à obtenção dos produtos 83 e 84 em rendimentos de 42% e 86% 

respectivamente. 

Posteriormente, investigamos a reatividade do componente isonitrila na reação de 

Groebke-Blackburn-Bienaymé catalisada por LIABs sob irradiação de micro-ondas. Neste 

contexto, Boltjes e Dömling[12] publicaram um artigo de revisão detalhando os materiais de 

partida, catalisadores e condições reacionais empregados ao longo dos vinte anos de estudos 

da reação de GBB. Em relação às isonitrilas, apesar de um total de mais de 100 isonitrilas 

estruturalmente diversas já ter sido utilizado como reagente na reação de GBB, este 

componente parece não impor grandes limitações ao método.  

Em nosso estudo, inicialmente verificamos o impacto do padrão de substituição das 

isonitrilas na reação de GBB (Figura 4.1). Nesse caso, as reações entre o benzaldeído, a 2-

aminopridina e isonitrilas terciária (terc-butil-isonitrila), secundária (cicloexil-isonitrila) ou 

primária (1-pentil-isonitrila), não resultaram em diferenças significativas na formação dos 

produtos, levando à obtenção das imidazo[1,2-a]piridinas 65, 85 e 86 em rendimentos 

elevados (83%, 87% e 88%, respectivamente). Similarmente, as imidazo[1,2-a]piridinas 87 e 

88 podem ser obtidas em 85% e 83% de rendimento, respectivamente, através da reação 

entre a 2-morfolino-etil-isonitrila ou a benzil isonitrila, o benzaldeído e a 2-aminopiridina.  

Também investigamos o uso de isontrilas contendo um hidrogênio ácido  em sua 

estrutura. As transformações envolvendo o uso de isocianoacetato de metila ou 

isocianoacetato de etila, benzaldeído e 2-aminopiridina, catalisadas por 20 mol% de 

[(SO3H)4C4C1Im][OTf], levaram à formação dos produtos  89 e 90 em 70% e 83% de 

rendimento, respectivamente. É importante ressaltar que a reação entre o isocianoacetato de 

metila, o benzaldeído e a 2-aminopridina foi conduzida utilizando metanol como solvente (ao 

invés de etanol), com a finalidade de evitar a formação de subprodutos de transesterificação.  
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Figura 4.1. Imidazo[1,2-a]piridinas preparadas mediante a variação do componente isonitrila da reação 

de GBB. Reagentes e condições: 2-aminopiridina (1,0 mmol), benzaldeído (1,0 mmol), isonitrila (1,0 

mmol), [(SO3H)4C4C1Im][OTf] (62) (20 mol%), etanol absoluto (3,0 mL), MW, 150ºC, 1-2 horas 

(rendimentos isolados). O composto 89 foi preparado utilizando metanol como solvente.  

 

Uma proposta de mecanismo reacional para a obtenção de um núcleo imidazo[1,2-

a]piridina via reação de GBB catalisada pelo LIAB 62 ([(SO3H)4C4C1Im][OTf]) está descrita no 

Esquema 4.6. Primeiramente há formação de um cátion imínio intermediário, através da 

condensação entre o aldeído e a 2-aminopiridina, em uma etapa catalisada pelo líquido iônico 

ácido de Brnsted. Posteriormente, o cátion imínio sofre ataque nucleofílico da isonitrila, 

levando ao intermediário XXIV, o qual sofre ciclização através do ataque do nitrogênio do 

aminoazol ao carbono eletrofílico originalmente da isonitrila, fornecendo o intermediário XXV. 

Formalmente, esta etapa corresponde a uma cicloadição [4+1] dipolar não concertada. Por 

fim, há uma etapa de aromatização, onde o intermediário XXV sofre um deslocamento 1,3-H 

para formar  a imidazo[1,2-a]piridina desejada.[9,12] 
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Esquema 4.6 

 

Considerações sobre a regiosseletividade da reação de GBB se tornam mais 

relevantes quando a 2-aminopirimidina é utilizada como material de partida (Esquema 4.7). 

Mandair et al.[190] estudaram a reação entre aldeídos, isonitrilas e 2-aminopirimidina, 

catalisada por Sc(OTf)3 para a obtenção de 3-amino-imidazo[1,2-a]pirimidinas. A obtenção do 

produto desejado em baixo rendimento motivou os autores a realizarem estudos 

cristalográficos por raios-X, que indicou a formação do regioisômero 2-amino-imidazo[1,2-

a]pirimidina. Este regioisômero é formado a partir de uma via mecanística (rota B) onde o 

aldeído sofre ataque nucleofílico de um dos nitrogênios do anel da 2-aminopirimidina, gerando 

o intermediário imínio XXVII. Em um estudo posterior, Butler et al.[191] aplicaram a metodologia 

de síntese em fluxo contínuo na reação de GBB catalisada por ZrCl4 para a preparação de 3-

amino-imidazo[1,2-a]pirimidinas com alta regiosseletividade. Segundo os autores, a presença 

do metal Zr4+ com alto caráter ácido de Lewis favorece a formação do isômero 3-amino-

imidazo[1,2-a]pirimidina devido à complexação do metal com a imina neutra XXVI formada na 

rota A, tornando-a mais eletrofílica para o ataque da isonitrila. Por outro lado, a rota B é 

desfavorecida por forças de repulsão existentes no complexo formado entre o cátion imínio 

XXVII e o íon Zr4+. 

N

N

Ph

N

H

C

N

N

N

Ph

HNdeslocamento

1,3-H

NH2

H Ph

O

NH

Ph

+

N

Ph

C
H

N

N

N
N

H Ph

OH

H2N

N

H Ph

O

HN

N

H H

- H2O

XXV

H

N

N

Me

S

OTf

 -[(SO3
-)4C4C1Im][TfO]

O

O
O

H

NN Me

S

OTf

O

O

O

 -[(HSO3)4C4C1Im][TfO]

[4+1] dipolar

XXIV



68 
 

 

Esquema 4.7 

 

Uma das justificativas ao se utilizar líquidos iônicos ácidos de Brnsted como 

catalisadores, no lugar de catalisadores ácidos de Brnsted mais comuns (p.ex. AcOH, HClO4, 

p-TSA), é a possibilidade de sua recuperação do meio reacional e reutilização em um novo 

ciclo catalítico, de modo a contribuir com uma metodologia sintética mais sustentável. Sendo 

assim, o líquido iônico [(SO3H)4C4C1Im][OTf] (62) foi submetido ao teste de recuperação e de 

reuso em reações de GBB (Tabela 4.2). Primeiramente, a reação entre a 2-aminopiridina, a 

terc-butil-isonitrila e o benzaldeído foi efetuada na presença de 20 mol% de 62 sob irradiação 

de micro-ondas a 150ºC durante 1 hora. Após o término da reação (indicado através de 

análise de CCD), o solvente da reação foi removido em evaporador rotatório. O produto bruto 

obtido foi então dissolvido em diclorometano (10 mL) e extraído com água ultrapura (3 x 5 

mL). A fase orgânica foi seca com MgSO4 anidro e o solvente orgânico removido a pressão 

reduzida, levando à obtenção do produto 65 em 83% de rendimento (primeiro ciclo). A fase 

aquosa contendo o catalisador 62 foi concentrada utilizando um evaporador rotatório, e, por 

fim o resíduo de água foi removido utilizando uma bomba de alto vácuo (~10-2 mbar) a 60ºC 

por 18 horas, recuperando o catalisador 62 na forma de um óleo viscoso amarelado. Utilizando 

este mesmo procedimento de recuperação, o catalisador [(SO3H)4C4C1Im][OTf] (62) pôde ser 

reutilizado por pelo menos quatro ciclos consecutivos sem que houvesse perda significativa 

da atividade catalítica, levando à formação da imidazo[1,2-a]piridina 65 em bons rendimentos 

(83%, 81%, 73%, 71%). 
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Tabela 4.2. Teste de reuso do catalisador [(SO3H)4C4C1Im][OTf] (62).a 

 

a Reagentes e condições: 2-aminopiridina (1,0 mmol), terc-butil-isonitrila (1,0 
mmol), benzaldeído (1,0 mmol), [(SO3H)4C4C1Im][OTf] (62) (20 mol%), EtOH (3,0 
mL), MW, 150ºC, tubo fechado, 1 h; b Rendimentos isolados. 

 Na Tabela 4.3 é possível visualizar os ácidos de Brnsted homogêneos mais comuns 

que já foram utilizados como catalisadores na reação de Groebke-Blackburn-Bienaymé para 

a preparação de imidazo[1,2-a]piridinas, em comparação com a nossa metodologia que 

utiliza o catalisador LIAB [(SO3H)4C4C1Im][OTf] (62). Nesse contexto, todas as reações foram 

efetuadas utilizando metanol ou etanol como solvente, a temperatura ambiente ou sob 

aquecimento, levando à obtenção de imidazo[1,2-a]piridinas e derivados em rendimentos 

variados. Os ácidos HClO4 e p-TSA se destacaram pela sua alta eficiência catalítica, 

entretanto, deve-se mencionar que o uso de HClO4 oferece risco à segurança por tratar-se 

de uma substância muito corrosiva e comburente. Por outro lado, foi observada menor 

eficiência catalítica para os ácidos NH4Cl, AcOH e TFA, necessitando de quantidades 

equimolares ou de excesso de ácido para catalisar as reações.  

Recentemente, de la Sovera et al.[192] reportaram a reação de GBB catalisada por TFA 

para explorar a utilidade sintética do 5-hidróximetilfurfural como componente aldeído 

derivado da biomassa em reações de GBB. Neste contexto, quatorze imidazo[1,2-a]piridinas 

puderam ser obtidas em rendimentos variados (8-87%) quando as reações eram efetuadas 

na presença de 20 mol% de TFA, utilizando etanol como solvente a 60ºC durante 2 horas 

(entrada 7). Vale destacar que, até este momento, metodologias de recuperação e reuso de 

catalisadores ácidos de Brnsted homogêneos em reações de GBB foram exploradas 

apenas pelo nosso grupo de pesquisa.  

 

 

NC
CHO

N

N

Ph

HN+

65

+

N NH2

20 mol% 62

 

Entrada Ciclo Rendimento (%)b 

1 Primeiro 83 

2 Segundo 81 

3 Terceiro 73 

4 Quarto 71 
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Tabela 4.3. Catalisadores ácidos de Brnsted utilizados na reação de GBB para a preparação de 

imidazo[1,2-a]piridinas. 

Entrada Catalisador Condições Rendimento Referência 

1 5 mol% HClO4 MeOH, T.A., 4 h 22 exemplos (22-70%) Arnould et al.[193] 

2 5 mol% HClO4 
MeOH, T.A.,      

0,5-24 h 
13 exemplos (30-80%) Tber et al.[194] 

3 20 mol% PTSA MeOH, T.A., 18 h 7 exemplos (65-93%) Tyagi et al.[195] 

4 52 mol% PTSA MeOH, T.A., 2 h 10 exemplos (88-97%) Shaabani et al.[196] 

5 1 eq. NH4Cl MeOH, T.A., 3 h 10 exemplos (60-96%) Shaabani et al.[197] 

6 1-2 eq. AcOH MeOH, T.A., 18 h 17 exemplos (24-80%) Hieke et al.[198] 

7 20 mol% TFA EtOH, 60ºC, 2h 14 exemplos (8-87%) 
de La Sovera et 

al.[192] 

8 22,4 eq. TFA 
MeOH, 50ºC,    

72 h 
1 exemplo (77%) 

Vázquez-Romero et 
al.[199] 

9 
25 mol% 

Cl2CH2CO2H 
MeOH, MW, 
100ºC, 1 h 

16 exemplos (61-98%) Basavanag et al.[200] 

10 
20 mol% 

[(SO3H)4C4C1Im]
[OTf] (62) 

MeOH ou EtOH, 
refluxo (4-24 h) 

ou MW, 150ºC (1-
4 h) 

22 exemplos (42-93%) 

Reuso: 4 ciclos 
Nosso trabalho 

 É interessante apontar que a recuperação e o reuso de catalisadores ácidos de 

Brnsted em reações de GBB foram explorados apenas para sistemas catalíticos 

heterogêneos. Shaabani et al.[201] utilizaram como catalisador a celulose funcionalizada com 

o grupo −SO3H na reação de GBB para a síntese de imidazo[1,2-a]piridinas, e o catalisador 

pôde ser reutilizado em até cinco ciclos de reuso sem perda da atividade catalítica. O uso de 

suportes inorgânicos para imobilização de catalisadores ácidos também já foi investigado na 

reação de GBB.[202,203] Swami et al.[202] e Rostamnia et al.[203] desenvolveram um sistema 

catalítico composto por nanopartículas magnéticas de Ferro funcionalizadas com grupos 

ácidos de Brnsted (−SO3H, −OSO3H) como catalisadores em reações de GBB. Em ambos 

os métodos, o catalisador pôde ser facilmente removido do meio utilizando-se um imã externo 

e reutilizado por pelo menos cinco ciclos consecutivos sem perda da atividade catalítica. 

 Com a finalidade de verificar a robustez deste método, testamos a reação de GBB 

catalisada pelo LIAB 62 em reator de micro-ondas na escala de gramas (Esquema 4.8). Deste 

modo, uma mistura de 2-aminopiridina (10,0 mmol, 0,940 g), benzaldeído (10,0 mmol, 1,06 g, 

1,02 mL), terc-butil-isonitrila (10,0 mmol, 0,830 g, 1,13 mL) e 20 mol% do catalisador 

[(SO3H)4C4C1Im][OTf] 62 (ca. 0,740 g) foi dissolvida em 15 mL de etanol absoluto. Esta reação 

foi conduzida sob aquecimento por irradiação de micro-ondas a 150ºC durante 1 hora, levando 

à obtenção da imidazo[1,2-a]piridina 65 como um sólido branco em 85% de rendimento (8,5 

mmol, 2,25 g), após duas recristalizações consecutivas utilizando diclorometano e éter de 
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petróleo como solventes para purificação.  

Esquema 4.8 

N NH2 NC

20 mol% 62

EtOH, MW 150oC, 1 h+

N N

N
H

65 (85%)

CHO

+

0.940 g 1.06 g 0.830 g

2.25 g  

 

4.2 Caracterização espectroscópica das imidazo[1,2-a]piridinas 65-78, 83-90 e dos 

imidazo[2,1-b]tiazóis 79-82  

 Todas as vinte e duas imidazo[1,2-a]piridinas (65-78, 83-90) foram devidamente 

caracterizadas por ressonância magnética nuclear de hidrogênio e de carbono 13. Os dados 

espectroscópicos e os espectros de RMN 1H e RMN 13C dos compostos 65-78, 83-90 estão 

na seção Apêndices desta dissertação.  

Como exemplo, no espectro de RMN 1H do composto 65, é possível observar um 

simpleto em 1,03 ppm, referente aos nove hidrogênios do grupo terc-butila (9H-C12). Os sinais 

localizados entre 6-8 ppm são referentes à porção aromática da molécula. O triplo dupleto em 

6,76 ppm (J = 4,1 Hz e 0,8 Hz) representa o sinal de H-C6, pois este acopla com H-C5 e H-

C7, além de acoplar com H-C8 à longa distância. Os outros sinais do núcleo imidazo[1,2-

a]piridina foram observados como multipletos em 7,11-7,15 ppm (H-C7) e 7,54-7,56 ppm (H-

C8), bem como um triplo dupleto em 8,23 ppm (J = 4,1 Hz e 0,8 Hz) para H-C5, sendo este o 

hidrogênio mais desblindado da molécula por estar ligado a um átomo de carbono vizinho ao 

átomo de nitrogênio 4. Por fim, os sinais dos cinco hidrogênios aromáticos da porção fenílica 

ligada a C2 do núcleo imidazo[1,2-a]piridina apareceram como multipletos em 7,31-7,33 ppm 

(H-C4’), 7,41-7,54 ppm (H-C3’ e H-C5’) e 7,89-7,91 ppm (H-C2’ e H-C6’) (Figura 4.2). 
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Figura 4.2. Espectro de RMN 1H de 65 (expansão, 300 MHz, CDCl3, ). 

Para o espectro de RMN 13C do composto 65, foi possível observar as três metilas do 

grupo terc-butila em 30,4 ppm (C12) e o carbono quaternário C11 em 56,6 ppm. No campo 

baixo do espectro, entre 110 e 145 ppm, podemos atribuir os sinais dos carbonos da porção 

aromática da imidazo[1,2-a]piridina. Para os carbonos do grupo fenila em C2, observamos 

sinais em 127,5 ppm (C4’), 128,3 ppm (C2’ e C6’), 128,4 ppm (C3’ e C5’) e 135,4 ppm (C1’). 

Os sinais dos carbonos C5, C6, C7 e C8 foram verificados em 123,6 ppm, 111,4 ppm, 124,2 

ppm e 117,4 ppm, respectivamente. O sinal do carbono mais desblindado aparece em 142,0 

ppm (C9), uma vez que é o carbono mais desprotegido por fazer ligações covalentes com dois 

átomos eletronegativos dentro do núcleo imidazo[1,2-a]piridina (Figura 4.3). 
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Figura 4.3. Espectro de RMN 13C de 65 (expansão, 75 MHz, CDCl3, ). 

Para os espectros de RMN 1H das imidazo[1,2-a]piridinas 65-71, é interessante discutir 

o efeito do substituinte em C4’ da porção arila ligada à C2 do núcleo imidazo[1,2-a]piridina. 

No caso dos compostos 66 e 71, que possuem os grupos retiradores de elétrons −NO2 e 

−CO2H, respectivamente; foi possível observar um efeito de desblindagem dos hidrogênios 

da porção arila. Para o composto 66, os hidrogênios de C2’, C3’, C5’ e C6’ apareceram como 

um multipleto na região entre 8,20-8,27 ppm (Figura 4.4). Já para a imidazo[1,2-a]piridina 71, 

estes mesmos hidrogênios foram vistos como multipletos em 7,95-7,98 ppm (C2’ e C6’) e em 

8,30-8,43 ppm (C3’ e C5’) (Figura 4.5).  Entretanto, para os compostos 67-70, que possuem 

grupos doadores de elétrons ou halogênios em C4’, não foram observados efeitos de 

blindagem significativos, quando comparados com os valores de deslocamento químico 

obtidos para a imidazo[1,2-a]piridina 65 (R = H). 
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Figura 4.4. Espectro de RMN 1H de 66 (expansão, 300 MHz, CDCl3, ). 

 

Figura 4.5. Espectro de RMN 1H de 71 (expansão, 300 MHz, CDCl3, ). 

Nos espectros de RMN de 1H das imidazo[1,2-a]piridinas 72-74, obtidas a partir de 

aldeídos alifáticos, foram observados outros sinais no campo alto do espectro, referente aos 

hidrogênios alifáticos da molécula. No espectro da imidazo[1,2-a]piridina preparada a partir 

do butiraldeído (72), foi verificado um tripleto em 0,98 ppm (J = 7,4 Hz) correspondente a 3H-
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C15, um sextupleto em 1,82 ppm (J = 7,4 Hz) atribuído aos 2H-C14 e um multipleto na região 

entre 2,69-2,72 ppm de 2H-C13 (Figura 4.6). 

Figura 4.6. Espectro de RMN 1H de 72 (expansão, 500 MHz, CDCl3, ). 

 Para o composto 73, obtido a partir do isobutiraldeído, os sinais para esta porção 

foram identificados como um dupleto em 1,34 ppm (J = 8,6 Hz) para 6H-C14 e um septupleto 

em 3,15 ppm (J = 8,6 Hz) de H-C13 (Figura 4.7).  

 

Figura 4.7. Espectro de RMN 1H de 73 (expansão, 500 MHz, CDCl3, ). 

Por fim, no espectro do composto 74, obtido a partir da reação de GBB utilizando o 

cicloexano carboxaldeído, foi interessante notar que o sinal de H-C13 é um triplo tripleto em 

2,77 ppm, devido ao acoplamento com os hidrogênios axiais e equatoriais dos carbonos 

vizinhos: Jaxial-axial = 11,4 Hz e Jaxial-equatorial = 3,8 Hz (Figura 4.8). Os sinais dos outros 

hidrogênios do cicloexano são multipletos e estão na região entre 1,35-140 ppm e 1,75-1,89 

ppm.  
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Figura 4.8. Espectro de RMN 1H de 74 (expansão, 500 MHz, CDCl3, ). 

Na Tabela 4.4 apresentamos um comparativo dos valores de deslocamento químico 

atribuídos para os hidrogênios do núcleo imidazo[1,2-a]piridina para todos os compostos 65-

78 e 83-90 deste estudo. Dentre esses hidrogênios, o mais protegido é o H-C6, que aparece 

na região entre 6,63-6,85 ppm com diferentes multiplicidades. O sinal de H-C7 pode ser 

observado entre 6,98-7,33 ppm, apresentando-se como um multipleto ou um duplo dupleto. 

O hidrogênio de C8 corresponde a um dupleto ou multipleto na região entre 7,19-7,63 ppm. 

Por fim, diferentes multiplicidades encontradas para o pico na região entre 8,13-8,28 ppm para 

o hidrogênio mais desprotegido H-C5, uma vez que o carbono 5 é vizinho do átomo 

eletronegativo de nitrogênio, causando um efeito de desblindagem. De modo geral, apenas 

mudanças sutis nos valores de deslocamentos químicos puderam ser observadas nos 

espectros de RMN 1H de 65-74, sugerindo que a variação do substituinte presente em C2 da 

imidazo[1,2-a]piridina não tem efeito significativo na densidade eletrônica do anel. Esta 

mesma observação pode ser feita para os produtos 85-90, que diferem apenas no substituinte 

ligado em C3, oriundo do componente isonitrila da reação de GBB. 

Entretanto é interessante notar o impacto que o substituinte em C6 do núcleo 

imidazo[1,2-a]piridina provocou no deslocamento químico dos hidrogênios deste núcleo nos 

compostos 75-78 (Tabela 4.4). Primeiramente, podemos observar um leve efeito de 

blindagem nos hidrogênios de C5, C7 e C8 nos compostos 75 e 76, quando R = CH3 (Tabela 

4.4), apresentando valores de deslocamentos químicos inferiores se comparados aos 

deslocamentos dos hidrogênios correspondentes nos compostos 65-74 (R = H), 77 e 78 (R = 

Cl). Por outro lado, quando R = Cl (77 e 78), os valores de deslocamento químico observados 

para os hidrogênios de C5, C7 e C8 foram semelhantes àqueles obtidos para os compostos 

65-74, onde R = H.  
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Tabela 4.4. Deslocamentos químicos ()  dos hidrogênios  presentes no núcleo imidazo[1,2-a]piridina 

dos compostos 65-78 e 83-90.a 

 
RMN 1H   

Composto H-C8 H-C7 H-C6 H-C5 

65 7,54-7,56 (m) 7,11-7,15 (m) 
6,76 (td, J = 4,1 Hz e 

0,8 Hz) 

8,23 (td, J = 4,1 e 0,8 

Hz) 

66 
7,57 (d, J = 

6,8 Hz) 
7,20-7,24 (m) 6,85 (t, J = 5,1 Hz) 8,20-8,27 (m) 

67 7,52-7,54 (m) 7,10-7,13 (m) 
6,75 (td, J = 4,0 Hz e 

0,6 Hz) 
8,19-8,20 (m) 

68 
7,51 (d, J = 

8,8 Hz) 
7,07-7,12 (m) 6,73 (t, J = 6,4 Hz) 8,19 (d, J = 6,4 Hz) 

69 7,52-7,55 (m) 7,13-7,18 (m) 6,79 (t, J = 6,8 Hz) 8,20 (d, J = 6,8 Hz) 

70 7,51-7,53 (m) 7,12-7,15 (m) 6,76-6,78 (m) 8,18-8,19 (m) 

71 7,47-7,50 (m) 7,18-7,24 (m) 6,87-6,92 (m) 8,30-8,43 (m) 

72 7,47-7,49 (m) 7,09-7,10 (m) 6,71-6,74 (m) 
8,15 (dd, J = 4,0 Hz 

e 0,6 Hz) 

73 
7,47 (d, J = 

6,8 Hz) 
7,02-7,06 (m) 6,66-6,70 (m) 8,12-8,14 (m) 

74 7,46-7,48 (m) 7,02-7,05 (m) 
6,68 (td, J = 4,1 Hz e 

0,6 Hz) 

8,13 (dt, J = 4,2 Hz e 

0,8 Hz) 

75 7,27-7,32 (m) 
6,98 (dd, J = 9,2 Hz 

e 1,5 Hz) 
- 8,00 (s) 

76 7,26-7,34 (m) 6,88-6,91 (m) - 7,90 (m) 

77 7,19-7,40 (m) 
6,99 (dd, J = 9,3 Hz 

e 2,0 Hz) 
- 8,14-8,15 (m) 

78 7,36-7,39 (m) 
7,00 (dd, J = 9,5 Hz 

e 2,2 Hz) 
- 8,14-8,15 (m) 

83 7,39-7,41 (m) 7,04-7,07 (m) 6,63-6,68 (m) 8,09-8,11 (m) 

84 7,47-7,63 (m) 7,07-7,26 (m) 6,69 (t, J = 6,6 Hz) 8,12 (d, J = 6,9 Hz) 

85 7,52-7,55 (m) 7,28-7,33 (m) 
6,75 (td, J = 6,8 Hz e 

0,9 Hz) 
8,02-8,10 (m) 

86 7,54-7,57 (m) 7,07-7,13 (m) 
6,77 (td, J = 6,8 Hz e 

1,0 Hz) 
7,95-8,03 (m) 

87 7,54-7,57 (m) 7,08-7,14 (m) 
6,72 (td, J = 6,8 Hz e 

1,0 Hz) 
7,95-8,00 (m) 

88 7,51-7,54 (m) 7,06-7,11 (m) 6,73 (t, J = 6,6 Hz) 7,96-8,07 (m) 

89 7,53-7,56 (m) 7,11-7,19 (m) 
6,80 (td, J = 6,8 Hz e 

0,8 Hz) 
8,20-8,23 (m) 

90 7,53-7,56 (m) 7,09-7,15 (m) 
6,77 (td, J = 6,8 Hz e 

0,8 Hz) 
8,19-8,22 (m) 

a.) Espectrômetro Bruker, 300 MHz, CDCl3, . 

A análise comparativa dos espectros de RMN de 13C dos compostos 65-78 e 83-90 

também revelou algumas tendências nos valores de deslocamentos químicos para os átomos 

N

N1

2
3

4

5

6 7

8

9

R

6 5 -7 4 , 8 3 -9 0      R  =  H

7 5 -7 6                 R  =  C H 3

7 7 -7 8                 R  =  C l
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de carbono presentes no núcleo imidazo[1,2-a]piridina destes compostos (Tabela 4.3). O 

carbono C6 é o mais protegido, cujo sinais podem ser observados na região entre 110,0-117,9 

ppm, a depender do substituinte R (H, Cl, Me). Os sinais observados entre aproximadamente 

116,0-122,0 ppm, 121,0-124,0 ppm e 124,0-130,0 ppm são atribuídos aos carbonos C8, C5 e 

C7 respectivamente. As regiões do espectro entre 121,8-126,7 ppm e 135,0-142,3 ppm 

correspondem aos sinais dos carbonos quaternários C3 e C2, respectivamente. Por fim, o 

carbono quaternário C9 sofre um maior efeito de desblindagem, uma vez que está ligado a 

dois átomos de nitrogênio do núcleo imidazo[1,2-a]piridina, apresentando-se como sinais na 

região entre 136,8-146,8 ppm.  

Tabela 4.5. Deslocamentos químicos () dos carbonos  presentes no núcleo imidazo[1,2-a]piridina dos 

compostos 65-78, 83-90.a 

 

RMN 13C   

Composto C2 C3 C5 C6 C7 C8 C9 

65 139,6  123,6 111,4 124,2 117,4 142,1 

66 136,3 125,1 123,7 112,6 125,9 117,4 142,1 

67 138,8 122,9 123,5 111,4 124,3 116,8 141,6 

68 139,7 123,2 123,3 111,2 123,9 117,3 142,1 

69 138,2 123,6 123,7 111,8 124,8 117,3 142,0 

70 138,6 123,5 123,6 111,6 124,4 117,5 142,3 

71 139,7 124,4 124,5 111,4 125,1 116,8 141,3 

72 140,8 - 123,4 111,3 123,9 116,6 141,7 

73 142,2 121,8 123,2 110,8 123,4 117,0 146,8 

74 142,3 122,1 123,3 110,9 123,5 117,1 146,1 

75 139,4 123,3 121,2 116,8 127,3 121,0 141,2 

76 - 123,1 121,1 116,2 126,4 120,3 141,1 

77 140,4 121,5 124,1 117,9 125,4 119,9 140,9 

78 136,3 124,7 123,4 114,7 130,5 122,2 136,8 

83 138,1 123,4 123,3 110,8 124,2 116,8 142,6 

84 138,0 125,2 123,4 111,2 124,8 116,9 142,9 

85 136,7 125,0 122,8 111,6 123,9 117,5 141,7 

86 135,4 126,5 122,5 111,8 124,1 117,4 141,4 

87 139,0 125,7 122,4 111,9 124,2 117,4 141,5 

88 135,0 126,7 122,5 111,7 123,8 117,7 141,5 

89 136,2 124,7 122,8 112,0 124,4 117,6 141,8 

90 135,9 124,8 122,8 111,9 124,4 117,4 141,7 

a) Espectrômetro Bruker, 75 MHz, CDCl3, . 

 Os imidazo[2,1-b]tiazóis 79-82 também foram devidamente caracterizados por 

ressonância magnética nuclear de hidrogênio e carbono 13. Os dados espectroscópicos e os 

espectros de RMN 1H e RMN 13C dos compostos 79-82 estão na seção Apêndices desta 
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6 5 -7 4 , 8 3 -9 0      R  =  H

7 5 -7 6                 R  =  C H 3

7 7 -7 8                 R  =  C l
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dissertação. No espectro de RMN 1H do composto 79, foi possível observar um simpleto em 

0,96 ppm referente aos nove hidrogênios da terc-butila (9H-C11). Os outros sinais estão 

localizados na região dos hidrogênios aromáticos, entre 6,50-7,80 ppm. O dupleto em 6,62 

ppm (J = 4,5 Hz) é atribuído ao H-C5 do núcleo imidazo[2,1-b]tiazol, ao passo que o sinal de 

H-C6 aparece como um multipleto na região entre 7,26-7,31 ppm, juntamente com os sinais 

dos hidrogênios de C3’, C4’ e C5’ da porção fenílica ligada ao carbono 2. O sinal mais 

desprotegido deste espectro é um multipleto entre 7,78-7,81 ppm referente aos hidrogênios 

de C2’ e C6’ (Figura 4.9).  

 

Figura 4.9. Espectro de RMN 1H de 79 (expansão, 300 MHz, CDCl3, ). 

 No espectro de RMN de 13C para o composto 79, foi possível observar um sinal em 

30,2 ppm para as três metilas do grupo terc-butila (C11) e outro sinal em 55,8 ppm para 

carbono quaternário C10. No campo baixo do espectro, podemos atribuir os sinais dos 

carbonos da porção aromática do composto. Para os carbonos que constituem o esqueleto 

imidazo[2,1-b]tiazol, os carbonos C5 e C6 apresentaram sinais em 111,6 ppm e 118,0 ppm, 

respectivamente; além dos sinais observados para os carbonos quaternários, a saber: 125,6 

ppm para o C3, 140,1 ppm para o C2 e 145,5 ppm para o carbono mais desprotegido C8. Já 

os sinais dos carbonos da fenila ligada em C2 puderam ser observados em 126,9 ppm (C4’), 

127,3 ppm (C2’ e C6’), 128,3 ppm (C3’ e C5’). (Figura 4.10). 
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Figura 4.10. Espectro de RMN 13C de 79 (expansão, 75 MHz, CDCl3, ). 

 Na Tabela 4.6 estão os valores de deslocamento químico atribuídos para os 

hidrogênios de C5 e C6 dos imidazo[2,1-b]tiazóis 79-82. Nesse contexto, o hidrogênio de C5 

aparece como um dupleto na região entre 6,62-6,80 ppm com constante de acoplamento de 

aproximadamente 4,5 Hz. O dupleto ou multipleto observado entre 7,26-7,37 ppm no espectro 

de RMN 1H destes compostos corresponde ao H-C6.  

Tabela 4.6. Deslocamentos químicos ()  dos hidrogênios  presentes no núcleo imidazo[2,1-b]tiazol dos 

compostos 79-82.a 

 

RMN 1H   

Composto H-C5 H-C6 

79 6,62 (d, J = 4,5 Hz) 7,26-7,31 (m) 

80 6,62 (d, J = 4,5 Hz) 7,27 (d, J = 4,5 Hz) 

81 6,80 (d, J = 4,6 Hz) 7,37 (d, J = 4,6 Hz) 

82 6,65 (d, J = 4,5 Hz) 7,30 (d, J = 4,5 Hz) 

a)  Espectrômetro Bruker, 300 MHz, CDCl3, . 
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 Os deslocamentos químicos atribuídos aos carbonos do núcleo imidazo[2,1-b]tiazol de 

79-82 estão na Tabela 4.7. O carbono 5 é o mais blindado dentre eles, apresentando sinais 

na região entre 110,4-112,8 ppm, seguido de C6, cujo sinais foram encontrados em 

aproximadamente 118,0 ppm. Os sinais entre 124,8-127,2 ppm e entre 140,1-142,0 ppm 

foram atribuídos aos carbonos quaternários C2 e C3, respectivamente. Por fim, o sinal do 

carbono 8, mais desblindado, pode ser localizado na região que varia de 144,9 a 146,1 ppm, 

a depender do substituinte ligado me C2.  

Tabela 4.7. Deslocamentos químicos () dos carbonos  presentes no núcleo imidazo[2,1-b]tiazol dos 

compostos 79-82.a 

 

RMN 13C   

Composto C2 C3 C5 C6 C8 

79 140,1 125,7 111,6 118,0 145,6 

80 141,7 125,3 110,4 117,9 144,9 

81 142,0 127,2 112,8 117,4 146,1 

82 140,1 124,8 111,1 117,9 145,3 

a)  Espectrômetro Bruker, 75 MHz, CDCl3, . 

 

 4.3 Investigação das reações multicomponentes GBB – Passerini sequenciais para a 

síntese de heterociclos furoxânicos doadores de óxido nítrico 

 A partir dos resultados obtidos na otimização das reações de Groebke-Blackburn-

Bienaymé catalisada por líquidos iônicos ácidos de Brnsted (item 4.1), iniciamos um estudo 

preliminar abordando a estratégia das reações multicomponentes sequenciais (reações de 

GBB e Passerini) visando à síntese de compostos orgânicos contendo o núcleo furoxânico 

doador de NO.  

 Para a incorporação do esqueleto 1,2,5-oxadiazol-2-óxido (furoxano) ao produto final, 

primeiramente é necessário a síntese do composto 3-metil-4-furoxanocarbaldeído (91), o qual 

será utilizado como componente aldeído da reação de Passerini. Este reagente pode ser 

preparado através da reação entre o trans-crotonaldeído e o NaNO2 (aq) em ácido acético 

glacial a temperatura ambiente durante 18 horas, seguindo uma adaptação do procedimento 

descrito por Fruttero et al.[204] (Esquema 4.9). Nesta reação são formados dois aldeídos 

isoméricos (91 e 92), sendo que o isômero de interesse (91) pode ser separado através de 

purificação em coluna cromatográfica (eluente: diclorometano e hexano, 0-30%, gradiente de 
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eluição). O produto 3-metil-4-furoxanocarbaldeído 91 foi então obtido como um sólido branco 

em 21% de rendimento.   

Esquema 4.9 

 

 No espectro de RMN 1H do produto bruto é possível observar os sinais característicos 

de ambos os isômeros com diferenças nos valores de deslocamentos químicos dos 

hidrogênios (Figura 4.11). Esta diferença se dá pelo efeito de blindagem que a ligação N−O 

exocíclica exerce nos hidrogênios mais próximos. Os hidrogênios das metilas 1 e 1’ em 91 e 

92 aparecem como simpletos em 2,37 ppm e 2,41 ppm, respectivamente. Por outro lado, o 

simpleto referente ao hidrogênio da função aldeído aparece em 10,09 ppm e 9,94 ppm para 

os compostos 91 e 92, respectivamente.  

 

Figura 4.11. Espectro de RMN 1H do 3-metil-4-furoxanocarbaldeído (91) bruto (300 MHz, CDCl3, ). 

 A diferença na proporção entre os isômeros formados (91 e 92) observada no espectro 

de RMN de 1H do produto bruto se dá pela regiosseletividade da reação (Esquema 4.10). Em 
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meio ácido, ocorre a formação do trióxido de dinitrogênio (N2O3) a partir de NaNO2, que logo 

se decompõe em duas espécies radicalares (NO▪ e NO2
▪). A adição do radical NO2

▪ ocorre 

preferencialmente no carbono  do sistema conjugado, através da quebra homolítica da 

ligação  C−C do crotonaldeído. Desta maneira, o intermediário XXVIII mais estável 

(deslocalização do elétron desemparelhado com a função aldeído) é formado. A adição do 

radical NO▪ ao intermediário XXVIII fornece o intermediário XXIX, que após ciclização e 

desidratação leva à obtenção do isômero 91 como produto majoritário.[205]  

Esquema 4.10 

 

 Através de estudos cinéticos, Fruttero et al.[204] demonstraram que o aquecimento do 

isômero 91 sob temperaturas acima de 130°C promove a sua conversão para o isômero 92, 

por meio de abertura e re-fechamento do anel 1,2,5-oxadiazol. Por outro lado, sob 

temperatura ambiente, a isomerização de 91 ocorre mais lentamente e a formação de 92 é 

minoritária.    

Para os testes iniciais da reação de Passerini, foi estabelecida uma reação modelo 

entre a terc-butil-isonitrila, o ácido carboxílico 71 (oriundo da reação de GBB) e o aldeído 91. 

Diferentes condições reacionais foram avaliadas para esta reação, a saber: tempo, 

temperatura, solvente, carga e quantidade de catalisador. Levando em consideração a 

isomerização de 91 sob altas temperaturas,[204]  as reações de Passerini foram controladas 

quanto à esta variável para evitar a formação do isômero indesejado. Os resultados obtidos 

estão na Tabela 4.8.  

Atualmente, é sabido que as reações de Passerini ocorrem de maneira mais eficiente 

quando são efetuadas em solventes polares apróticos, devido à ausência das ligações de 

hidrogênio entre o aldeído e as moléculas do solvente na primeira etapa (conferir mecanismo 

no Esquema 4.12).[206] Desta forma, apenas solventes apróticos foram selecionados para 

investigação das condições reacionais mostrada na Tabela 4.8. Quando a reação foi efetuada 

em diclorometano a temperatura ambiente durante 24 horas, o produto 93 foi obtido em 59% 

de rendimento (entrada 1, Tabela 4.8). O aumento do tempo reacional para 48 horas resultou 
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em melhores resultados, onde o mesmo produto pôde ser obtido em 70% de rendimento 

(entrada 2, Tabela 4.8). 

Tabela 4.8. Estudo das condições reacionais da reação de Passerini para a obtenção de 93. 
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Entrada Catalisador Condições Tempo (h)  Rendimento (%)  

1 - CH2Cl2, T.A. 24  59 

2 - CH2Cl2, T.A. 48  74 

3 - CH2Cl2, MW, 80ºC 2  70 

4 - CH2Cl2, MW, 80ºC 4  75 

5 5 mol% Sc(OTf)3 CH2Cl2, MW, 80ºC 4  75 

6 10 mol% Sc(OTf)3 CH2Cl2, MW, 80ºC 4  74 

7 
10 mol% 

[(SO3H)4C4C1Im][OTf] (62) 
CH2Cl2, MW, 80ºC 4  70 

Reagentes e condições: terc-butil-isonitrila (1,0 mmol), 91 (1,0 mmol), 71 (1,0 mmol), solvente (3,0 mL). 

 Em seguida, investigamos a reação de Passerini assistida por micro-ondas. As 

reações utilizando diclorometano como solvente, conduzidas sob aquecimento por irradiação 

de micro-ondas a 80ºC durante duas ou quatro horas levaram à obtenção do produto 93 em 

70% e 75% de rendimento, respectivamente (entradas 3 e 4, Tabela 4.8). A utilização de 

catalisadores ácidos de Lewis (Sc(OTf)3) ou ácidos de Brnsted ([(SO3H)4C4C1Im][OTf] (62)) 

não resultaram em melhoria na eficiência da reação (entradas 5 a 7, Tabela 4.8).  

 Levando em consideração as credenciais sustentáveis do diclorometano como 

solvente,[207] avaliamos o uso de outros solventes polares apróticos para a reação de 

Passerini. As reações conduzidas utilizando dimetilcarbonato, acetonitrila, acetato de etila ou 

2-metiltetraidrofurano como solventes não possibilitaram o isolamento e a purificação do 

produto desejado, devido à obtenção de uma mistura complexa de produtos de difícil análise 

(indicado por análise de CCD e de RMN 1H).  

 De posse dos resultados mostrados na Tabela 4.8, optamos por aplicar as condições 

da entrada 4 para a preparação de novas imidazo[1,2-a]piridinas furoxânicas mediante a 

variação do componente isonitrila da reação de Passerini (Figura 4.12). Por exemplo, a reação 
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entre o ácido carboxílico 71, o aldeído 91 e a cicloexil-isonitrila foi conduzida em reator de 

micro-ondas utilizando diclorometano como solvente a 80ºC durante 4 horas, levando à 

obtenção da imidazo[1,2-a]piridina furoxânica 94 em 73% de rendimento. Entretanto, 

rendimentos menores foram obtidos quando o isocianoacetato de etila ou a 2-morfolino-etil-

isonitrila foram utilizadas na reação de Passerini nestas mesmas condições, fornecendo os 

produtos 95 e 96 em 54% e 61% de rendimento, respectivamente.  
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Figura 4.12. Imidazo[1,2-a]piridinas furoxânicas obtidas através das reações multicomponentes 

GBB−Passerini sequenciais. Reagentes e condições: ácido carboxílico 71 (1,0 mmol), 3-metil-4-

furoxanocarbaldeído 91 (1,0 mmol), isonitrila (1,0 mmol), diclorometano (3,0 mL), MW, tubo fechado, 

80ºC, 4 horas (rendimentos isolados).  

 Levando em consideração o rendimento da reação de GBB catalisada pelo líquido 

iônico 62 para obtenção imidazo[1,2-a]piridina 71 (67%), é possível calcular o rendimento 

global da sequência sintética para a obtenção das imidazo[1,2-a]piridinas furoxânicas 93-96 

(Esquema 4.11). Dessa maneira, quatro compostos potencialmente doadores de NO puderam 

ser sintetizados através das reações multicomponentes GBB−Passerini sequenciais em um 

rendimento global entre 36%-50%, a depender da isonitrila utilizada na segunda MCR. É 

importante ressaltar que nesta metodologia para a preparação de imidazo[1,2-a]piridinas 
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furoxânicas, através das reações multicomponentes GBB−Passerini sequenciais, são 

formadas seis novas ligações químicas em apenas duas etapas, a partir do uso de reagentes 

químicos baratos e disponíveis comercialmente!  

Esquema 4.11 

 

 O mecanismo reacional mais aceito para a reação de Passerini está proposto no 

Esquema 4.12 (exemplificado para a formação de 93).[206] Ramozzi e Morokuma[208] estudaram 

este mecanismo em solventes apróticos e próticos, através de cálculos teóricos de DFT 

(Density Functional Theory). Foi observado que se trata de um mecanismo pseudo tetra-

componente, onde duas moléculas do ácido carboxílico interagem com o oxigênio da 

carbonila do aldeído por meio de ligações de hidrogênio, tornando-a mais susceptível ao 

ataque nucleofílico da isonitrila. O ataque nucleofílio do carbono da isonitrila à carbonila do 

aldeído é a etapa determinante da velocidade da reação, a qual leva à formação do zwitterion 

nitrílio, relativamente estável no meio reacional. Além disso, quando a reação ocorre em 

diclorometano, a energia de ativação desta etapa é pelo menos 2,1 kcal/mol menor do que 

aquela medida para a reação em metanol. Isso ocorre devido à ausência de ligações de 

hidrogênio entre o solvente aprótico e o aldeído na primeira etapa, fenômeno que ocorre em 

solventes próticos como o metanol, diminuindo a barreira energética para a formação do 

nitrílio. Após a formação do zwitterion nitrílio, o intermediário imidato é gerado a partir de uma 

abstração de um próton pelo oxigênio da carbonila, seguido de um ataque nucleofílico do 
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oxigênio do ácido carboxílico ao carbono deficiente em elétrons da isonitrila. Por fim, ocorre o 

rearranjo de Mumm, onde há uma ciclização do imidato seguida de quebra de uma ligação 

C−O (transferência 1,3 (N−O) de um grupo acila), gerando um produto com esqueleto -

acilóxi-N-alquil-amida.  

Esquema 4.12 

 

 

4.4 Caracterização espectroscópica das imidazo[1,2-a]piridinas furoxânicas 93-96 

 As quatro imidazo[1,2-a]piridinas furoxânicas 93-96 foram devidamente caracterizadas 

por RMN de 1H e de 13C. No espectro de RMN 1H de 93, foi possível observar um simpleto 

característico de um produto de Passerini (-acilóxi-N-alquil-amida) em 6,30 ppm, atribuído 

ao hidrogênio do carbono 16 (Figura 4.13). O simpleto largo em 6,26 ppm é referente ao 

hidrogênio da amina (H-N26). Os outros sinais na região entre 6,79-8,22 ppm são atribuídos 

aos hidrogênios aromáticos do núcleo imidazo[1,2-a]piridina e da porção arila ligada em C2 

(já discutido na seção 4.2 desta dissertação). No campo alto do espectro, há três simpletos 

em 1,08 ppm, em 1,41 ppm e em 2,37 ppm, os quais correspondem aos sinais de 9H-C12, 

9H-C28 e 3H-C23, respectivamente (cf. Apêndice A67).  
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Figura 4.13. Espectro de RMN de 1H de 93 (expansão, 300 MHz, CDCl3, ). 

 No espectro de RMN 13C de 93, o sinal característico da formação do produto de 

Passerini pode ser observado em 68,0 ppm para o carbono carbinólico 16. Outros sinais no 

campo alto do espectro em 8,5 ppm, 28,7 ppm, 30,5 ppm, 52,5 ppm e 56,9 ppm foram 

atribuídos para os carbonos C23, C28, C12, C27 e C11, respectivamente. Na região dos 

aromáticos, pode-se verificar os sinais característicos para o esqueleto imidazo[1,2-a]piridina 

e para a porção arila ligada em C2 na região entre 112,0-142,5 ppm. Os carbonos C22 e C17 

do núcleo furoxânico apresentaram sinais em 112,8 ppm e 154,5 ppm, respectivamente, 

sendo que o carbono 22 é mais blindado eletronicamente devido ao efeito de ressonância 

com a ligação N−O exocíclica. Como esperado, os sinais dos carbonos carbonílicos de éster 

e de amida foram verificados em regiões acima de 160 ppm, sendo que o sinal em 163,7 ppm 

corresponde ao C24 (amida) e o sinal em 164,5 ppm foi atribuído ao C13 (éster) (Figura 4.14).  
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Figura 4.14. Espectro de RMN de 13C de 93 (expansão, 75 MHz, CDCl3, ). 

 A atribuição dos sinais observados nos espectros de RMN de 1H e 13C para composto 

93 foi complementada pelas técnicas bidimensionais de COSY (Correlation Spectroscopy), 

HSQC (Heteronuclear Single Quantum Correlation) e HMBC (Heteronuclear Multiple Bond 

Coherence), cujos mapas de confronto podem ser visualizados na seção Apêndices desta 

dissertação. 

 A partir do mapa de confronto de HMBC (Figura 4.15), é possível identificar o 

acoplamento 1H−13C através de múltiplas ligações, se tornando uma técnica útil para a 

atribuição de alguns carbonos quaternários da imidazo[1,2-a]piridina furoxânica 93, tais como 

os carbonos do núcleo furoxânico C17 e C22  (Figura 4.16). Foi possível observar que o sinal 

em 112,8 ppm corresponde ao C22, uma vez que acopla com o hidrogênio de C16 e com os 

hidrogênios 3H-C23. Já o sinal observado em 154,5 ppm também acopla com estes mesmos 

hidrogênios, e, portanto, foi atribuído ao C17, distinguindo-os dos demais sinais observados 

na região dos aromáticos no espectro de RMN 13C. 

 Também foi possível distinguir os sinais observados no espectro de RMN 13C para os 

carbonos carbonílicos C13 e C24 (Figura 4.16). No mapa de confronto, o sinal em 163,7 ppm 

acopla com o simpleto em 6,30 ppm (H-C16), sendo este, portanto, o carbono carbonílico C24 

da amida. Por outro lado, o sinal em 164,5 ppm acopla com o multipleto entre 8,08-8,22 ppm 

(H-C2’, H-C3’, H-C5’, H-C6’ e H-C5) e logo foi atribuído ao carbono C13 do éster. 
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Figura 4.15. Mapa de confronto de HMBC do composto 93 (expansão, 300 MHz, CDCl3, ) 

 

 

Figura 4.16. Exemplos de correlações heteronucleares 1H−13C através de múltiplas ligações para o 

composto 93. a) acoplamento C13-H3’ e C13-H5’; acoplamento C24-H16. b) acoplamento C17-H16 e 

C17-H23. c) acoplamento C22-H16 e C22-H23. 
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 As imidazo[1,2-a]piridinas furoxânicas 93-96 também foram caracterizadas por 

espectrometria no infravermelho (IV), e os espectros estão nos Apêndices desta dissertação. 

Na Figura 4.17 é possível observar o espectro de IV para o composto 93 e algumas bandas 

de absorção características puderam ser identificadas. A função amida do composto pode ser 

identificada pela presença de bandas em 3422 cm-1 (deformação axial N–H) e 1692 cm-1 

(deformação axial C=O). As bandas em 1726 cm-1 (deformação axial C=O) e 1261 cm-1 

(deformação axial C–O) confirmam a presença do grupo éster. 

 Havasi et al.[209] realizaram estudos teóricos e experimentais dos espectros de 

absorção no infravermelho de compostos contendo anéis furoxânicos e derivados. Foi 

observado que moléculas contendo o anel 1,2,5-oxadiazol-2-óxido (furoxano) apresentaram 

uma banda de absorção intensa na região entre 1700-1600 cm-1, atribuída ao estiramento da 

ligação N–O exocíclica. No espectro de IV do composto 93, foi possível observar uma banda 

de absorção intensa em 1611 cm-1, confirmando a presença da ligação N–O exocíclica do 

núcleo furoxano. Esta banda também pôde ser identificada na região entre 1611-1609 cm-1 

nos espectros de IV das demais imidazo[1,2-a]piridinas furoxânicas 94-96 deste estudo. 

 

Figura 4.17. Espectro no Infravermelho para o composto 93 (pastilha KBr). 
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4.5 Estudo preliminar da liberação de óxido nítrico das imidazo[1,2-a]piridinas 

furoxânicas 93-96 

 Por ser uma espécie altamente instável e reativa, a quantificação do radical óxido 

nítrico (NO) costuma ser realizada de maneira indireta, através da quantificação dos seus 

produtos de oxidação mais estáveis em solução (p. ex. íons nitrito e nitrato). Para a 

quantificação de NO liberada por moléculas orgânicas, geralmente utiliza-se o método de 

Griess,[210] onde o íon nitrito, produzido a partir a oxidação do NO na presença de oxigênio, 

reage com o ácido sulfanílico formando um sal de diazônio, que por sua vez reage com a 

amina N-(1-naftil)etilenodiamina para a obtenção de um azocomposto, o qual absorve na 

região do ultravioleta-visível (absorção máxima em 548 nm) (Esquema 4.13). O valor de 

absorbância medido correlaciona-se diretamente com a concentração de íons NO2
− presentes 

em solução, através da construção de uma curva de calibração de NaNO2.  

Esquema 4.13 

 

 Em nosso procedimento, soluções dos compostos 93-96 na concentração de 100 M 

(tampão fosfato-salino, pH = 7,4; concentração máxima de DMSO = 0,5%), contendo 5 mM 

de cisteína como ativador nucleofílico para abertura do anel furoxano, foram incubadas a 37ºC 

durante 24 horas. Nessas condições, os compostos 93-96 não liberaram concentrações de 

NO capazes de serem quantificadas através teste de Griess, já que este tem um limite de 

detecção de 1 M. 

 Alternativamente, a liberação de óxido nítrico pode ser quantificada indiretamente por 

quimiluminescência, através da sua reação com ozônio, utilizando o equipamento Nitric Oxide 

Analyzer (NOA). Neste método, uma solução contendo íons nitrito (gerado a partir da liberação 

de NO em solução) é injetada num frasco fechado sob atmosfera inerte de N2(g), onde há uma 

solução de um sal iodeto (p. ex. NaI ou KI) em ácido acético glacial. Os íons NO2
− são então 

reduzidos a NO(g) (Equação 4.2), o qual é arrastado para a câmara interna do equipamento 

NOA, através de um fluxo constante do gás inerte (Figura 4.18.a). Nesta câmara, o NO reage 

com o O3(g) para a geração de NO2(g) no estado excitado (Equação 4.3). Quando este retorna 

para o estado fundamental, é emitido um fóton com energia amplificada e convertida em um 

sinal eletrônico através de um fotomultiplicador (Figura 4.18.b).[211] Deste modo, o sinal 
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detectado se correlaciona diretamente com a quantidade de NO2* produzida e, por 

consequência com a concentração de NO gerado a partir dos íons nitrito em solução. 

 

Figura 4.18. Representação esquemática do equipamento Nitric Oxide Analyzer. a) frasco externo 

onde a amostra é injetada e o nitrito é reduzido em óxido nítrico.  b) equipamento NOA, composto por 

um gerador de ozônio, uma célula para reações em fase gasosa e um fotomultiplicador. Este 

equipamento opera através do princípio da quimiluminescência onde a emissão de fótons pela geração 

de NO2 no estado excitado é quantificada.[211] 

 O preparo das amostras para a quantificação de nitrito utilizando o NOA foi realizado 

da mesma maneira descrita previamente para o método de Griess (100 M dos compostos 

93-96, tampão fosfato-salino, pH = 7,4, 5 mM de cisteína, incubação a 37°C durante 24 horas). 

Como controle negativo, também foram preparadas nas mesmas condições amostras sem a 

presença de cisteína. A quantificação de nitrito em solução dos compostos 93-96 foi realizada 

a partir de uma curva analítica de NaNO2 na faixa de concentração entre 0,019 M a 4,04 M, 

com equação da reta y = 108x + 46,03 e R2 = 0,9982. (Figura 4.19).   
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Figura 4.19. Curva analítica para quantificação de nitrito, utilizando o equipamento NOA.  

 A quantidade de nitrito em solução produzida pelas imidazo[1,2-a]piridinas furoxânicas 

93-96 está mostrada na Figura 4.20. A liberação de NO ocorreu na faixa entre 0,27 M a 2,16 

M (expressa como concentração de íons NO2
−), com destaque para os compostos 95 (1,43 

M ± 0,11) e 96 (2,16 M ± 0,07). É importante ressaltar que não foi possível determinar a 

quantidade de NO produzido pelos compostos na ausência de cisteína, indicando que a 

presença de um ativador nucleofílico com grupo tiol é fundamental para a abertura do anel 

furoxânico e consequente liberação de NO (cf. Esquema 1.3).  

 

Figura 4.20. Concentração de NO produzido pelos compostos 93-96 (100 M, tampão fosfato-salina, 

pH = 7,4, cisteína (5 mM), 37°C, 24 h) utilizando método quimiluminescência (NO Analyzer). 

 Quando comparado com outros compostos furoxânicos descritos na literatura, estes 

resultados preliminares indicaram que de modo geral os compostos 93-96 liberam NO em 

baixas concentrações, quando incubados na presença de cisteína (proporção 1:50) (Figura 

4.21). Dos Santos et al.[212] sintetizaram compostos furoxânicos híbridos doadores de NO 
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visando o tratamento de anemias hemolíticas, e na quantificação indireta de nitrito pelo 

método de Griess, foi observada uma maior liberação de NO para os compostos contendo o 

grupo fenilsulfônico ligado em C3 do anel furoxânico (compostos 97 e 98). Em outro trabalho, 

Dutra et al.[213] relataram este mesmo efeito para os compostos furoxânicos preparados contra 

Leishmania (compostos 99 e 100). Estes resultados indicam que a liberação de NO a partir 

da abertura do anel 1,2,5-oxadiazol é dependente da natureza eletrônica do substituinte ligado 

em C3, sendo que grupos doadores de elétrons diminuem a eletrofilicidade deste carbono, 

dificultando o ataque nucleofílico do grupo −SH da cisteína (cf. Esquema 1.3 da Introdução). 

Por outro lado, a presença de grupos retiradores de elétrons ligados em C3 promove aumento 

da eletrofilicidade deste carbono e, consequentemente, facilita o ataque nucleofílico do tiol, 

com consequente maior liberação de óxido nítrico. 

 
Figura 4.21. Efeito do substituinte em C3 do núcleo furoxânico na liberação de NO. Concentrações 

expressas em porcentagem (mol/mol) de NO2
− medido por método colorimétrico (Griess) ou 

quimiluminescência. 
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5. CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS FUTURAS 

 Neste trabalho foi demonstrado o uso inédito de Líquidos Iônicos Ácidos de Brnsted 

como catalisadores na reação de Groebke-Blackburn-Bienaymé para a preparação de uma 

série de imidazo[1,2-a]piridinas e imidazo[2,1-b]tiazóis com diversidade estrutural. Na 

investigação da atividade catalítica dos líquidos iônicos a melhor condição reacional para a 

reação modelo entre a 2-aminopiridina, o benzaldeído e a terc-butil-isonitrila foi aquela em 

que se utilizou 20 mol% do catalisador [(SO3H)4C4C1Im][OTf] (62) sob refluxo de etanol por 

quatro horas, levando à obtenção da imidazo[1,2-a]piridina 65 em 71% de rendimento (cf. 

Tabela 4.1). Posteriormente, esta condição reacional foi aplicada à síntese de vinte e seis 

imidazo[1,2-a]piridinas e imidazo[2,1-b]tiazóis via aquecimento convencional e/ou 

aquecimento por irradiação de micro-ondas, os quais foram obtidos em rendimentos variados 

(42% a 93%), a depender da combinação dos materiais de partida. Foi verificado também que 

as reações efetuadas em reator de micro-ondas ocorreram mais rapidamente e geralmente 

levaram à obtenção dos produtos desejados em rendimentos similares ou superiores quando 

comparados com o método por aquecimento convencional. Também foi realizado um estudo 

inédito para a recuperação e reuso de um catalisador ácido de Brnsted homogêneo nas 

reações de GBB. Assim, o líquido iônico [(SO3H)4C4C1Im][OTf] (62) pôde ser reutilizado 

durante quatro ciclos de reuso sem perda significativa de atividade catalítica (cf. Tabela 4.7).  

 No estudo preliminar das reações multicomponentes GBB−Passerini sequenciais para 

a preparação de imidazo[1,2-a]piridinas furoxânicas, verificamos que a melhor condição 

reacional foi aquela cuja reação é efetuada em reator de micro-ondas, utilizando 

diclorometano como solvente, na temperatura de 80ºC durante 4 horas. Nessas condições, 

quatro produtos (93-96) foram preparados na faixa de rendimento entre 54-71%. É importante 

ressaltar que novas condições reacionais podem ser testadas, principalmente no que diz 

respeito ao uso de solventes mais sustentáveis, de modo a contribuir com as credenciais 

verdes do processo.  

 Nos testes preliminares da capacidade de liberação de óxido nítrico dos compostos 

93-96 foi possível observar que, de modo geral, estas imidazo[1,2-a]piridinas furoxânicas são 

capazes de produzir baixas quantidades de NO em solução (0,27 M a 2,16 M), na presença 

de cisteína a 37°C durante 24 horas. É importante mencionar, entretanto, que há espaço para 

novos estudos sobre a capacidade de liberação de NO, com a avaliação de outras variáveis, 

tais como: aumento do tempo de incubação, adição de outros nucleófilos presentes no meio 

fisiológico (p. ex. glutationa) etc. Ainda, a avaliação da influência dos substituintes ligados ao 

anel 1,2,5-oxadiazol-2-óxido (furoxano) na capacidade de liberação de NO em solução 
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também é desejável, através da preparação de novas imidazo[1,2-a]piridinas furoxânicas 

contendo grupos retiradores de elétrons na posição C3.  

 De modo geral, este trabalho abriu espaço para a investigação do uso de líquidos 

iônicos ácidos de Brnsted heterogêneos como catalisadores nas reações de GBB, o que 

pode auxiliar no desenvolvimento de processos sintéticos ainda mais eficientes e 

sustentáveis. Além disso, o estudo preliminar realizado para as reações multicomponentes 

GBB−Passerini sequenciais permitiu a construção de moléculas com elevada complexidade 

estrutural a partir do uso de reagentes comerciais e simples, com a formação de 6 ligações 

químicas novas em duas reações de fácil execução. Esta estratégia das MCRs sequenciais 

gera oportunidades para a expansão da biblioteca de heterociclos nitrogenados furoxânicos 

potencialmente doadores de NO, a partir da inclusão de novos materiais de partida no 

planejamento sintético, visando a exploração da atividade antitumoral em potencial dos 

compostos em estudo.  
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6. MATERIAIS E MÉTODOS 

6.1 Métodos gerais 

Os solventes utilizados neste trabalho foram obtidos comercialmente através de 

diversas empresas fornecedoras, tais como a Merck, Acros, Aldrich, Fluka, Synth e Vetec, e 

não foram purificados, exceto quando necessário. Os demais reagentes foram obtidos da 

Sigma-Aldrich e utilizados sem prévia purificação. ATENÇÃO: as isonitrilas têm odor bastante 

irritante e são tóxicas, devendo ser manuseadas com cuidado, dentro de capelas de exaustão. 

Á água deionizada ultrapura Milli-Q 18 MΩ foi utilizada em todas as análises. As reações foram 

realizadas em reator de micro-ondas Anton Paar Monowave 300®, utilizando tubo fechado 

(G4 ou G10, modelos fornecidos pelo fabricante), com controle de temperatura, potência e 

pressão. As reações foram acompanhadas por cromatografia em camada delgada utilizando 

cromatofolhas (Merck® 60 F254, sobre placas de alumínio) e sistema eluente composto por 

hexano/AcOEt (1/1). As placas foram reveladas utilizando luz ultravioleta e/ou iodo. As 

purificações foram realizadas em colunas cromatográficas utilizando sílica gel flash Merck® 

(60 Å, 200-400 Mesh). As análises de espectrometria de massas de alta resolução (EMAR) 

foram realizadas na Universidade de Nottingham, Reino Unido, em espectrômetro ESI-MS 

Brucker MicroTOF 62. As análises de faixa de ponto de fusão foram realizadas no medidor de 

ponto de fusão Buchi 545 MP. As análises de ressonância magnética nuclear (RMN) foram 

realizadas em espectrômetro Bruker, operando a 300 MHz para 1H e a 75 MHz para 13C. Os 

deslocamentos químicos (δ) foram expressos em partes por milhão (ppm) e referenciados 

pelo sinal residual do solvente deuterado empregado ou TMS (tetrametilsilano). O número de 

hidrogênios foi deduzido da integral relativa e a constante de acoplamento (J) foi expressa em 

Hertz (Hz). A multiplicidade dos sinais dos hidrogênios nos espectros de RMN 1H foi indicada 

segundo a convenção comumente aceita: s (simpleto), sl (simpleto largo), d (dupleto), dd 

(duplo dupleto), ddd (duplo duplo dupleto), t (tripleto), dt (duplo tripleto), q (quadripleto) e m 

(multipleto). Os fids foram processados utilizando o software ACD/NMR Processor Academic 

Edition (open access; www.acdlabs.com/nmrproc/) ou MestReNova (versão 6.0.2-5475). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.acdlabs.com/nmrproc/
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6.2 Preparação dos catalisadores Líquidos Iônicos Ácidos de Brnsted 

[(SO3H)4C4C1Im][X] (22, 61-64), onde X = HSO4
−, BF4

−, NTf2
− ,TfO− e H2PO4 

 

6.2.1 Preparação do zwitterion 1-Metil-3-(4-butilsulfonato)-imidazólio [(SO3)
4C4C1Im].[214–217] 

 

 Em um balão de fundo redondo foram adicionados 1-metilimidazol (50 mmol; 4,11 g; 

4,10 mL) com 1,4-butanosultona (50 mmol; 6,81 g; 5,1 mL) para uma reação sob aquecimento 

a 60°C durante 72 horas. O sólido branco obtido foi lavado com éter dietílico (5 x 10 mL) para 

remoção dos materiais de partida não consumidos, seco em evaporador rotatório e bomba de 

alto vácuo (pressão ~10-2 mbar) a 60°C por 24 horas. Os dados espectroscópicos obtidos para 

o zwitterion [(SO3)4C4C1Im] correspondem com os dados descritos na literatura.[214–217] 1-Metil-

3-(4-butilsulfonato)-imidazólio (50 mmol; 10,9 g, >99%) (CAS 179863-07-1). RMN 1H (400 

MHz, CD3OD)  1,79-1,87 (m, 2H), 2,06-2,14 (m, 2H), 2,88-2,91 (m, 2H), 3,98 (s, 3H), 4,32 (t, 

J = 7,0 Hz, 2H), 7,62 (t, J = 1,8 Hz, 1H), 7,71 (t, J = 1,8 Hz, 1H) 9,02 (s, 1H); RMN 13C (100 

MHz, CD3OD)  22,7, 29,9, 36,5, 50,3, 51,4, 123,7, 125,0, 138,1. 

 

6.2.2 Preparação do Hidrogenossulfato de 1-metil-3-(4-sulfobutil)imidazólio 

[(SO3H)4C4C1Im][HSO4] (22)[217–219] 

 

 O zwitterion [(SO3)4C4C1Im] (10,1 mmol; 2,20 g) foi neutralizado com quantidades 

equimolares de ácido súlfurico concentrado (1 eq; 10,1 mmol; 0,58 mL) a 60oC por 12 hours 

sob agitação magnética. A mistura foi resfriada a temperatura ambiente e o líquido viscoso 

obtido foi lavado com Et2O (3 x 5 mL); a camada superior contendo a fase orgânica foi 

cuidadosamente removida por decantação. Resíduos de solvente foram removidos à pressão 

reduzida utilizando bomba de vácuo (pressão ∼ 10−2 mbar) a 60oC durante 18 horas. O 

produto foi obtido como um líquido viscoso amarelado (10,1 mmol; 3,19 g; >99%). 

Hidrogenossulfato de 1-metil-3-(4-sulfobutil)imidazólio (22) (CAS 827320-59-2).[217–219] 

RMN 1H (300 MHz, DMSO-d6)  1,49-1,59 (m, 2H), 1,82-1,92 (m, 2H), 3,85 (s, 3H), 4,18 (t, J 

https://scifinder.cas.org/scifinder/substances/answers/4C434789X86F350ACX17888CEB17625E4CF1:4CBF97FCX86F350ACX59A30DFF612F3BDC2B/1.html?key=REGISTRY_179863-07-1&title=179863-07-1&launchSrc=sublist&pageNum=1&nav=eNpb85aBtYSBMbGEQcXE2cnN0tzNOcLCzM3Y1MDROcLU0tHYwMXNzczQyM3YycXZyAmoNKm4iEEwK7EsUS8nMS9dzzOvJDU9tUjo0YIl3xvbLZgYGD0ZWMsSc0pTK4oYBBDq_Epzk1KL2tZMleWe8qCbiYGhooCBgUEQaGBGCQN3cGiAa1B8kL-PazBQJL-4kKGOgRkoz1jCwFRUhmqjU35-Tmpi3lmFooarc369A9oYBbOxgAEA3NE_Jg&sortKey=RELEVANCE&sortOrder=DESCENDING
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= 7,1 Hz, 2H), 7,71-7,76 (m, 2H), 9,15, (s, 1H); RMN 13C (75 MHz, DMSO-d6)  21,6, 28,6, 

35,8, 48,5, 50,5, 122,4, 123,7, 136,7. 

 

6.2.3 Preparação do bis-triflimidato de 1-metil-3-(4-sulfobutil)imidazólio [(SO3H)4C4C1Im][NTf2] 

(61)[220–222] 

 

 A uma solução do zwiterrion [(SO3)4C4C1Im] (10,0 mmol; 2,19 g) em MeOH (15,0 mL) 

a 0ºC, foi adicionado lentamente o HNTf2 (10,0 mmol; 2,81 g, dissolvido em 5 mL de MeOH) 

e a mistura reacional foi mantida a temperatura ambiente por 24 horas sob agitação 

magnética. Após o término da reação, o solvente foi removido a pressão reduzida, o líquido 

iônico foi lavado com Et2O (3 x 5,0 mL) e em seguida o produto foi seco em bomba de alto 

vácuo (pressão ∼ 10−2 mbar) por 12 horas a 60°C. O produto foi obtido como um líquido 

viscoso alaranjado (9,7 mmol; 4,84 g; 97%). Bis-triflimidato de 1-metil-3-(4-

sulfobutil)imidazólio (61) (CAS 909390-59-6).[220–222] RMN 1H (400 MHz, DMSO-d6)  1,51-

1,59 (m, 2H), 1,88 (quint, J = 7,5 Hz, 2H), 2,53-2,57 (m, 2H), 3,85 (s, 3H), 4,18 (t, J = 7,1 Hz, 

2H), 7,70 (t, J = 1,7 Hz, 1H), 7,70 (t, J = 1,7 Hz, 1H), 7,77 (t, J = 1,7 Hz, 1H),  9,14 (s, 1H); 

RMN 13C (100 MHz, DMSO-d6)  21,6, 28,5, 35,8, 48,5, 50,4, 119,5 (q, JC-F = 321,3 Hz, CF3), 

122,3, 123,6, 136,6. 

 

6.2.4 Preparação do Trifluorometanossulfonato de 1-metil-3-(4-sulfobutil)imidazólio 

[(SO3H)4C4C1Im][OTf] (62)[214,221,223–225] 

 

 A uma suspensão do zwitterion [(SO3)4C4C1Im] (23,2 mmol; 5,06 g) em CH2Cl2 (30 mL) 

a 0oC, foi adicionada lentamente uma solução de ácido tríflico (23,2 mmol; 2,05 mL) em 15 

mL de CH2Cl2. A mistura reacional foi mantida a temperatura ambiente por 24 horas sob 

agitação magnética. Posteriormente, o líquido iônico foi lavado com Et2O (3 x 10 mL). 

Resíduos de solvente foram removidos à pressão reduzida, utilizando evaporador rotatório, 
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seguido de bomba de vácuo (pressão ∼ 10−2 mbar) a 60oC durante 18 horas. O produto foi 

obtido como um líquido viscoso alaranjado (22,0 mmol; 8,10 g; 95%). 

Trifluorometanossulfonato de 1-metil-3-(4-sulfobutil)imidazólio (62) (CAS 657414-80-

7).[214,221,223–225] RMN 1H (400 MHz, D2O)  1,62-1,69 (m, 2H), 1,89-1,97 (m, 2H), 2,83-2,87 (m, 

2H), 3,79 (s, 3H), 4,15 (t, J = 7,0 Hz, 2H), 7,34-7,35 (m, 1H) 7,40-7,41 (m, 1H), 8,63 (s, 1H); 

RMN 13C (100 MHz, D2O)  20,9, 28,0, 35,6, 48,8, 50,0, 119,6 (q, JC-F = 317,9 Hz, CF3), 122,1, 

123,6, 135,9. 

 

6.2.5 Preparação do Tetrafluoroborato de 1-metil-3-(4-sulfobutil)imidazólio 

[(SO3H)4C4C1Im][BF4] (63)[220,226] 

 

O zwitterion [(SO3)4C4C1Im] (10,0 mmol; 2,18 g) foi neutralizado com quantidades 

equimolares de HBF4 (48% solução aquosa; 10,0 mmol; 1,3 mL) a temperatura ambiente por 

12 horas sob agitação magnética. Posteriormente, a água foi removida à pressão reduzida 

utilizando um evaporador rotatório, e o líquido iônico remanescente foi lavado com Et2O (3 x 

5 mL). Resquícios de solvente foram removidos à pressão reduzida utilizando bomba de vácuo 

(pressão ∼ 10−2 mbar) a 60oC durante 18 horas. O produto foi obtido como um líquido viscoso 

amarelado (9,5 mmol; 2,91 g; 95%). Tetrafluoroborato de 1-metil-3-(4-sulfobutil)imidazólio 

(63) (CAS 870079-69-9).[220,226] RMN 1H (400 MHz, D2O)  1,69-1,77 (m, 2H), 1,97-2,05 (m, 

2H), 2,91-2,95 (m, 2H), 3,88 (s, 3H), 4,23 (t, J = 5,3 Hz, 2H), 7,42 (t, J = 1,8 Hz, 1H), 7,48 (t, 

J = 1,8 Hz, 1H), 8,72 (s, 1H); RMN 13C (100 MHz, D2O)  20,9, 28,1, 35,6, 48,9, 50,0, 122,1, 

123,6, 135,9. 

 

6.2.6 Preparação do Diidrogenofosfato de 1-metil-3-(4-sulfobutil)imidazólio 

[(SO3H)4C4C1Im][H2PO4] (64) 7 
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O zwitterion [(SO3)4C4C1Im] (10,0 mmol; 2,18 g) foi neutralizado com quantidades 

equimolares de H3PO4 (85%, 10,0 mmol; 1,65 mL) para uma reação de 24 horas a 80°C sob 

agitação magnética. Posteriormente, a água foi removida à pressão reduzida utilizando um 

evaporador rotatório, e o líquido iônico remanescente foi lavado com Et2O (3 x 5 mL). 

Resquícios de solvente foram removidos à pressão reduzida utilizando bomba de vácuo 

(pressão ∼ 10−2 mbar) a 60oC durante 18 horas. O produto foi obtido como um sólido branco 

Diidrogenofosfato de 1-metil-3-(4-sulfobutil)imidazólio (64) (9,5 mmol; 3,00 g; 95%) (CAS 

920537-20-8).7 RMN 1H (400 MHz, D2O)  1,68-1,75 (m, 2H), 1,96-2,03 (m, 2H), 2,92 (t, J = 

6,1 Hz, 2H), 3,86 (s, 3H), 4,22 (t, J = 5,6 Hz, 2H), 7,40-7,41 (m, 1H) 7,46-7,47 (m, 1H), 8,70 

(s, 1H); RMN 13C (100 MHz, D2O)  20,9, 26,0, 35,6, 48,9, 50,0, 122,1, 123,6, 135,9.  

 

6.3 Otimização das condições reacionais para a reação de Groebke-Blackburn-

Bienaymé catalisada por líquidos iônicos ácidos de Brnsted [(SO3H)4C4C1Im][X] (22, 

61-64) 

 Uma mistura entre a 2-aminopiridina (1,00 mmol; 0,094 g), o benzaldeído (1,00 mmol; 

0,106 g; 102 l), a terc-butil-isonitrila (1,00 mmol; 0,083 g; 113 l) e o catalisador 

[(SO3H)4C4C1Im][X] (22, 61-64; diferentes cargas) foi dissolvida em etanol absoluto (6,0 mL). 

A mistura reacional foi colocada sob refluxo durante os tempos especificados na Tabela 4.1. 

Após o término da reação, indicado por análise de CCD do meio reacional bruto (eluente: 

hexano/AcOEt 1:1, v/v), a mistura foi concentrada através de remoção do solvente sob 

pressão reduzida, seguida de adição de água destilada (10 mL). A camada aquosa foi extraída 

com diclorometano (3 x 10 mL) e os extratos orgânicos foram juntados e lavados com solução 

saturada de NaCl (10 mL), seguida de secagem com MgSO4 anidro. O solvente orgânico foi 

removido sob pressão reduzida para fornecer o produto bruto, que foi purificado por coluna 

cromatográfica (eluente: 0-50% v/v AcOEt em hexano; eluição por gradiente), levando à 

obtenção da imidazo[1,2-a]piridina 65 como um sólido branco nos rendimentos citados na 

Tabela 4.1.  
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6.4 Procedimento geral para a Reação de Groebke-Blackburn-Bienaymé catalisada por 

[(SO3H)4C4C1Im][OTf] (62)  

N

S

NH2

N

R1

NH2

R3 NC

20 mol% 62

Método A ou B
N N

R2
N
H

R3

R2 CHO

+

R1

NNMe
SO3H

TfO

[(SO3H)4C4C1Im][TfO] (62)

ou N N

R2
N
H

S

ou

Método A: EtOH ou MeOH, , 4-24 h                 

Método B: MW, EtOH, 150ºC, 1-4 h

65-78
83-90

79-82

 

Método A (aquecimento sob refluxo). Uma mistura entre 2-aminoazol (1,00 mmol), 

aldeído (1,00 mmol), isonitrila (1,00 mmol) e o catalisador [(SO3H)4C4C1Im][OTf] (62) (20 

mol%) foi dissolvida em etanol absoluto ou metanol (6,0 mL) e mantida sob refluxo durante o 

tempo especificado nos Esquemas 4.2 e 4.4. Após o término da reação, indicado por análise 

de CCD do meio reacional bruto (eluente: hexano/AcOEt 1:1, v/v), a mistura foi concentrada 

através de remoção do solvente sob pressão reduzida, seguida de adição de água destilada 

(10 mL). A camada aquosa foi extraída com diclorometano (3 x 10 mL) e os extratos orgânicos 

foram juntados e lavados com solução saturada de NaCl (10 mL), seguida de secagem com 

MgSO4 anidro. O solvente orgânico foi removido sob pressão reduzida para fornecer o produto 

bruto, que foi purificado por coluna cromatográfica (eluente: 0-50% v/v AcOEt em hexano; 

eluição por gradiente), gerando os imidazo-heterociclos desejados 65-80 nos rendimentos 

citados nos Esquemas 4.2 e 4.4.  

Método B (aquecimento por irradiação de micro-ondas). Em um vial G10 (modelo 

Anton Paar), uma mistura entre 2-aminoazol (1,00 mmol), aldeído (1,00 mmol), isonitrila (1,00 

mmol) e o catalisador [(SO3H)4C4C1Im][OTf] (62) (20 mol%) foi dissolvida em etanol absoluto 

(3,0 mL). O vial foi selado com um septo de teflon e a mistura reacional foi agitada (600 rpm) 

a 150ºC sob aquecimento de micro-ondas (potência variável), durante o tempo especificado 

no Esquema 4.5 e Figura 4.2. Após o término da reação, indicado por análise de CCD do meio 

reacional bruto (eluente: hexano/AcOEt 1:1, v/v), a mistura foi concentrada através de 

remoção do solvente sob pressão reduzida, seguida de adição de água destilada (10 mL). A 

camada aquosa foi extraída com diclorometano (3 x 10 mL) e os extratos orgânicos foram 

juntados e lavados com solução saturada de NaCl (10 mL), seguida de secagem com MgSO4 

anidro. O solvente orgânico foi removido sob pressão reduzida para fornecer o produto bruto, 

que foi purificado por coluna cromatográfica (eluente: 0-50% v/v AcOEt em hexano; eluição 
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por gradiente), gerando os imidazo-heterociclos 65, 67, 68, 71, 75-77, 79, 81-90 nos 

rendimentos descritos no Esquema 4.5 e Figura 4.2.  

 

 N-terc-butil-2-fenilH-imidazo[1,2-a]piridin-3-amina (65); CAS 

214531-11-6.[227–230] Uma mistura entre 2-aminopiridina (1,00 mmol; 

0,094 g), benzaldeído (1,00 mmol; 0,106 g; 102 L), terc-butil-isonitrila 

(1,00 mmol; 0,083 g; 113 L) e o catalisador (62) (20 mol%;  0,074 g) 

em EtOH (3 ou 6 mL) foi conduzida de acordo com os procedimentos 

descritos nos métodos A e B. O produto 65 (Método A: 0,710 mmol; 

0,188 g; 71%, Método B: 0,830 mmol; 0,220 g; 83%) foi obtido como um sólido branco; PF = 

161-163oC (lit: 160-162oC).[229,230] Rf = 0,32 (eluente: hexano/acetato de etila 1:1 v/v) RMN 1H 

(300 MHz, CDCl3)  1,03 (s, 9H-C12), 6,76 (td, J = 4,1 e 0,8 Hz, 1H-C6), 7,11-7,15 (m, 1H-

C7), 7,31-7,33 (m, 1H-C4’), 7,41-7,43 (m, 1H-C3’ e 1H-C5’), 7,54-7,56 (m, 1H-C8), 7,89-7,91 

(m, 1H-C2’ e 1H-C6’), 8,23 (td, J = 4,1 e 0,8 Hz, 1H-C5); RMN 13C (75 MHz, CDCl3)  30,4 

(C12), 56,6 (C11), 111,4 (C6), 117,4 (C8), 123,6 (C5), 124,2 (C7), 127,5 (C4’), 128,3 (C3’ e 

C5’), 128,4 (C2’ e C6’), 135,4 (C1’), 139,6 (C2), 142,1 (C9). 

 

 

 

 

 N-terc-butil-2-(4-nitrofenil)H-imidazo[1,2-a]piridin-3-amina (66); 

CAS 2118265-54-4.[185] Uma mistura entre 2-aminopiridina (1,00 

mmol; 0,094 g), 4-nitrobenzaldeído (1,00 mmol; 0,151 g), terc-butil-

isonitrila (1,00 mmol; 0,083 g; 113 L) e o catalisador (62) (20 mol%; 

0,074 g) em EtOH (6 mL) foi mantida sob refluxo por 4 horas, de 

acordo com o procedimento descrito no método A. O produto 66 

(Método A: 0,800 mmol; 0,248 g; 80%) foi obtido como um sólido laranja; PF = 198-200oC (lit: 

198-200oC).[185] Rf = 0,30 (eluente: hexano/acetato de etila 1:1 v/v). RMN 1H (300 MHz, CDCl3) 

 1,07 (s, 9H-C12), 3,24 (sl, H-NH), 6,85 (t, J = 5,1 Hz, 1H-C6), 7,20-7,24 (m, 1H-C7), 7,57 (d, 

J = 6,8 Hz, 1H-C8), 8,20-8,27 (m, 1H-C2’, 1H-C3’, 1H-C5’, 1H-C6’ e 1H-C5); RMN 13C (75 

MHz, CDCl3)   30,6 (C12), 57,0 (C11), 112,6 (C6), 117,4 (C5), 123,7 (C2’ e C6’), 125,1 (C3), 

125,9 (C7), 128,6 (C3’ e C5’), 136,3 (C1’), 141,1 (C2), 142,1 (C9), 146,9 (C4’). 
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 N-terc-butil-2-(4-metoxifenil)H-imidazo[1,2-a]piridin-3-amina 

(67); CAS 518015-55-9.[231–233] Uma mistura entre 2-aminopiridina 

(1,00 mmol; 0,094 g), p-anisaldeído (1,00 mmol; 0,136 g; 122 L), 

terc-butil-isonitrila (1,00 mmol; 0,083 g; 113 L) e o catalisador (62) 

(20 mol%; 0,074 g) em EtOH (3 ou 6 mL) foi conduzida de acordo 

com os procedimentos descritos nos métodos A e B. O produto 62 

(Método A: 0,720 mmol; 0,213 g; 72%; Método B: 0,860 mmol; 0,254 g; 86%) foi obtido como 

um sólido amarelado; PF = 130-132oC (lit: 138-142oC). Rf = 0,20 (eluente: hexano/acetato de 

etila 1:1 v/v)  [232] RMN 1H (300 MHz, CDCl3)   1,02 (s, 9H-C12), 3,14 (sl, H-NH), 3,82 (s, 3H-

C13), 6,75 (td, J = 4,0 e 0,6 Hz, 1H-C6), 6,93-6,94 (m, 1H-C3’ e 1H-C5’), 7,10-7,13 (m, 1H-

C7), 7,52-7,54 (m, 1H-C8), 7,84-7,85 (m, 1H-C2’ e 1H-C6’), 8,19-8,20 (m, 1H-C5); RMN 13C 

(75 MHz, CDCl3)  30,3 (C12), 55,2 (C13), 56,4 (C11), 111,4 (C6), 113,7 (C3’ e C5’), 116,8 

(C8), 122,9 (C3), 123,5 (C5), 124,3 (C7), 127,3 (C1’), 129,3 (C2’ e C6’), 138,8 (C2), 141,6 

(C9), 159,0 (C4’). 

 

 

 

 N-terc-butil-2-p-toluilH-imidazo[1,2-a]piridin-3-amina (68); CAS 

518015-60-6.[229,234] Uma mistura entre 2-aminopiridina (1,00 mmol; 

0,094 g), p-tolualdeído (1,00 mmol; 0,120 g; 118 L), terc-butil-

isonitrila (1,00 mmol; 0,083 g; 113 L) e o catalisador (62) (20 mol%; 

0,074 g) em EtOH (3 ou 6 mL) foi conduzida de acordo com os 

procedimentos descritos nos métodos A e B. O produto 68 (Método A: 

0,720 mmol; 0,201 g; 72%; Método B: 0,860 mmol; 0,240 g; 86%) foi 

obtido como um sólido branco; PF = 149-151oC (lit: 149-150oC).[229,234] Rf = 0,28 (eluente: 

hexano/acetato de etila 1:1 v/v).  RMN 1H (300 MHz, CDCl3)   1,03 (s, 9H-C12), 2,38 (s, 3H-

C13); 3,09 (sl, H-NH), 6,73 (t, J = 6,4 Hz, 1H-C6), 7,07-7,12 (m, 1H-C7), 7,21-7,26 (m, 1H-C3’ 

e 1H-C5’), 7,51 (d, J = 8,8 Hz, 1H-C8), 7,79 (d, J = 7,5 Hz, 1H-C2’ e 1H-C6’), 8,19 (d, J = 6,4 

Hz, 1H-C5); RMN 13C (75 MHz, CDCl3)  21,4 (C13), 30,4 (C12), 56,5 (C11), 111,2 (C6), 117,3 

(C8), 123,2 (C3), 123,3 (C5), 123,9 (C7), 128,1 (C3’ e C5’), 129,1 (C1’ e C6’), 132,5 (C4’), 

137,1 (C1’), 139,7 (C2), 142,1 (C9). 
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 N-terc-butil-2-(4-bromofenil)H-imidazo[1,2-a]piridin-3-amina (69); 

CAS 1370642-49-1.[229,235] Uma mistura entre 2-aminopiridina (1,00 

mmol; 0,094 g), 4-bromobenzaldeído (1,00 mmol; 0,175 g), terc-butil-

isonitrila (1,00 mmol; 0,083 g; 113 L) e o catalisador (62) (20 mol%; 

0,074 g) em EtOH (6 mL) foi mantida sob refluxo por 4 horas, conforme 

procedimento descrito no método A. O produto 69 (Método A: 0,890 

mmol; 0,307 g; 89%) foi obtido como um sólido branco; PF = 145-147oC (lit: 146-147oC).[229,235] 

Rf = 0,24 (eluente: hexano/acetato de etila 1:1 v/v).  RMN 1H (300 MHz, CDCl3)   1,05 (s, 9H-

C12), 3,07 (sl, H-NH), 6,79 (t, J = 6,8 Hz, 1H-C6), 7,13-7,18 (m, 1H-C7), 7,52-7,55 (m, 1H-C8, 

1H-C2’ e 1H-C6’), 7,84-7,87 (m, 1H-C3’ e 1H-C5’), 8,20 (d, J = 6,8 Hz, 1H-C5); RMN 13C (75 

MHz, CDCl3)  30,5 (C12), 56,7 (C11), 111,8 (C6), 117,3 (C8), 121,6 (C4’), 123,6 (C3), 123,7 

(C5), 124,8 (C7), 129,8 (C2’ e C6’), 131,5 (C3’ e C5’), 134,0 (C1’), 138,2 (C2), 142,0 (C9). 

 

 

 

 

 N-terc-butil-2-(4-clorofenil)H-imidazo[1,2-a]piridin-3-amina (70); 

CAS 1370642-49-1.[234–237] Uma mistura entre 2-aminopiridina (1,00 

mmol; 0,094 g), 4-clorobenzaldeído (1,00 mmol; 0,141 g), terc-butil-

isonitrila (1,00 mmol; 0,083 g; 113 L) e o catalisador (62) (20 mol%; 

0,074 g) em EtOH (6 mL) foi mantida sob refluxo por 12 horas, 

conforme procedimento descrito no método A. O produto 70 (Método 

A: 0,860 mmol; 0,258 g; 86%) foi obtido como um sólido branco. PF = 147-149ºC (lit: 148-

150ºC) [234–237]. Rf = 0,24 (eluente: hexano/acetato de etila 1:1 v/v).  RMN 1H (300 MHz, CDCl3) 

  1,05 (s, 9H-C12), 3,00 (sl, H-NH), 6,76-6,78 (m, 1H-C6), 7,12-7,15 (m, 1H-C7), 7,38-7,40 

(m, 1H-C2’ e 1H-C6’), 7,51-7,53 (m, 1H-C8), 7,90-7,92 (m, 1H-C3’ e 1H-C5’), 8,18-8,19 (m, 

1H-C5); RMN 13C (75 MHz, CDCl3)  30,5 (C12), 56,6 (C11), 111,6 (C6), 117,5 (C8), 123,5 

(C3), 123,6 (C5), 124,4 (C7), 128,6 (C2’ e C6’), 129,5 (C3’ e C5’), 133,2 (C1’), 134,0 (C4’), 

138,6 (C2), 142,3 (C9). 
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   Ácido 4-(3-(terc-butilamino)H-imidazo[1,2-a]piridin-

2-il)benzoico  (71).[228] [CAS 1095845-27-4] Uma mistura entre 2-

aminopiridina (1,00 mmol; 0,094 g), ácido 4-formil benzoico (1,00 

mmol; 0,141 g), terc-butil-isonitrila (1,00 mmol; 0,083 g; 113 L) e 

o catalisador (62) (20 mol%; 0,074 g) em EtOH (3 ou 6 mL) foi 

conduzida de acordo com os procedimentos descritos nos métodos 

A e B. Após o término da reação, foi adicionado água (40 mL) no 

meio reacional, e o sólido precipitado foi filtrado por filtração à vácuo. O produto 71 (Método 

A: 0,640 mmol; 0,198 g; 64%; Método B: 0,670 mmol; 0,207 g; 67%) foi obtido como um sólido 

amarelado; PF = > 250ºC (decomposição). Rf = 0,28 (eluente: hexano/acetato de etila/metanol 

5:3:2 v/v). RMN 1H  (300 MHz, DMSO-d6) δ 1,01 (s, 9H-C12), 4,74 (sl, H-NH), 6,87-6,92 (m, 

1H-C6), 7,18-7,24 (m, 1H-C7), 7,47-7,50 (m, 1H-C8), 7,95-7,98 (m, 1H-C2’ e 1H-C6’), 8,30-

8,43 (m, 1H-C3’, 1H-C4’ e 1H-C5’) 12,87 (sl, 1H-CO2H); RMN 13C (75 MHz, DMSO-d6) δ 30,0 

(C12), 56,0 (C11), 111,4 (C6), 116,8 (C8), 124,4 (C3), 124,5 (C5), 125,1 (C7), 127,5 (C2’ e 

C6’), 128,9 (C4’), 129,0 (C3’ e C5’), 136,6 (C1’), 139,7 (C2), 141,3 (C9), 167,3 (C13). 

 

 

 

 N-terc-butil-2-propilH-imidazo[1,2-a]piridin-3-amina (72); CAS 

601468-08-0.[228,236] Uma mistura entre 2-aminopiridina (1,00 mmol; 

0,094 g), butiraldeído (1,00 mmol; 0,072 g; 90 L), terc-butil-isonitrila 

(1,00 mmol; 0,083 g; 113 L) e o catalisador (62) (20 mol%; 0,074 g) 

em MeOH (6 mL) foi mantida sob refluxo por 24 horas, conforme 

procedimento descrito no método A. O produto 72 (Método A: 0,910 mmol; 0,211 g; 91%) foi 

obtido como um sólido branco; PF = 132-133oC (lit: 129-130oC).[228] Rf = 0,16 (eluente: 

hexano/acetato de etila 1:1 v/v).  RMN 1H (500 MHz, CDCl3)  0,98 (t, J = 7,4 Hz, 3H-C15), 

1,18 (s, 9H-C12), 1,82 (sext, J = 7,4 Hz, 2H-C14), 2,69-2,72 (m, 2H-C13), 6,71-6,74 (m, 1H-

C6), 7,09-7,10 (m, 1H-C7), 7,47-7,49 (m, 1H-C8), 8,15 (dd, J = 6,7 e 1,0 Hz, 1H-C5); RMN 13C 

(125 MHz, CDCl3)   14,5 (C15), 22,8 (C14), 29,8 (C13), 30,4 (C12), 55,6 (C11), 111,2 (C6), 

116,6 (C8), 123,4 (C5), 123,9 (C7), 140,8 (C2), 141,7 (C9). 

 

 

 

https://scifinder.cas.org/scifinder/substances/answers/4C434789X86F350ACX17888CEB17625E4CF1:4C46AE22X86F350ACX1A7FBAD0624523AC5E/1.html?key=REGISTRY_601468-08-0&title=601468-08-0&launchSrc=sublist&pageNum=1&nav=eNpb85aBtYSBMbGEQcXE2cTM0dXIKMLCzM3Y1MDROcLQ0dzNydHFwMzIxNTI2NHZ1BWoNKm4iEEwK7EsUS8nMS9dzzOvJDU9tUjo0YIl3xvbLZgYGD0ZWMsSc0pTK4oYBBDq_Epzk1KL2tZMleWe8qCbiYGhooCBgYEJaGBGCQN3cGiAa1B8kL-PazBQJL-4kKGOgRkoz1jCwFRUhmqjU35-Tmpi3lmFooarc369A9oYBbOxgAEAp6U-0w&sortKey=SUBSTANCE_ID&sortOrder=DESCENDING
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 N-terc-butil-2-isopropilH-imidazo[1,2-a]piridin-3-amina (73); CAS 

552855-93-3.[231,238] Uma mistura entre 2-aminopiridina (1,00 mmol; 

0,094 g), isobutiraldeído (1,00 mmol; 0,072 g; 91 L), terc-butil-isonitrila 

(1,00 mmol; 0,083 g; 113 L) e o catalisador (62) (20 mol%; 0,074 g) 

em MeOH (6 mL) foi mantida sob refluxo por 24 horas, conforme 

procedimento descrito no método A. O produto 73 (Método A: 0,930 mmol; 0,215 g; 93%) foi 

obtido como um sólido branco; PF = 138-140°C (lit: 138-140oC).[185] Rf = 0,18 (eluente: 

hexano/acetato de etila 1:1 v/v). RMN 1H (500 MHz, CDCl3)  1,19 (s, 9H-C12), 1,34 (d, J = 

8,6 Hz, 6H-C14), 2,71 (sl, H-NH), 3,15 (sept, J = 8,6 Hz, 1H-C13), 6,66-6,70 (m, 1H-C6), 7,02-

7,06 (m, 1H-C7), 7,47 (d, J = 6,8 Hz, 1H-C8), 8,12-8,14 (m, 1H-C5); RMN 13C (125 MHz, 

CDCl3)  23,0 (C14), 26,1 (C13), 30,5 (C12), 55,3 (C11), 110,7 (C6), 117,1 (C8), 121,8 (C3), 

123,2 (C5), 123,4 (C7), 142,2 (C2), 146,8 (C9). 

 

 

 

 

 N-terc-butil-2-cicloexilH-imidazo[1,2-a]piridin-3-amina (74); CAS 

334905-08-7. Uma mistura entre 2-aminopiridina (1,00 mmol; 0,094 g), 

cicloexanocarboxaldeído (1,00 mmol; 0,112 g; 121 L), terc-butil-

isonitrila (1,00 mmol; 0,083 g; 113 L) e o catalisador (62) (20 mol%; 

0,074 g) em EtOH (6 mL) foi mantida sob refluxo por 4 horas, conforme 

procedimento descrito no método A. O produto 74 (Método A: 0,890 

mmol; 0,242 g; 89%) foi obtido como um sólido branco. PF = 169-170ºC. Rf = 0,18 (eluente: 

hexano/acetato de etila 1:1 v/v). RMN 1H (500 MHz, CDCl3)   1,22 (s, 9H-C12), 1,34-1,45 e 

1,73-1,89 (m, 11H de cC6H11 e H-NH), 2,77 (tt, Jaxial-axial = 11,4 Hz e Jaxial-equatorial = 3,8 Hz, 1H-

C1’), 6,69-6,71 (m, 1H-C6), 7,04-7,07 (m, 1H-C7), 7,49-7,51 (m, 1H-C8), 8,16 (dt, J = 7,0 Hz 

e 1,3 Hz, 1H-C5); RMN 13C (75 MHz, CDCl3)  26,1 (C1’), 27,0 (C3’ e C5’), 30,4 (C12), 33,1 

(C2’ e C6’), 36,4 (C1’), 55,2 (C11), 110,8 (C6), 117,1 (C8), 122,1 (C3), 123,3 (C5), 123,5 (C7), 

142,3 (C2), 146,1 (C9); EMAR ESI(+) para: C17H26N3: calculado: 272,2127 [M+H], encontrado: 

272,2119 [M+H]. 

 

 

https://scifinder.cas.org/scifinder/substances/answers/4C434789X86F350ACX17888CEB17625E4CF1:4C741B95X86F350ACX58A2A42554358D39DF/1.html?key=REGISTRY_334905-08-7&title=334905-08-7&launchSrc=sublist&pageNum=1&nav=eNpb85aBtYSBMbGEQcXE2dzE0MnSNMLCzM3Y1MDROcLUwtHI0cTI1NTE2NTCxdjSxQ2oNKm4iEEwK7EsUS8nMS9dzzOvJDU9tUjo0YIl3xvbLZgYGD0ZWMsSc0pTK4oYBBDq_Epzk1KL2tZMleWe8qCbiYGhooCBgYENaGBGCQN3cGiAa1B8kL-PazBQJL-4kKGOgRkoz1jCwFRUhmqjU35-Tmpi3lmFooarc369A9oYBbOxgAEAj-M-tA&sortKey=RELEVANCE&sortOrder=DESCENDING
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 N-terc-butil-6-metil-2-fenilH-imidazo[1,2-a]piridin-3-amina (75); 

CAS 334905-16-7.[235,237,239] Uma mistura entre 2-amino-5-metilpiridina 

(1,00 mmol; 0,108 g), benzaldeído (1,00 mmol; 0,106 g; 102 L), terc-

butil-isonitrila (1,00 mmol; 0,083 g; 113 L) e o catalisador (62) (20 

mol%; 0,074 g) em EtOH (3 ou 6 mL) foi conduzida de acordo com os 

procedimentos descritos nos métodos A e B. O produto 75 (Método A: 

0,710 mmol; 0,198 g; 71%; Método B: 0,740 mmol; 0,206 g; 74%) foi obtido como um sólido 

branco; PF = 215-217oC (lit: 216-219oC).[237] Rf = 0,30 (eluente: hexano/acetato de etila 1:1 

v/v). RMN 1H (300 MHz, CDCl3)  1,04 (s, 9H-C12), 2,34 (s, 3H-C13), 6,98 (dd, J = 9,2 Hz e 

1,5 Hz, 1H-C7), 7,27-7,32 (m, 1H-C8), 7,39-7,47 (m, 1H-C3’, 1H-C4’ e 1H-C5’), 7,89-7,90 (m, 

1H-C2’ e 1H-C6’), 8,00 (s, 1H-C5); RMN 13C (75 MHz, CDCl3)   18,6 (C13), 30,4 (C12), 56,5 

(C11), 116,8 (C6), 121,0 (C8), 121,2 (C5), 123,3 (C3), 127,4 (C4’), 128,2 (C3’ e C5’), 128,4 

(C2’ e C6’), 135,5 (C1’), 139,4 (C2), 141,2 (C9). 

 

 

 

 N-terc-butil-6-metil-2-propilH-imidazo[1,2-a]piridin-3-amina (76); 

[235,237,239] <sup>[235,237,239]</sup>CAS 1172286-92-8. Uma 

mistura entre 2-amino-5-metilpiridina (1,00 mmol; 0,108 g), 

butiraldeído (1,00 mmol; 0,072 g; 90 L), terc-butil-isonitrila (1,00 

mmol; 0,083 g; 113 L) e o catalisador (62) (20 mol%; 0,074 g) em 

MeOH (3 ou 6 mL) foi conduzida de acordo com os procedimentos descritos nos métodos A 

e B. O produto 76 (Método A: 0,640 mmol; 0,157 g; 64%; Método B: 0,540 mmol; 0,132 g; 

54%) foi obtido como um sólido branco. PF = 164-165oC. Rf = 0,32 (eluente: hexano/acetato 

de etila 1:1 v/v). RMN 1H (300 MHz, CDCl3)  0,97 (t, J = 4,3 Hz, 3H-C16), 1,18 (s, 9H-C12), 

1,80, (sext, J = 4,6 Hz, 2H-C15), 2,30 (s, 3H-C13), 2,66-2,69 (m, 2H-C14), 6,88-6,91 (m, 1H-

C7), 7,26-7,34 (m, 1H-C8), 7,90 (m, 1H-C5); RMN 13C (75 MHz, CDCl3)   14,5 (C16), 18,5 

(C15), 22,8 (C14), 30,0 (C13), 30,5 (C12), 55,6 (C11), 116,2 (C6), 120,3 (C8), 121,1 (C5), 

123,1 (C3), 126,4 (C7), 141,1 (C9); EMAR ESI(+) m/z, calculado para C15H24N3
+ [M+H]+: 

246,1965, encontrado: 246,1966. 
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N-terc-butil-6-cloro-2-fenilH-imidazo[1,2-a]piridin-3-amina (77); 

CAS 214531-36-9.[227,240] Uma mistura entre 2-amino-5-cloropiridina 

(1,00 mmol; 0,129 g), benzaldeído (1,00 mmol; 0,106 g; 102 L), terc-

butil-isonitrila (1,00 mmol; 0,083 g; 113 L) e o catalisador (62) (20 

mol%; 0,074 g) em EtOH (3 ou 6 mL) foi conduzida de acordo com os 

procedimentos descritos nos métodos A e B. O produto 77 (Método A: 

0,740 mmol; 0,222 g; 74%; Método B: 0,790 mmol; 0,237 g; 79%) foi obtido como um sólido 

branco. PF = 208-211oC (lit: 207-209ºC).[228] Rf = 0,52 (eluente: hexano/acetato de etila 1:1 

v/v). RMN 1H (300 MHz, CDCl3)  0,94 (s, 9H-C12), 3,05 (sl, H-NH), 6,99 (dd, J = 9,3 e 2,0 Hz, 

1H-C7), 7,19-7,40 (m, 1H-C8, 1H-C3’, 1H-C4’ e 1H-C5’), 7,78-7,79 (m, 1H-C2’ e 1H-C6’), 8,14-

8,15 (m, 1H-C5); RMN 13C (75 MHz, CDCl3)   30,4 (C12), 56,6 (C11), 117,9 (C6), 119,9 (C8), 

121,5 (C3), 124,1 (C5), 125,4 (C7), 127,8 (C4’), 128,2 (C3’ e C5’), 128,4 (C2’ e C6’), 135,0 

(C1’), 140,4 (C2), 140,9 (C9). 

 

 

 

 

N-terc-butil-6-cloro-2-propilH-imidazo[1,2-a]piridin-3-amina (78); CAS 

861702-47-8. Uma mistura entre 2-amino-5-cloropiridina (1,00 mmol; 

0,129 g), butiraldeído (1,00 mmol; 0,072 g; 90 L), terc-butil-isonitrila (1,00 

mmol; 0,083 g; 113 L) e o catalisador (62) (20 mol%; 0,074 g) em MeOH 

(6 mL) foi mantida sob refluxo por 24 horas, conforme procedimento 

descrito no método A. O produto 78 (Método A: 0,810 mmol; 0,215 g; 81%) 

foi obtido como um sólido branco. PF = 77-78oC. Rf = 0,36 (eluente: hexano/acetato de etila 

1:1 v/v). RMN 1H (300 MHz, CDCl3)  0,96 (t, J = 7,4 Hz, 3H-C15), 1,18 (s, 9H-C12), 1,79 (sext, 

J = 7,4 Hz, 2H-C14), 2,65-2,70 (m, 2H-C13), 7,00 (dd, J = 9,5 e 2,2 Hz, 1H-C7), 7,36-7,39 (m, 

1H-C8), 8,14-8,15 (m, 1H-C5); RMN 13C  (75 MHz, CDCl3)   14,2 (C15), 22,3 (C14), 27,7 

(C13), 30,4 (C12), 56,1 (C11), 114,7 (C6), 122,2 (C8), 123,4 (C5), 124,7 (C3), 130,5 (C7), 

136,3 (C2), 136,8 (C9).  
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N-terc-butil-6-fenilimidazo[2,1-b]tiazol-5-amina (79); CAS 214531-

41-6.[227,232] Uma mistura entre 2-aminotiazol (1,00 mmol; 0,100 g), 

benzaldeído (1,00 mmol; 0,106 g; 102 L), terc-butil-isonitrila (1,00 

mmol; 0,083 g; 113 L) e o catalisador (79) (20 mol%; 0,074 g) em 

EtOH (3 ou 6 mL) foi conduzida de acordo com os procedimentos 

descritos nos métodos A e B. O produto 79 (Método A: 0,620 mmol; 0,168 g; 62%; Método B: 

0,580 mmol; 0,157 g; 58%) foi obtido como um sólido amarelado; PF = 151-154oC (lit: 150-

152oC).[232] Rf = 0,44 (eluente: hexano/acetato de etila 1:1 v/v). RMN 1H (300 MHz, CDCl3) 

 0,96 (s, 9H-C11), 3,00 (sl, H-NH), 6,62 (d, J = 4,5 Hz, 1H-C5), 7,15-7,17 (m, 1H-C6), 7,26-

7,31 (m, 1H-C3’, 1H-C4’ e 1H-C5’), 7,78-7,81 (m, 1H-C2’ e 1H-C6’); RMN 13C (75 MHz, CDCl3) 

  30,3 (C11), 55,9 (C10), 111,6 (C5), 118,0 (C6), 125,7 (C3), 126,9 (C4’), 127,3 (C3’ e C5’), 

128,3 (C2’ e C6’), 135,3 (C1’) 140,1 (C2), 145,6 (C8). 

 

 

 

 

 

N-terc-butil-6-propilimidazo[2,1-b]tiazol-5-amina (80).[185] [CAS 

2613307-87-0] Uma mistura entre 2-aminotiazol (1,00 mmol; 0,100 g), 

benzaldeído (1,00 mmol; 0,106 g; 102 L), terc-butil-isonitrila (1,00 

mmol; 0,083 g; 113 L) e o catalisador (80) (20 mol%; 0,074 g) em MeOH 

(6 mL) foi mantida sob refluxo por 24 horas, conforme procedimento 

descrito no método A. O produto 80 (Método A: 0,620 mmol; 0,168 g; 62%) foi obtido como 

um sólido branco; MP = 101-103oC (lit: 100-103oC).[185] Rf = 0,30 (eluente: hexano/acetato de 

etila 1:1 v/v). RMN 1H (300 MHz, CDCl3)  0,94 (t, J = 7,4 Hz, 3H-C14), 1,14 (s, 9H-C11), 1,72 

(sext, J = 7,4 Hz, 2H-C13), 2,49-2,54 (m, 2H-C12), 6,62 (d, J = 4,5 Hz, 1H-C5), 7,27 (d, J = 

4,6 Hz, 1H-C6); RMN 13C (75 MHz, CDCl3)   14,3 (C14), 22,8 (C13), 29,9 (C12), 30,3 (C11), 

54,9 (C10), 110,4 (C5), 117,9 (C6), 125,3 (C3), 141,7 (C2), 144,9 (C8). 
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N-terc-Butil-6-(4-nitrofenil)imidazo[2,1-b]tiazol-5-amina 

(81).[185] [CAS 2613307-85-8] Uma mistura entre 2-aminotiazol 

(1,00 mmol; 0,100 g), 4-nitrobenzaldeído (1,00 mmol; 0,151 g), 

terc-butil isonitrila (1,00 mmol; 0,083 g; 113 μL) e o catalisador (62) 

(20 mol%; ca. 0,074 g) em EtOH (3,0 mL), foi conduzida conforme 

o procedimento descrito no método B. O produto 81 (Método B: 0,560 mmol; 0,177 g; 56%) 

foi obtido como um sólido amarelo; PF = 193-196°C (lit: 190-192°C).[185] Rf = 0,40 (eluente: 

hexano/acetato de etila 1:1 v/v). RMN 1H (300 MHz, CDCl3) δ 1,12 (s, 9H-C11), 2,93 (sl, H-

NH), 6,80 (d, J = 4,6 Hz, 1H-C5), 7,37 (d, J = 4,6 Hz, 1H-C6), 8,19-8,26 (m, 1H-C2’, 1H-C3’, 

1H-C5’ e 1H-C6’); RMN 13C (75 MHz, CDCl3) δ 30,5 (C11), 56,4 (C10), 112,8 (C5), 117,4 (C6), 

123,7 (C2’ e C6’), 127,2 (C3), 127,3 (C3’ e C5’), 138,2 (C1’), 142,0 (C2), 146,1 (C8), 146,8 

(C4’). 

 

 

 

 

 N-terc-Butil-6-(4-metóxifenil)imidazo[2,1-b]tiazol-5-amina 

(82).[185] [CAS 2613307-86-9] Uma mistura entre 2-aminotiazol 

(1,00 mmol; 0,100 g), 4-metóxibenzaldeído (1,00 mmol; 0,136 g; 

122 μL), terc-butil isonitrila (1,00 mmol; 0,083 g; 113 μL) e o 

catalisador (62) (20 mol%; ca. 0,074 g) em EtOH (3,0 mL), foi 

conduzida conforme o procedimento descrito no método B. O produto 82 (Método B: 0,590 

mmol; 0,175 g; 59%) foi obtido como um sólido amarronzado; PF = 132-135°C (lit: 130-

132°C).[185] Rf = 0,38 (eluente: hexano/acetato de etila 1:1 v/v). RMN 1H (300 MHz, CDCl3) δ 

1,03 (s, 9H-C11), 3,00 (sl, H-NH), 3,79 (s, 3H-C12), 6,65 (d, J = 4,5 Hz, 1H-C5), 6,88-6,91 (m, 

1H-C3’ e 1H-C5’), 7,30 (d, J = 4,5 Hz, 1H-C6), 7,80-7,83 (m, 1H-C2’  e 1H-C6’) RMN 13C (75 

MHz, CDCl3) δ 30,3 (C11), 55,3 (C12), 55,7 (C10), 111,1 (C5), 113,6 (C3’ e C5’), 117,9 (C6), 

124,8 (C3), 128,1 (C1’), 128,5 (C2’ e C6’), 140,1 (C2), 145,3 (C8), 158,5 (C4’). 
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N-terc-Butil-2-((E)-prop-1-enil)H-imidazo[1,2-a]piridin-3-amina 

(83). [CAS 2613307-87-0] Uma mistura entre 2-aminopiridina (1,00 

mmol; 0,094 g), trans-crotonaldeído (1,00 mmol; 0,070 g; 83 μL), terc-

butil isonitrila (1,00 mmol; 0,083 g; 113 μL) e o catalisador (62) (20 

mol%; ca. 0,074 g) em EtOH (3,0 mL), foi conduzida conforme o 

procedimento descrito no método B. O produto 83 (Método B: 0,420 mmol; 0,096 g; 42%) foi 

obtido como um sólido amarelado; PF = 93-96°C. Rf = 0,16 (eluente: hexano/EtOAc 1:1 v/v). 

RMN 1H (300 MHz, CDCl3) δ 1,17 (s, 9H-C12), 1,91 (dd, J = 6,7 Hz e 1,5 Hz, 3H-C15), 2,75 

(sl, H-NH), 6,42-6,48 (m, 1H-C6), 6,63-6,68 (m, 1H-C13 e 1H-C14), 7,04-7,07 (m, 1H-C7), 

7,39-7,41 (m, 1H-C8), 8,09-8,11 (m, 1H-C5); RMN 13C (75 MHz, CDCl3) δ  18,8 (C15), 30,4 

(C12), 55,7 (C11), 110,8 (C6), 116,8 (C8), 121,8 (C13), 123,3 (C5), 123,4 (C3), 124,2 (C7), 

127,5 (C14), 138,1 (C2), 142,6 (C9).  

 

 

 

 

 

N-terc-butil-2-stirilH-imidazo[1,2-a]piridin-3-amina (84).[236,241] 

[CAS 1155257-75-2] Uma mistura entre 2-aminopiridina  (1,00 

mmol; 0,094 g), trans-cinamaldeído (1,00 mmol; 0,132 g; 126 μL), 

terc-butil isonitrila (1,00 mmol; 0,083 g; 113 μL) e o catalisador (62) 

(20 mol%; ca. 0,074 g) em EtOH (3,0 mL), foi conduzida conforme 

o procedimento descrito no método B. O produto 84 (Método B: 

0,860 mmol; 0,251 g; 86%) foi obtido como um sólido amarronzado; PF = 148-151°C (lit: 151-

153°C).[241] Rf = 0,30 (eluente: hexano/acetato de etila 1:1 v/v). RMN 1H (300 MHz, CDCl3) δ 

1,23 (s, 9H-C12), 3,32 (sl, H-NH), 6,69 (t, J = 6,6 Hz, 1H-C6), 7,07-7,26 (m, 1H-C7, 1H-C3’ e 

1H-C5’), 7,32-7,37 (m, 1H-C13 e 1H-C14), 7,47-7,63 (m, 1H-C2’, 1H-C4’, 1H-C6’ e 1H-C8), 

8,12 (d, J = 6,9 Hz, 1H-C5); RMN 13C (75 MHz, CDCl3) δ 30,5 (C12), 55,7 (C11), 111,2 (C6), 

116,9 (C8), 119,1 (C13), 123,4 (C5), 124,8 (C7), 125,2 (C3), 126,6 (C3’ e C5’), 127,5 (C4’), 

128,7 (C2’ e C6’), 129,6 (C14), 137,8 (C1’), 138,0 (C2), 142,3 (C9).  
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N-cicloexil-2-fenil-imidazo[1,2-a]piridin-3-amina (85).[185] [CAS 

214531-48-3] Uma mistura entre 2-aminopiridina (1,00 mmol; 0,094 

g), benzaldeído (1,00 mmol; 0,106 g; 102 L), cicloexil isonitrila 

(1,00 mmol; 0,109 g; 124 μL) e o catalisador (62) (20 mol%; ca. 

0,074 g) em EtOH (3,0 mL), foi conduzida conforme o procedimento 

descrito no método B. O produto 85 (Método B: 0,870 mmol; 0,253 

g; 87%) foi obtido como um sólido branco; PF = 178-180°C (lit: 177-179°C). [185] Rf = 0,38 

(eluente: hexano/acetato de etila 1:1 v/v). RMN 1H (300 MHz, CDCl3) δ  1,12-1,25 (m, 5H-

cC6H11), 1,56-1,82 (m, 5H-cC6H11), 2,91-2,99 (m, 1H-C11), 3,24 (sl, H-NH), 6,75 (td, 1H, J = 

6,8 Hz e 0,9 Hz 1H-C6), 7,28-7,33 (m, 1H-C7), 7,41-7,46 (m, 1H-C3’ e 1H-C5’), 7,52-7,55 (m, 

1H-C4’), 8,02-8,10 (m, 1H-C5, 1H-C2’ e 1H-C6’); RMN 13C (75 MHz, CDCl3) δ 24,9 (C13 e 

C15), 25,8 (C14), 34,3 (C12 e C16), 57,0 (C11), 111,6 (C6), 117,5 (C8), 122,8 (C5), 123,9 

(C7), 125,0 (C3), 127,1 (C2’ e C6’), 127,3 (C4’), 128,6 (C3’ e C5’), 134,6 (C1’), 136,7 (C2), 

141,7 (C9). 

 

 

 

 

N-pentIl-2-fenil-imidazo[1,2-a]piridin-3-amina (86). Uma 

mistura entre 2-aminopiridina (1,00 mmol; 0,094 g), benzaldeído 

(1,00 mmol; 0,106 g; 102 L), 1-pentil isonitrila (1,00 mmol; 0,097 

g; 126 μL) e o catalisador (62) (20 mol%; ca. 0,074 g) em EtOH 

(3,0 mL), foi conduzida conforme o procedimento descrito no 

método B. O produto 86 (Método B: 0,880 mmol; 0,246 g; 88%) 

foi obtido como um sólido amarelo; PF = 61-64°C. Rf = 0,38 (eluente: hexano/acetato de etila 

1:1 v/v). RMN 1H (300 MHz, CDCl3) δ 0,88 (t, J = 7,1 Hz, 3H-C15), 1,24-1,41 (m, 2H-C14 e 

2H-C13), 1,58 (quint, J = 7,2 Hz, 2H-C12), 3,02 (t, J = 7,1 Hz, 2H-C11), 6,77 (td, J = 6,8 Hz e 

1,0 Hz, 1H-C6), 7,07-7,13 (m, 1H-C7), 7,28-7,33 (m, 1H-C4’), 7,42-7,47 (m, 1H-C3’ e 1H-C5’), 

7,54-7,57 (m, 1H-C8), 7,95-8,03 (m, 1H-C5, 1H-C2’ e 1H-C6’) RMN 13C (75 MHz, CDCl3) δ 

14,1 (C15), 22,6 (C14), 29,3 (C13), 30,5 (C12), 48,4 (C11), 111,8 (C6), 117,4 (C8), 122,5 (C5), 

124,1(C7), 126,5 (C3), 127,1 (C2’ e C6’), 127,4 (C4’), 128,7 (C3’ e C5’), 134,2 (C1’), 135,4 

(C2), 141,4 (C9). 

 



115 
 

 

N-benzil-2-fenil-imidazo[1,2-a]piridin-3-amina (87).[242] [CAS 

209907-29-9]. Uma mistura entre 2-aminopiridina (1,00 mmol; 

0,094 g), benzaldeído (1,00 mmol; 0,106 g; 102 L), benzil isonitrila 

(1,00 mmol; 0,117 g; 122 μL) e o catalisador (62) (20 mol%; ca. 

0,074 g) em EtOH (3,0 mL), foi conduzida conforme o procedimento 

descrito no método B. O produto 87 (Método B: 0,830 mmol; 0,242 

g; 83%) foi obtido como um sólido amarelo; PF = 119-120°C (lit: 122-123°C).[242] Rf = 0,34 

(eluente: hexano/acetato de etila 1:1 v/v). RMN 1H (300 MHz, CDCl3) δ 3,55 (sl, H-NH), 4,18 

(s, 2H-C11), 6,72 (td, 1H, J = 6,8 Hz e 1,0 Hz, 1H-C6), 7,08-7,14 (m, 1H-C7), 7,28-7,36 (m, 

6H-C6H5), 7,42-7,47 (m, 2H-C6H5), 7,54-7,47 (m, 1H-C8), 7,95-8,00 (m, 1H-C5 e 2H-C6H5); 

RMN 13C (75 MHz, CDCl3) δ 52,5 (C11), 111,9 (C6), 117,4 (C8), 122,4 (C5), 124,2 (C7), 125,7 

(C3), 127,1 (2C-C6H5), 127,6 (1C-C6H5), 127,7 (1C-C6H5), 128,2 (2C-C6H5), 128,8 (4C-C6H5), 

134,1 (C1’), 136,0 (C7’), 139,0 (C2), 141,5 (C9). 

 

 

 

 N-(2-morfolinoetil)-Butil-2-fenil-imidazo[1,2-a]piridin-3-

amina (88).[231] [CAS 943633-35-0] Uma mistura entre 2-

aminopiridina (1,00 mmol; 0,094 g), benzaldeído (1,00 mmol; 

0,106 g; 102 L), 2-morfolinoetil isonitrila (1,00 mmol; 0,140 g; 

138 μL) e o catalisador (62) (20 mol%; ca. 0,074 g) em EtOH 

(3,0 mL), foi conduzida conforme o procedimento descrito no 

método B. O produto 88 (Método B: 0,850 mmol; 0,274 g; 85%) foi obtido como um sólido 

amarelo; PF = 84-86°C. Rf = 0,38 (eluente: hexano/acetato de etila/metanol 5:3:2 v/v). RMN 

1H (300 MHz, CDCl3) δ 2,38-2,50 (m, 2H-C13, 2H-C14 e 2H-C12), 2,99-3,03 (m, 2H-C11), 

3,65-3,68 (m, 2H-C15 e 2H-C16), 4,03 (sl, H-NH), 6,73 (t, J = 6,6 Hz, 1H-C6), 7,06-7,11 (m, 

1H-C7), 7,28-7,31 (m, 1H-C4’), 7,38-7,43 (m, 1H-C3’ e 1H-C5’), 7,51-7,54 (m, 1H-C8), 796-

8,07 (m, 1H-C5, 1H-C2’ e 1H-C6’); RMN 13C (75 MHz, CDCl3) δ 44,2 (C12), 53,8 (C13 e C14), 

58,3 (C11), 67,1 (C15 e C16), 111,7 (C6), 117,7 (C8), 122,5 (C5), 123,8 (C7), 126,7 (C3), 

127,2 (C2’ e C6’), 127,4 (C4’), 128,7 (C3’ e C5’), 134,5 (C1’), 135,0 (C2), 141,5 (C9). 
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Acetato de 2-(2-fenil-imidazo[1,2-a]piridin-3-ilamino)metila  

(89).[185] [CAS 879608-97-6] Uma mistura entre 2-aminopiridina 

(1,00 mmol; 0,094 g), benzaldeído (1,00 mmol; 0,106 g; 102 L), 

isocianoacetato de metila (1,00 mmol; 0,099 g; 91 μL) e o 

catalisador (62) (20 mol%; ca. 0,074 g) em MeOH (3,0 mL), foi 

conduzida conforme o procedimento descrito no método B. O 

produto 89 (Método B: 0,700 mmol; 0,197 g; 70%) foi obtido como um óleo amarelo; Rf = 0,40 

(eluente: hexano/acetato de etila 7:3 v/v). RMN 1H (300 MHz, CDCl3) δ 3,72-3,75 (m, 3H-C13 

e H-NH), 3,81-3,82 (m, 2H-C11), 6,80 (td,  J = 6,8 Hz e 0,8 Hz, 1H-C6), 7,11-7,19 (m, 1H-C7), 

7,29-7,34 (m, 1H-C4’), 7,41-7,47 (m, 1H-C3’ e 1H-C5’), 7,53-7,56 (m, 1H-C8), 8,01-8,04 (m, 

1H-C2’ e 1H-C6’), 8,20-8,23 (m, 1H-C5). RMN 13C (75 MHz, CDCl3) δ 49,3 (C11), 52,3 (C13), 

112,0 (C6), 117,6 (C8), 122,8 (C5), 124,4 (C7), 124,7 (C3), 127,1 (C2’ e C6’), 127,6 (C4’), 

128,8 (C3’ e C5’), 134,1 (C1’), 136,2 (C2), 141,8 (C9), 172,3 (C12). 

 

 

 

 

 

Acetato de 2-(2-fenil-imidazo[1,2-a]piridin-3-ilamino)etila 

(90).[243] [CAS 497829-55-7] Uma mistura entre 2-aminopiridina 

(1,00 mmol; 0,094 g), benzaldeído (1,00 mmol; 0,106 g; 102 L), 

isocianoacetato de etila (1,00 mmol; 0,113 g; 109 μL) e o catalisador 

(62) (20 mol%; ca. 0,074 g) em EtOH (3,0 mL), foi conduzida 

conforme o procedimento descrito no método B. O produto 90 

(Método B: 0,830 mmol; 0,245 g; 83%) foi obtido como um óleo amarelo; Rf = 0,44 (eluente: 

hexano/acetato de etila 7:3 v/v). RMN 1H (300 MHz, CDCl3) δ 1,21 (t, J = 7,1 Hz, 3H-C14), 

3,77 (s, 2H-C11 e H-NH), 4,16 (q, J = 7,1 Hz, 2H-C13), 6,77 (td, J = 6,8 Hz e 0,9 Hz, 1H-C6), 

7,09-7,15 (m, 1H-C7), 7,27-7,32 (m, 1H-C4’), 7,40-7,44 (m, 1H-C3’ e 1H-C5’), 7,53-7,56 (m, 

1H-C8), 8,00-8,03 (m, 1H-C2’ e 1H-C6’), 8,19-8,22 (m, 1H-C5); RMN 13C (75 MHz, CDCl3) δ 

14,2 (C14), 49,5 (C13), 61,4 (C11), 111,9 (C6), 117,4 (C8), 122,8 (C5), 124,4 (C7), 124,8 (C3), 

127,0 (C2’ e C6’), 127,6 (C4’), 128,7 (C3’ e C5’), 134,0 (C1’), 135,9 (C2), 141,7 (C9), 171,9 

(C12). 
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6.5 Teste de reuso do catalisador [(SO3H)4C4C1Im][OTf] (62) 

Em um vial G10 (modelo Anton Paar), uma mistura entre a 2-aminopiridina (1,00 mmol; 

0,094 g), o benzaldeído (1,00 mmol; 0,106 g; 102 L), a terc-butil-isonitrila (1,00 mmol; 0,083 

g; 113 L) e o catalisador (62) (20 mol%; 0,074 g) foi dissolvida em EtOH (6 mL) O vial foi 

selado com um septo de teflon e a mistura reacional foi agitada (600 rpm) a 150ºC sob 

aquecimento de micro-ondas (potência variável) durante 1 hora.  Após o término da reação, 

indicado por análise de CCD do meio reacional bruto (eluente: hexano/AcOEt 1:1, v/v), a 

mistura foi concentrada através de remoção do solvente sob pressão reduzida. O produto 

bruto obtido foi então dissolvido em diclorometano (10 mL) e extraído com água ultrapurificada 

(3 x 5 mL). A fase orgânica foi seca com MgSO4 anidro e o solvente orgânico removido a 

pressão reduzida, levando à obtenção do produto 65 em 83% de rendimento (primeiro ciclo). 

A fase aquosa contendo o catalisador 62 foi concentrada utilizando um evaporador rotatório, 

e, por fim o resíduo de água foi removido utilizando uma bomba de alto vácuo (~10-2 mbar) a 

60ºC por 18 horas, recuperando o catalisador 62 na forma de um óleo viscoso amarelado. 

Aplicando a repetição desta metodologia, o catalisador [(SO3H)4C4C1Im][OTf] (62) pôde ser 

reutilizado por pelo menos quatro ciclos consecutivos sem que houvesse perda significativa 

da atividade catalítica, levando à formação da imidazo[1,2-a]piridina 65 em bons rendimentos 

(83%, 81%, 73%, 71%). 

 

6.6 Síntese da imidazo[1,2-a]piridina 65 em escala grama  

 Em um vial G30 (modelo Anton Paar) foi adicionada uma mistura entre a 2-

aminopiridina (10,00 mmol; 0,940 g), o benzaldeído (10,00 mmol; 1,06 g; 1,02 mL), a terc-

butil-isonitrila (10,00 mmol; 0,830 g; 1,13 mL) e 20 mol% do catalisador [(SO3H)4C4C1Im][OTf] 

(62; ca. 0,740 g) foi dissolvida em etanol absoluto (15,0 mL). O vial foi selado com um septo 

de teflon e a mistura reacional foi agitada (600 rpm) a 150ºC sob aquecimento de micro-ondas 

(potência variável) durante 1 hora.  Após o término da reação, indicado por análise de CCD 

do meio reacional bruto (eluente: hexano/AcOEt 1:1, v/v), a mistura foi concentrada através 

de remoção do solvente sob pressão reduzida, seguida de adição de água destilada (50 mL). 

A camada aquosa foi extraída com diclorometano (3 x 50 mL) e os extratos orgânicos foram 

juntados e lavados com solução saturada de NaCl (50 mL), seguida de secagem com MgSO4 

anidro. O solvente orgânico foi removido sob pressão reduzida para fornecer o produto bruto, 

que foi purificado por duas recristalizações consecutivas (diclorometano e éter de petróleo), 

levando à obtenção da imidazo[1,2-a]piridina 65 (8,50 mmol; 2,25 g; 85%) como um sólido 

branco. 
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6.7 Procedimento geral para a obtenção do 3-metil-4-furoxanocarbaldeído (91) 

 Em um balão de fundo redondo, foram adicionados o trans-crotonaldeído (100 mmol; 

7,00 g; 8,3 mL) e o ácido acético glacial (20 mL), seguida de adição lenta de solução de NaNO2 

(0,8 g/mL; 17,5 g; 22 mL) com controle de temperatura para não ultrapassar 14ºC. Após 

completa adição de NaNO2, o meio reacional foi agitado durante 18 horas a temperatura 

ambiente. Com o término da reação, indicado por análise de CCD do meio reacional bruto 

(eluente: hexano/diclorometano 8:2, v/v), adicionou-se água destila (100 mL). A camada 

aquosa foi extraída com diclorometano (5 x 60 mL) e os extratos orgânicos foram juntados e 

lavados com solução saturada de NaCl (50 mL), seguida de secagem com MgSO4 anidro. O 

solvente orgânico foi removido sob pressão reduzida para fornecer o produto bruto, que foi 

purificado por coluna cromatográfica (eluente: hexano/diclorometano; 0-50%; gradiente), 

fornecendo o produto 91 (21 mmol; 2,69 g; 21%) como um sólido branco.  

 RMN 1H (300 MHz, CDCl3) δ 2,37 (s, 3H-C7), 10,09 (s, 1H-C8). RMN 13C (75 

MHz, CDCl3) δ 8,3 (C7), 109,5 (C3), 154,3 (C4), 183,3 (C8). 

 

 

 

6.8 Procedimento geral para a obtenção de imidazo[1,2-a]piridinas furoxânicas através 

da reação de Passerini  

 Em um vial G10 (modelo Aanton Paar) foram adicionados o ácido carboxílico 71 (1,00 

mmol; 0,309 g), o 3-metil-4-furoxanocarbaldeído 91 (1,00 mmol; 0,128 g), a isonitrila (1,00 

mmol) em diclorometano (3,0 mL). O vial foi selado com um septo de teflon e a mistura 

reacional foi agitada (600 rpm) a 80ºC sob aquecimento de micro-ondas (potência variável) 

durante 4 horas.  Após o término da reação, indicado por análise de CCD do meio reacional 

bruto (eluente: hexano/acetato de etila/metanol 5:4:1, v/v), adicionou-se água destilada (10 

mL). A camada aquosa foi extraída com diclorometano (3 x 10 mL) e os extratos orgânicos 

foram juntados e lavados com solução saturada de NaCl (10 mL), seguida de secagem com 

MgSO4 anidro. O solvente orgânico foi removido sob pressão reduzida para fornecer o produto 

bruto, que foi purificado por coluna cromatográfica (hexano/acetato de etila/metanol 5:4:1, 

v/v), fornecendo as imidazo[1,2-a]piridinas furoxânicas 93-96 nos rendimentos descritos na 

Figura 4.13. 
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 -[4-(3-(terc-butilamino)H-imidazo[1,2-a]piridin-

2-il)benzóxi]-N-terc-butil-(3-metil-1,2,5-oxadiazol-

2-óxido)acetamida. -Uma mistura entre o ácido 

carboxílico 71 (1,00 mmol; 0,309 g), o 3-metil-4-

furoxanocarbaldeído 91 (1,00 mmol; 0,128 g), e a 

terc-butil-isonitrila (1,00 mmol; 0,083 g; 113 L) em 

diclorometano (3,0 mL), foi conduzida conforme o 

procedimento descrito no item 6.8. O produto 93 

(0,750 mmol; 0,390 g; 75%) foi obtido como sólido 

amarelo; PF = 110-112°C. Rf = 0,28 (eluente: hexano/acetato de etila 1:1 v/v). IV (KBr, cm-1) 

3422, 2968, 1726, 1692, 1611, 1470, 1364, 1261, 1094, 1018, 754. RMN 1H (300 MHz, CDCl3) 

δ 1,08 (s, 9H-C12), 1,41 (s, 9H-C28), 2,36 (s, 3H-23), 3,06 (sl, H-NH N10), 6,26 (sl, H-NH 

N26), 6,30 (sl, 1H-C17), 6,81 (td, J = 6,8 e 1,0 Hz, 1H-C6), 7,18-7,26 (m, 1H-C7), 7,55 (d, J = 

8,1 Hz, 1H-C8), 8,08-8,22 (m, 1H-C5, 1H-C2’, 1H-C3, 1H-C5’ e 1H-C6’). RMN 13C (75 MHz, 

CDCl3) δ 8,5 (C23), 28,7 (C28), 30,6 (C12), 52,5 (C27), 56,9 (C11), 68,0 (C16), 112,0 (C6), 

112,8 (C22), 117,7 (C8), 123,6 (C5), 124,7 (C3), 125,0 (C7), 126,4 (C4’), 128,4 (C2’ e C6’), 

130,0 (C3’ e C5’), 137,8 (C1’), 141,5 (C2), 142,5 (C9), 154,5 (C17), 163,7 (C24), 164,5 (C13). 
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-[4-(3-(terc-butilamino)H-imidazo[1,2-a]piridin-2-

il)benzóxi]-N-cicloexil-(3-metil-1,2,5-oxadiazol-2-

óxido)acetamida. Uma mistura entre o ácido 

carboxílico 71 (1,00 mmol; 0,309 g), o 3-metil-4-

furoxanocarbaldeído 91 (1,00 mmol; 0,128 g), e a 

cicloexil isonitrila (1,00 mmol; 0,109 g; 124 μL) em 

diclorometano (3,0 mL), foi conduzida conforme o 

procedimento descrito no item 6.8. O produto 94 

(0,730 mmol; 0,399 g; 73%) foi obtido como sólido 

amarelo; PF = 127-130°C. Rf = 0,28 (eluente: 

hexano/acetato de etila 1:1 v/v). IV (KBr, cm-1) 3421, 

2932, 2854, 1728, 1687, 1610, 1466, 159, 1089, 1018, 754. RMN 1H (300 MHz, CDCl3) δ 1,07 

(s, 9H-C12), 1,17-2,07 (m, 11H-cC6H11), 2,35 (s, 3H-23), 3,83 (sl, H-NH N10), 6,38 (sl, H-NH 

N26), 6,46 (sl, 1H-C17), 6,81 (t, J = 6,8 Hz, 1H-C6), 7,15-7,20 (m, 1H-C7), 7,56 (d, J = 9,0 Hz, 

1H-C8), 8,07-8,21 (m, 1H-C5, 1H-C2’, 1H-C3, 1H-C5’ e 1H-C6’). RMN 13C (75 MHz, CDCl3) δ 

8,6 (C23), 24,8 (C29 e C31), 25,4 (C30), 30,6 (C12), 32,8 (C28 e C32), 49,1 (C27), 56,9 (C11), 

68,0 (C16), 112,0 (C6), 112,8 (C22), 117,7 (C8), 123,6 (C5), 124,7 (C3), 125,0 (C7), 126,3 

(C4’), 128,3 (C2’ e C6’), 130,1 (C3’ e C5’), 137,8 (C1’), 141,6 (C2), 142,3 (C9), 154,3 (C17), 

163,8 (C24), 164,6 (C13). 
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-[4-(3-(terc-butilamino)H-imidazo[1,2-a]piridin-2-

il)benzóxi]-N-metileno-carbetóxi-(3-metil-1,2,5-

oxadiazol-2-óxido)acetamida. Uma mistura entre o 

ácido carboxílico 71 (1,00 mmol; 0,309 g), o 3-metil-

4-furoxanocarbaldeído 91 (1,00 mmol; 0,128 g), e o 

isocianoacetato de etila (1,00 mmol; 0,113 g; 109 μL) 

em diclorometano (3,0 mL), foi conduzida conforme o 

procedimento descrito no item 6.8. O produto 95 

(0,540 mmol; 0,297 g; 54%) foi obtido como sólido 

amarelo; PF = 93-96°C. Rf = 0,40 (eluente: 

hexano/acetato de etila/metanol 5:4:1 v/v). IV (KBr, cm-1) 3417, 2970, 1735, 1689, 1610, 1477, 

1261, 1203, 1087, 1018, 756. RMN 1H (300 MHz, CDCl3) δ 1,04 (s, 9H-C12), 1,25-1,40 (m, 

3H-C32), 2,34 (s, 3H-23), 4,11-4,26 (m, 2H-C31 e 2H-C27), 6,52 (sl, 1H-C17), 6,78-6,82 (m, 

1H-C6), 7,15-7,26 (m, 1H-C7), 7,52-7,56 (m, 1H-C8 e H-NH N26), 8,06-8,19 (m, 1H-C5, 1H-

C2’, 1H-C3, 1H-C5’ e 1H-C6’). RMN 13C (75 MHz, CDCl3) δ 8,4 (C23), 14,2 (C32), 30,6 (C12), 

41,6 (C31), 56,8 (C11), 62,0  (C27), 67,6 (C16), 112,1 (C6), 112,7 (C22), 117,5 (C8), 123,6 

(C5), 124,9 (C3), 125,1 (C7), 126,2 (C4’), 128,3 (C2’ e C6’), 130,1 (C3’ e C5’), 137,8 (C1’), 

141,4 (C2), 142,5 (C9), 153,9 (C17), 164,4 (C24), 165,1 (C13), 169,1 (C28). 
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-[4-(3-(terc-butilamino)H-imidazo[1,2-a]piridin-2-

il)benzóxi]-N-morfolinoetil-(3-metil-1,2,5-

oxadiazol-2-óxido)acetamida. Uma mistura entre o 

ácido carboxílico 71 (1,00 mmol; 0,309 g), o 3-metil-

4-furoxanocarbaldeído 91 (1,00 mmol; 0,128 g), e a 

2-morfolinoetil isonitrila (1,00 mmol; 0,140 g; 138 μL) 

em diclorometano (3,0 mL), foi conduzida conforme o 

procedimento descrito no item 6.8. O produto 96 

(0,540 mmol; 0,297 g; 54%) foi obtido como sólido 

amarelo; PF = 110-113°C. Rf = 0,46 (eluente: 

hexano/acetato de etila/metanol 5:4:1 v/v).  IV (KBr, 

cm-1) 3419, 2968, 1724, 1687, 1609, 1466, 1259, 

1116, 1090, 1018, 756. RMN 1H (300 MHz, CDCl3) δ 1,05 (s, 9H-C12), 2,34 (s, 3H-23), 2,48-

2,60 (m, 2H-C28, 2H-C30 e 2H-C34) 3,45-3,48 (m, 2H-C27), 3,62-3,66 (m, 2H-C31 e 2H-C33), 

6,40 (sl, 1H-C17), 6,80 (td, J = 6,8 e 0,9 Hz, 1H-C6), 7,17-7,18 (m, 1H-C7), 7,48-7,59 (m, 1H-

C8 e H-NH N26), 8,09-8,20 (m, 1H-C5, 1H-C2’, 1H-C3, 1H-C5’ e 1H-C6’). RMN 13C (75 MHz, 

CDCl3) δ 8,5 (C23), 30,6 (C12), 53,2 (C30 e C34), 56,4 (C11), 56,8  (C28), 66,9 (C16), 112,1 

(C6), 112,8 (C22), 117,7 (C8), 123,5 (C5), 124,8 (C3), 125,1 (C7), 126,3 (C4’), 128,4 (C2’ e 

C6’), 130,1 (C3’ e C5’), 137,7 (C1’), 141,7 (C2), 142,6 (C9), 154,3 (C17), 164,5 (C24), 164,7 

(C13). 

 

6.9 Procedimento geral para a quantificação de nitrito dos compostos 93-96. 

 A partir de uma solução estoque dos compostos 93-96 (20 mM em DMSO), alíquotas 

foram pipetadas para fornecer uma amostra na concentração final de 100 M em tampão 

fosfato-salino1 pH = 7,4 (concentração final de DMSO de 0,5%). Em cada amostra foi 

adicionada uma solução de cisteína (5,0 mM, tampão fosfato-salino pH = 7,4). As amostras 

foram incubadas a 37°C durante 24 horas. Como controle negativo, também foram 

preparadas, nas mesmas condições, amostras sem a presença de cisteína. A quantificação 

de nitrito por quimiluminescência foi realizada utilizando o equipamento Nitric Oxide Analyzer 

(Sievers, modelo 280i), com limite de detecção para amostras líquidas de ~1,0 pmol. Um 

volume de 10 L da amostra foi injetado ao frasco externo do equipamento, contendo ácido 

acético e iodeto de sódio 0,1 mM sob atmosfera inerte (N2). Foi preparada uma curva de 

 
1 Composição tampão fosfato-salino: NaCl (1,370 mol/L); KCl (0,027 mol/L); Na2HPO4.7H2O (0,043 

mol/L) e KH2PO4 (0,014 mol/L). 
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calibração de nitrito de sódio na faixa de concentração entre 0,19 mM a 4,04 mM. As 

concentrações de nitrito em solução foram expressas em mol/L [e em porcentagem de nitrito 

(mol/mol)] ± desvio padrão da média. As medidas foram realizadas em triplicata. 

 

6.10 Descarte de resíduos 

Os solventes utilizados nas reações e nos processos de extração e purificação foram 

descartados segundo normas da Comissão de Resíduos Químicos e Biológicos da 

UNIFESP/Campus Diadema (CRQB-UNIFESP). Solventes clorados foram descartados em 

recipientes específicos, separados dos não clorados. Todos os solventes descartados foram, 

posteriormente, enviados para incineração, segundo procedimentos rotineiros do campus. As 

soluções aquosas desprovidas de resíduos metálicos e orgânicos foram devidamente 

neutralizadas, diluídas e descartadas na rede de esgoto doméstico. Solventes ou soluções 

aquosas contaminadas por metais pesados foram descartados separadamente e enviados 

para tratamento especiais, segundo normas da CRQB-UNIFESP. A sílica utilizada em 

purificações por colunas cromatográficas pode ser recuperada e reutilizada (a depender de 

sua qualidade), segundo procedimento geral descrito por Teixeira et al.[244] A sílica que não 

pôde ser recuperada, devido a presença de coloração intensa (quantidade de impurezas 

adsorvidas), foi descartada em frascos devidamente identificados e encaminhados à CRQB-

UNIFESP. 
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Apêndice A1. Espectro de RMN 1H do zwitterion [(SO3)4C4C1Im] (400 MHz, CD3OD, ). 
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Apêndice A2. Espectro de RMN 13C do zwitterion [(SO3)4C4C1Im] (100 MHz, CD3OD, ). 
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Apêndice A3. Espectro de RMN 1H de 22 (300 MHz, DMSO-d6, ). 
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Apêndice A4. Espectro de RMN 13C de 22 (75 MHz, DMSO-d6, ). 
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Apêndice A5. Espectro de RMN 1H de 61 (400 MHz, DMSO-d6, ). 
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Apêndice A6. Espectro de RMN 13C de 61 (100 MHz, DMSO-d6, ). 
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Apêndice A7. Espectro de RMN 1H de 62 (400 MHz, D2O, ). 
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Apêndice A8. Espectro de RMN 13C de 62 (100 MHz, D2O, ). 
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Apêndice A9. Espectro de RMN 1H de 63 (400 MHz, D2O, ). 
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Apêndice A10. Espectro de RMN 13C de 63 (100 MHz, D2O, ). 
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Apêndice A11. Espectro de RMN 1H de 64 (400 MHz, D2O, ). 
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Apêndice A12. Espectro de RMN 13C de 64 (100 MHz, D2O, ). 
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Apêndice A13. Espectro de RMN 1H de 65 (300 MHz, CDCl3, ). 
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Apêndice A14. Espectro de RMN 13C de 65 (75 MHz, CDCl3, ). 
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Apêndice A15. Espectro de RMN 1H de 66 (300 MHz, CDCl3, ). 
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Apêndice A16. Espectro de RMN 13C de 66 (75 MHz, CDCl3, ). 
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Apêndice A17. Espectro de RMN 1H de 67 (300 MHz, CDCl3, ). 
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Apêndice A18. Espectro de RMN 13C de 67 (75 MHz, CDCl3, ). 
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Apêndice A19. Espectro de RMN 1H de 68 (300 MHz, CDCl3, ). 
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Apêndice A20. Espectro de RMN 13C de 68 (75 MHz, CDCl3, ). 
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Apêndice A21. Espectro de RMN 1H de 69 (300 MHz, CDCl3, ). 
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Apêndice A22. Espectro de RMN 13C de 69 (75 MHz, CDCl3, ). 
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Apêndice A23. Espectro de RMN 1H de 70 (300 MHz, CDCl3, ). 
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Apêndice A24. Espectro de RMN 13C de 70 (75 MHz, CDCl3, ). 
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Apêndice A25. Espectro de RMN 1H de 71 (300 MHz, DMSO-d6, ). 
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Apêndice A26. Espectro de RMN 13C de 71 (75 MHz, DMSO-d6, ). 
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Apêndice A27. Espectro de RMN 1H de 72 (300 MHz, CDCl3, ). 
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Apêndice A28. Espectro de RMN 13C de 72 (75 MHz, CDCl3, ). 
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Apêndice A29. Espectro de RMN 1H de 73 (300 MHz, CDCl3, ). 
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Apêndice A30. Espectro de RMN 13C de 73 (75 MHz, CDCl3, ). 
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Apêndice A31. Espectro de RMN 1H de 74 (300 MHz, CDCl3, ). 
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Apêndice A32. Espectro de RMN 13C de 74 (75 MHz, CDCl3, ). 
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Apêndice A33. Espectro de RMN 1H de 75 (300 MHz, CDCl3, ). 
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Apêndice A34. Espectro de RMN 13C de 75 (75 MHz, CDCl3, ). 
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Apêndice A35. Espectro de RMN 1H de 76 (300 MHz, CDCl3, ). 
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Apêndice A36. Espectro de RMN 13C de 76 (75 MHz, CDCl3, ). 
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Apêndice A37. Espectro de RMN 1H de 77 (300 MHz, CDCl3, ). 
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Apêndice A38. Espectro de RMN 13C de 77 (75 MHz, CDCl3, ). 
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Apêndice A39. Espectro de RMN 1H de 78 (300 MHz, CDCl3, ). 
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Apêndice A40. Espectro de RMN 13C de 78 (75 MHz, CDCl3, ). 
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Apêndice A41. Espectro de RMN 1H de 79 (300 MHz, CDCl3, ). 
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Apêndice A42. Espectro de RMN 13C de 79 (75 MHz, CDCl3, ). 
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Apêndice A43. Espectro de RMN 1H de 80 (300 MHz, CDCl3, ). 
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Apêndice A44. Espectro de RMN 13C de 80 (75 MHz, CDCl3, ). 
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Apêndice A45. Espectro de RMN 1H de 81 (300 MHz, CDCl3, ). 
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Apêndice A46. Espectro de RMN 13C de 81 (75 MHz, CDCl3, ). 
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Apêndice A47. Espectro de RMN 1H de 82 (300 MHz, CDCl3, ). 
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Apêndice A48. Espectro de RMN 13C de 82 (75 MHz, CDCl3, ). 
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Apêndice A49. Espectro de RMN 1H de 83 (300 MHz, CDCl3, ). 
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Apêndice A50. Espectro de RMN 13C de 83 (75 MHz, CDCl3, ). 
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Apêndice A51. Espectro de RMN 1H de 84 (300 MHz, CDCl3, ). 

84 



182 
 

Apêndice A52. Espectro de RMN 13C de 84 (75 MHz, CDCl3, ). 
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Apêndice A53. Espectro de RMN 1H de 85 (300 MHz, CDCl3, ). 
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Apêndice A54. Espectro de RMN 13C de 85 (75 MHz, CDCl3, ). 

85 



185 
 

Apêndice A55. Espectro de RMN 1H de 86 (300 MHz, CDCl3, ). 
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Apêndice A56. Espectro de RMN 13C de 86 (75 MHz, CDCl3, ). 
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Apêndice A57. Espectro de RMN 1H de 87 (300 MHz, CDCl3, ). 
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Apêndice A58. Espectro de RMN 13C de 87 (75 MHz, CDCl3, ). 
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Apêndice A59. Espectro de RMN 1H de 88 (300 MHz, CDCl3, ). 
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Apêndice A60. Espectro de RMN 13C de 88 (75 MHz, CDCl3, ). 
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Apêndice A61. Espectro de RMN 1H de 89 (300 MHz, CDCl3, ). 
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Apêndice A62. Espectro de RMN 13C de 89 (75 MHz, CDCl3, ). 
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Apêndice A63. Espectro de RMN 1H de 90 (300 MHz, CDCl3, ). 
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Apêndice A64. Espectro de RMN 13C de 90 (75 MHz, CDCl3, ). 
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Apêndice A65. Espectro de RMN 1H de 91 (300 MHz, CDCl3, ). 
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Apêndice A66. Espectro de RMN 13C de 91 (75 MHz, CDCl3, ). 
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Apêndice A67. Espectro de RMN 1H de 93 (300 MHz, CDCl3, ). 
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Apêndice A68. Espectro de RMN 13C de 93 (75 MHz, CDCl3, ). 
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Apêndice A69. Espectro de DEPT 135 de 93 (75 MHz, CDCl3, ). 
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Apêndice A70. Mapa de confronto de COSY de 93 (300 MHz, CDCl3, ). 
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Apêndice A71. Mapa de confronto de HSQC de 93 (75 MHz, CDCl3, ). 
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Apêndice A72. Mapa de confronto de HMBC de 93 (75 MHz, CDCl3, ). 
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Apêndice A73. Espectro no Infravermelho de 93 (Pastilha KBr). 
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Apêndice A74. Espectro de RMN 1H de 94 (300 MHz, CDCl3, ). 
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Apêndice A75. Espectro de RMN 13C de 94 (75 MHz, CDCl3, ). 
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Apêndice A76. Espectro no Infravermelho de 94 (Pastilha KBr). 
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Apêndice A77. Espectro de RMN 1H de 95 (300 MHz, CDCl3, ). 



208 
 

Apêndice A78. Espectro de RMN 13C de 95 (75 MHz, CDCl3, ). 
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Apêndice A79. Espectro no Infravermelho de 95 (Pastilha KBr). 

 

 



210 
 

Apêndice A80. Espectro de RMN 1H de 96 (300 MHz, CDCl3, ). 
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Apêndice A81. Espectro de RMN 13C de 96 (75 MHz, CDCl3, ). 
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Apêndice A82. Espectro no Infravermelho de 96 (Pastilha KBr). 


