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13Tomai, portanto, a armadura de Deus, para 

que possais resistir nos dias maus e manter-vos 

inabaláveis no cumprimento do vosso dever. 

Efésios 6 : 13-14 
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RESUMO 

Silva, S. C. Aplicação de reagentes organometálicos na funcionalização de 
imidazo[1,2-a]piridinas e estudo de Ressonância Magnética Nuclear Dinâmica da 
4-formil-aminoantipirina. 2016. 234f. Tese (Doutorado). Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2016. 
 

 

Atualmente, o núcleo imidazo[1,2-a]piridina vem atraindo considerável interesse pois 

está presente em uma série de moléculas que apresentam potencial para aplicações 

farmacêuticas. Entre suas características importantes, cabe ressaltar o isosterismo com 

o indol, um sistema heterocíclico encontrado em muitos alcaloides. Assim, o principal 

objetivo deste trabalho foi investigar o desenvolvimento de metodologias versáteis que 

permitissem a rápida preparação de imidazo[1,2-a]piridinas funcionalizadas e que 

possam ser aplicadas na síntese de moléculas bioativas. No Capítulo 1 deste trabalho, 

são apresentados e discutidos os resultados obtidos nos estudos sobre a reatividade de 

bases organometálicas, dentre as quais os novos reagentes mistos de magnésio e de lítio, 

frente às imidazo[1,2-a]pyridinas. De acordo com as condições reacionais estabelecidas, 

as bases LiHMDS e TMPMgCl.LiCl demonstraram melhores resultados nos estudos de 

metalação dirigida, proporcionando a preparação regiosseletiva de novos reagentes 

organometálicos a partir destes substratos. Além disso, após as reações do 

intermediários organometálicos com eletrófilos, várias imidazo[1,2-a]piridinas 

substituídas com diferentes grupos funcionais puderam ser isoladas e caracterizadas.  

Com o objetivo de demonstrar a importância sintética da metodologia de 

funcionalização de imidazo[1,2-a]piridinas mediada por LiHDMS, investigou-se sua 

aplicação em uma nova rota de síntese do alpidem, um importante ansiolítico. 

Finalmente, no Capitulo 2 deste trabalho, são apresentados e discutidos os resultados de 

um estudo de Ressonância Magnética Nuclear Dinâmica do 4-formil-aminoantipirina (4-

FAA), um dos principais metabólitos da dipirona (metamizol). 

 

Palavras-chave: 1.imidazo[1,2-a]piridinas. 2. Reagentes organometálicos. 3. Metalação. 

4. Ressonância Magnética Nuclear. 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Silva, S. C. Application of organometallic reagents in the functionalization of 
imidazo[1,2-a]pyridines and study of the Nuclear Magnetic Resonance Dynamics 
of 4-formyl-aminoantipyrine. 2016. 234f. Thesis (Doctoral). Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2016. 
 

 

Nowadays, the imidazo[1,2-a]pyridine core has attracted considerable interest 

considering it is present in a series of molecules which have potential for 

pharmaceutical applications. Among its important properties, it is worth noting the 

isosterism with indole, a heterocyclic system found in many alkaloids. Thus, the main 

goal of this work was to investigate the development of versatile methodologies that 

allow the quickly preparation of functionalized imidazo[1,2-a]pyridines for further 

applications in the synthesis of bioactive molecules. In Chapter 1 of this work, the results 

obtained in the studies about the reactivity of organometallic bases against imidazo[1,2-

a] pyridines, including new mixed reagents magnesium and lithium, are presented and 

discussed. According to the established reaction conditions, LiHMDS and TMPMgCl.LiCl 

bases showed better results in the studies of directed metalation, providing 

regioselective preparation of new organometallic reagents from these substrates. 

Moreover, after the reactions of the organometallic intermediate with electrophiles, 

many imidazo[1,2-a]pyridines substituted with different functional groups were 

isolated and characterized. In order to demonstrate the synthetic importance of 

methodology of functionalization imidazo[1,2-a]pyridines mediated by LiHDMS, it 

application in a new route of synthesis of  anxiolytic alpidem was investigated. Finally, in 

Chapter 2 of this work the results of a study of Nuclear Magnetic Resonance Dynamics of 

4-formyl-aminoantipyrine (4-FAA), one of the main metabolites of dipyrone 

(metamizol), are presented and discussed.  

 

Keywords: 1.imidazo[1,2-a]pyridines, 2.organometallic reagentes, 3.Metalation 4.Ressonance 

Magnetic Nuclear 
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1. INTRODUÇÃO  

1.1. Compostos organometálicos 

 

Os compostos organometálicos possuem grande importância na química 

orgânica sendo principalmente aplicados na formação de ligações carbono-carbono 

(Knochel and Kopp 2008). Dentre os compostos organometálicos os reagentes de 

Grignard e os organolítios podem ser destacados, sendo estes muitas vezes considerados 

reagentes-chave para preparação de moléculas de interesse químico e biológico.  

O químico francês François Auguste Victor Grignard foi pioneiro nos estudos 

sobre a preparação e reatividade de reagentes organometálicos de magnésio (V. 

Grignard 1900), sendo seu trabalho reconhecido como um dos de maior impacto da 

história da síntese orgânica. Por suas descobertas, Grignard foi agraciado com o prêmio 

Nobel em 1912.  

Nos reagentes organometálicos, o carbono é mais eletronegativo do que o metal, 

desta forma, a carga negativa concentra-se no carbono e a carga positiva no metal (Cδ-—

Mδ+).(CONSTANTINO 2008). Normalmente, a reatividade das espécies organometálicas 

pode ser relacionada ao caráter iônico da ligação carbono-metal e também pela 

eletronegatividade do metal. Deste modo, o comportamento químico destes reagentes é 

dependente da natureza do íon metálico e da hibridização do carbono a este ligado.  

Uma característica da ligação carbono-metal é que esta possui um caráter 

intermediário entre uma ligação iônica e uma ligação covalente. A reatividade destes 

compostos aumenta com a diferença de eletronegatividade entre o metal e o átomo de 

carbono, pois aumenta o caráter iônico da ligação carbono-metal (Boudier 

2000)(Knochel and Kopp 2008) 

Consequentemente, a tolerância dos grupos funcionais diante desses reagentes 

irá variar de acordo com o caráter da ligação. Neste contexto, Haag e colaboradores 

relacionaram a reatividade da ligação carbono-metal com as condições reacionais 

necessárias para o sucesso das reações.  Por exemplo, devido ao maior caráter de ligação 

iônica, os compostos aril-lítio são mais tolerantes aos grupos funcionais presentes na 

moléculas quando gerados a temperaturas baixas. Por sua vez, reagentes aril-magnésio, 

que possuem um maior caráter covalente na ligação carbono-magnésio, podem ser 



Capítulo 1 

 

Aplicação de reagentes organometálicos na funcionalização de imidazo[1,2-a]piridinas  18 
 

gerados em temperaturas maiores a partir dos mesmos substratos. Como consequência 

das propriedades eletrônicas de seus metais, reagentes organometálicos de potássio (K), 

sódio (Na) e cálcio (Ca) possuem limitadas aplicações em química orgânica (Haag, 

Mosrin et al. 2011).  

As estratégias que permitem preparar esses reagentes podem envolver reações 

de transmetalação (um metal é trocado por outro menos eletropositivo, normalmente 

formando compostos mais estáveis), troca halogênio/metal (a interação de um 

halogênio com o composto organometálico, formando um segundo composto 

organometálico mais estável), inserção oxidativa (uma inserção de um metal, como 

magnésio ou zinco, entre uma ligação carbono-halogênio) e metalação dirigida (um 

composto orgânico sofre uma desprotonação por ação de uma base organometálica, 

formando um novo reagente organometálico (Dagousset, François et al. 2014). 

A reação de troca halogênio/metal é um dos métodos mais usados para a síntese 

de reagentes organometálicos funcionalizados (Gilman, Langham et al. 1939, Knochel, 

Dohle et al. 2003).  Um protocolo utilizando iodetos de arila, na presença de i-

PrMgCl·LiCl, foi desenvolvido por Knochel e colaboradores, para a preparação de 

compostos aril-magnésio funcionalizados (Esquema 1) (Boymond 1998, Boymond 1998, 

Rottländer, Boymond et al. 1999).  

 

Esquema 1. Síntese de reagentes de Grignard funcionalizados utilizando troca 
halogênio/metal  

 

Os reagentes de Grignard podem ser sintetizados a partir de haletos orgânicos e 

sua reatividade e quimiosseletividade podem ser melhoradas por meio de reação de 

transmetalação. Para uma efetiva transmetalação, o metal aceptor deverá ser mais 

eletronegativo do que o complexo doador (Cahiez and Laboue 1992). Wipf e 

colaboradores reportaram a preparação de reagentes organocupratos por meio de 

protocolos de transmetalação (Esquema 2) (Cahiez and Laboue 1992, Wipf 1993) 

(Knochel and Normant 1986). 
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Esquema 2. Exemplo de uma reação de transmetalação para a preparação de 
organocupratos 

 

Outro método para a preparação de reagentes organometálicos é a inserção 

oxidativa. Neste método a adição ocorre através da inserção direta do metal entre a 

ligação carbono-halogênio (Rieke and Hanson 1997, Rieke 2000). No Esquema 3 é 

mostrada reação de Rieke onde magnésio metálico (Mg0), ativado pelo tratamento de 

cloreto de magnésio com lítio na presença de 20 mol% de naftaleno, foi inserido entre a 

ligação C-Br. Segundo Rieke, a elevada reatividade dos metais ativos, proporciona que 

reações sejam realizadas de forma mais eficiente, sob condições suaves, e com uma 

grande variedade de substratos, quando comparados com os métodos usuais. 

 

Esquema 3. Preparação de um organometálico por inserção oxidativa seguido da reação 
com eletrófilo 

 

Outra alternativa para a preparação de reagentes organometálicos é a reação de 

metalação dirigida utilizando organometálicos. A metalação orto-dirigida (do inglês, 

DoM – Directed ortho-metalation) se destaca na funcionalização regiosseletiva de 

compostos aromáticos e heteroaromáticos. Estas reações de desprotonação fazem uso 

de diversos grupos dirigentes de metalação  (do inglês, DMGs - Directed Metallation 
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Groups) para conduzir as reações de metalação de maneira regiosseletiva (Macklin, 

Panteleev et al. 2008).  

Mongin e Quéguiner descreveram em seu trabalho os três efeitos que influenciam 

a regiossseletividade da DoM de azinas, tais como : a)estabilização por quelação do 

metal com o DGM, b) estabilização por efeito elétron-retirador do DMG e c) 

desestabilização por repulsão eletrônica entre o carbânion e o par de elétron isolado do 

nitrogênio da azina (Mongin and Quéguiner 2001). 

Utilizando a estratégia de metalação orto-dirigida, Mongin e colaboradores 

estudaram a metalação da 2-fluoropiridina utilizando uma mistura de fenillítio (PhLi) e 

5 mol % de di-isopropilamina (DIA), fornecendo o derivado carbonilado 12 (Esquema 4) 

(Mallet 1991). Este é um exemplo do efeito orto-dirigente descrito por Mongin, onde o 

flúor é o grupo dirigente que vai auxiliar  na entrada do eletrófilo. 

 

 

 

Esquema 4. Preparação da piridina 12 mediada por uma reação de orto-litiação 
  

No caso das reações de metalação dirigida, os reagentes de lítio tais como 

alquillítio (RLi) e amidetos de lítio são sem dúvida os mais utilizados. Recentemente, as 

bases mistas de magnésio e lítio derivadas da tetrametilpiperidina (TMPH) também 

receberam destacada atenção para magnesiação de vários substratos e 

heteroaromáticos (Krasovskiy, Krasovskaya et al. 2006, Chevallier and Mongin 2008). 

 

1.1.1. Reações de metalação utilizando bases mistas de magnésio e lítio 

 

A metalação regiosseletiva e quimiosseletiva tem grande importância na 

funcionalização de heterocíclicos. É bem conhecido na literatura as reações de metalação 

utilizando bases de lítio (Snieckus 1990, Whisler, MacNeil et al. 2004, Mulvey 2009). 

Porém a alta reatividade destas bases, bem como as condições das reações e a 
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instabilidade dos intermediários formados, torna limitado o uso de alguns substratos 

frente a estas bases (Knochel and Kopp 2008).  

A fim driblar tais dificuldades em trabalhar com bases de lítio, Hauser e Walker 

descreveram, em 1947, a utilização de amidetos de magnésio para a magnesiação de 

compostos aromáticos (Figura 1). Estas bases são conhecidas como bases de Hauser 

(Hauser and Walker 1947) (Eaton, Zhang et al. 2003).  

 

 

Figura 1. Bases de Hauser 
 

Desde sua descoberta, as bases de Hauser tem se mostrado de grande 

importância para a síntese de compostos orgânicos (Henderson 2001). Mais 

recentemente, Knochel e colaboradores relataram o desenvolvimento de bases de 

Hauser modificadas, preparadas na presença de cloreto de lítio, tais como a 

TMPMgCl·LiCl (2), TMP2Mg·2LiCl (3). Além disso, reagentes análogos baseados em 

zinco, tais como o TMPZnCl·LiCl (4) e TMP2Zn·2LiCl (5) foram desenvolvidos (Figura 2) 

(Krasovskiy, Krasovskaya et al. 2006, Haag, Mosrin et al. 2011) . Estas bases mistas de 

magnésio ou zinco e lítio, são altamente solúveis em solventes orgânicos, apresentam 

excelente basicidade e possibilidade de armazenamento sem perda da eficiência, o que 

as torna vantajosas em relação às bases de Hauser convencionais (Haag, Mosrin et al. 

2011).  

 

Figura 2. Bases de TMP complexados com LiCl. (Haag, Mosrin et al. 2011) 
 

Esta nova classe de bases com misturas de metais, conhecidas como bases “ato”, 

tem ganhado atenção nos últimos anos, pois supera a tolerância a determinadas funções  

orgânicas das bases de lítio. (Mulvey, Mongin et al. 2007).  Esta combinação das amidas 

complexadas com LiCl produz uma alta solubilidade das bases em THF, o que demanda 
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uma menor quantidade de base para a metalação ser completada, resultando em um 

processo mais eficiente e normalmente mais rápido (Haag, Mosrin et al. 2011).  

Um exemplo de magnesiação com TMPMgCl·LiCl é mostrado no Esquema 5 

onde o tratamento do bromoisoftalato de dietila 16 com TMPMgCl·LiCl à 25ºC durante 

30 min forneceu o intermediário de  magnésio 17 que, após a adição de iodo molecular 

como eletrófilo, forneceu o iodobenzeno 18 com um rendimento de 88% .(Krasovskiy, 

Krasovskaya et al. 2006, Lin, Baron et al. 2006) 

 

 

Esquema 5. Magnesiação regiosseletiva do composto 16 com TMPMgCl.LiCl 
 

O exemplo acima demonstra a eficiência da base mista de magnésio e lítio para a 

preparação de ésteres substituídos, evidenciando a tolerância a grupos sensíveis, já que 

tal reação enfrentaria grandes dificuldades se fosse realizada com bases de lítio. Além 

disso, mesmo sob condições suaves, foi possível alcançar uma magnesiação altamente 

seletiva, pois a base abstrai somente o próton Hb já que o Ha encontra-se estericamente 

impedido. 

 

1.1.3.Metalação de imidazopiridininas 

 

Ao longo dos últimos anos, a estratégia de metalação dirigida tem sido 

amplamente utilizada como um método eficiente para a funcionalização regiosseletiva 

de compostos aromáticos e heteroaromáticos. Embora o fato de que, quando comparado 

como outros sistemas heterocíclicos, como piridinas e quinolinas, os dados na literatura 

sobre a metalação do anel imidazopiridínico sejam escassos, a metalação das 

imidazopiridinas já foi usada como uma das etapas da síntese de importantes compostos 

com atividade biológica (Ishida, Ohta et al. 1993). 

 Entre as metalações já descritas, a litiação da imidazo 2,6-dicloro[1,2-a]piridina 

com TMPLi pode ser destacada uma vez que já ocorreu com rendimentos elevados 
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(Gudmundsson, Drach et al. 1996). Neste trabalho, Gudmundsson e colaboradores 

alcançaram a metalação por meio do tratamento da imidazo[l,2-a]piridina com TMPLi, 

em THF à -78 ° C, seguido pela adição do eletrófilo e quenching com uma solução de 

cloreto de amônio, após 20-30 minutos de reação, que forneceu o hemiacetal 21 com 

rendimento de 80% (Esquema 6). Além disso, imidazo[1,2-a]piridinas também foram 

litiadas com n-butil-lítio (Paudler, Patsy Chao et al. 1972, Blatcher and Middlemiss 

1980).  

 

Esquema 6. Funcionalização da imidazo[1,2-a]piridina 19 mediada por TMPLi 
 

1.2. Preparação e reatividade de imidazo [1,2-a] piridinas 

 

Os compostos heterocíclicos constituem uma grande e importante classe na 

química orgânica. Os heterocíclicos que contém nitrogênio em sua estrutura tem 

recebido destaque nesta classe, pois estão presentes em muitos produtos naturais, 

sondas biológicas, e importantes precursores sintéticos. Apesar disso, esta parte da 

química ainda não foi totalmente explorada (Manna, Narayan et al. 2015).  

Dentre os compostos heterocíclicos que contém nitrogênio em seu esqueleto, as 

imidazopiridinas tem recebido grande atenção, pois estão presentes na estrutura de 

diversos produtos naturais bioativos. Além disso, estas encontram grandes aplicações 

como precursores sintéticos ou produtos de interesse farmacêutico. (Choy, Luk et al. 

2015, Pericherla, Kaswan et al. 2015). 

As imidazopiridinas, que se caracterizam por conterem uma unidade de 

imidazol fundido com um anel piridínico, são aza-indolizinas de grande interesse 

sintético, principalmente pelo de fato de serem encontradas na estrutura de muitos 

produtos naturais (Wang, Liu et al. 2014, Lee and Park 2015). Estas podem apresentar-
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se de diferentes formas de acordo com a posição dos nitrogênios, conforme apresentada 

na figura abaixo (Figura 3). 

 

 

Figura 3. Diferentes imidazopiridinas 
 

Embora o esqueleto das imidazo[1,2-a]piridinas seja diferente do das 

benzodiazepinas, suas propriedades farmacológicas são bastante similares. Desta forma, 

estas estruturas são denominadas como não-benzodiazepinas. As não-benzodiazepinas 

são utilizados como sedativos, anticonvulsivos, hipnóticos, ansiolíticos e relaxantes 

musculares e suas vantagens estão nos menores efeitos colaterais em comparação com 

benzodiazepina. As imidazopiridinas são a principal classe de não-benzodiazepinas, 

agindo no sistema nervoso central (CNS). (Ulloora, Shabaraya et al. 2013, Pericherla, 

Kaswan et al. 2015). 

As imidazopiridinas tem atraído grande interesse científico pois representam 

intermediários promissores com potenciais aplicações farmacêuticas (Gueiffier, Mavel et 

al. 1998, Lhassani, Chavignon et al. 1999, Koubachi, El Kazzouli et al. 2007, Ulloora, 

Shabaraya et al. 2013). As propriedades biológicas apresentadas por estes compostos 

são atribuídas ao esqueleto carbônico heteroaromático, pois este possui isosterismo 

com o indol e a purina (Figura 4), sistemas heterocíclicos encontrados na estrutura de 

muitos alcaloides (Koubachi, El Kazzouli et al. 2014).  

 

 

Figura 4. Bioisosterismo da imidazopiridina com indol e purina 
 

Dentre as atividades biológicas apresentadas pelas imidazopiridinas, podem ser 

destacadas a anti-inflamatória, anti-parasitária, anti-viral, antiúlcera, antibacteriana, 

anticonvulsivante, anti-helmíntica, analgésica, anti-epiléptica, e  antifúngica 

(Elhakmaoui, Gueiffier et al. 1994, Véron, Enguehard-Gueiffier et al. 2007) (Rival, Grassy 
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et al. 1991, Gudmundsson and Johns 2003, Gudmundsson, Williams et al. 2003, 

Enguehard-Gueiffier, Musiu et al. 2013) . 

As imidazopiridinas também têm sido estudadas como agonistas do receptor 

GABA (Humphries, Gancia et al. 2006), como inibidores da ciclooxigenase-2 (COX-2) com 

uma seletividade elevada em relação a COX-1 (Almansa, de Arriba et al. 2001) e 

anticâncer (Dahan-Farkas, Langley et al. 2011).  

Algumas imidazopiridinas de importância farmacêutica são apresentadas na 

figura abaixo. Em particular, o anel das imidazo[1,2-a]piridina está presente em vários 

fármacos disponíveis comercialmente, como nos ansiolíticos alpidem e zolpidem (para o 

tratamento da ansiedade e insônia), e nos sedativos e ansiolíticos necopidem e 

saripidem. Além disso, está presente na olprinona (para o tratamento de insuficiência 

cardíaca), miroprofen (analgésico), DS-1 (agonista do receptor GABAA), zolimidine 

(usado para o tratamento de úlcera péptica), GSK812397 (candidato para o tratamento 

da infecção pelo HIV) e no ácido de minodronic (para o tratamento de osteoporose) 

(Figura 5) (Pericherla, Kaswan et al. 2015). 



Capítulo 1 

 

Aplicação de reagentes organometálicos na funcionalização de imidazo[1,2-a]piridinas  26 
 

 

Figura 5. Exemplos de fármacos que contém o núcleo imidazo[1,2-a]piridina 

 (Pericherla, Kaswan et al. 2015) 
 

1.2.1. Propriedades físicas das imidazo[1,2-a]piridinas  

 

Além da importância farmacológica e biológica, as imidazo[1,2-a]piridinas 

exibem propriedades ópticas interessantes. Em particular, elas normalmente 

apresentam fluorescência e, devido a isso, podem ser usadas em diodos de emissão de 

luz orgânicos (do inglês, OLEDs) (Bagdi, Santra et al. 2015).  

 Os aspectos relacionados à absorção e emissão ainda não são claros, devido à 

influência dos grupos arilo. A introdução de diferentes grupos substituintes nas 

imidazopiridinas permite a essa classe de compostos emitir uma variedade de 

fluorescência devido às suas particulares propriedades fotofísicas, variando suas 

características espectrais (absorção e emissão). 
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 Shibahara e colaboradores demonstraram essa variação na fluorescência e nos 

rendimentos quânticos em função dos substituintes inseridos na imidazopiridina 

(Shibahara, Yamaguchi et al. 2009). Na Figura 6 são mostrados alguns exemplos e, como 

pode-se observar, a introdução de um grupo arilo no núcleo das imidazopiridinas afeta a 

coloração da emissão. Também, observou-se que as emissões foram significativamente 

influenciadas pela introdução do grupo p-fluorofenil na posição C-3. Da mesma forma, a 

introdução de grupos tiofeno na posição C-1 foi bastante sensível às emissões. 

 

 

Figura 6. Emissões selecionadas de imidazopiridinas em CHCl3 sob irradiação de 365 nm 
(Shibahara, Yamaguchi et al. 2009) 

.  

Como observado, as imidazopiridinas são compostos muito importantes no 

campo da optoeletrônica e, neste contexto, se destacam as imidazo[1,2-a]piridinas que 

possuem um grupo 2-hidroxifenil na posição C-2 (Douhal, Amat-Guerri et al. 1995). 

Além disso, as imidazopiridinas que possuem na posição C-2 uma fenila substituída com 

um grupamento OH em orto, apresentam uma intensa emissão de fluorescência quando 

excitadas por radiação ultravioleta. Isso é resultado do fenômeno de transferência de 

próton intramolecular no estado excitado (ESIPT). Este mecanismo faz estes 

heterocíclicos apresentarem propriedades foto-físicas que as tornam altamente 

atrativas do ponto de vista sintético, tecnológico e biológico (Stasyuk, Banasiewicz et al. 

2012). Douhal e colaboradores foram os primeiros a relatar que as imidazo[1,2-
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a]piridinas que possuem um substituinte 2-hidroxifenil na posição 2 exibem o processo 

ESIPT (Douhal, Amat-Guerri et al. 1995, Douhal, Amat-Guerri et al. 1997, Douhal 1998).  

A redistribuição de carga eletrônica devido à excitação fotônica em moléculas 

orgânicas que contém um grupo doador de um átomo de hidrogênio (grupo ácido – 

hidroxila fenólica) e um grupo aceitador (grupo básico – nitrogênio na posição 3), pode 

apresentar o fenômeno ESIPT partindo do grupo ácido para o básico. 

O confôrmero (A) apresenta uma forte ligação de hidrogênio intramolecular 

entre o hidrogênio fenólico e o átomo de nitrogênio. A excitação dessa molécula gera o 

enol-cis excitado (B*), o qual é sucessivamente convertido na formação do zwitteríon 

excitado (C*), através da transferência intramolecular do próton fenólico para o átomo 

de nitrogênio (Erro! Fonte de referência não encontrada.). A espécie excitada (*C) 

emite luz (fluorescência), assim moléculas orgânicas que apresentam ESIPT são capazes 

de absorver no ultravioleta e emitir no visível. O mecanismo de ESIPT é influenciado 

pela polaridade do solvente (Stasyuk, Banasiewicz et al. 2012). 

 

Figura 7. Mecanismo da transferência protônica intramolecular no estado excitado (Stasyuk, 
Banasiewicz et al. 2012). 

 

1.2.2. Síntese de imidazo[1,2-a]piridinas 

 

Além da sua importância no campo medicinal e tecnológico, as imidazopiridinas 

também são utilizadas como precursores de importantes moléculas sintéticas (Song, 

Zhang et al. 2008), devido a isso muitas estratégias para a síntese são relatadas na 

literatura (Groebke, Weber et al. 1998, DiMauro and Kennedy 2007, Adib, Sheikhi et al. 

2011, Bagdi, Santra et al. 2015, Pericherla, Kaswan et al. 2015). 

 Neste contexto, uma das principais abordagens sintéticas para imidazopiridinas 

envolve a condensação de 2-aminopiridinas com compostos α-halocarbonílicos 

(Esquema 7) (Bangade, Reddy et al. 2013). Esta reação é uma adaptação baseada na 

reação de Tschitschibabin (ou Chichibabin) que foi o primeiro a relatar um método para 
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a síntese de imidazo[1,2-a]piridinas utilizando 2-aminopiridina (22) como substrato 

(Tschitschibabin 1925).  

 

 

 

Esquema 7. Condensação de 2-aminopiridinas com compostos α-halocarbonílicos 

 

Uma proposta mecanística para esta condensação é resumida no Esquema 8. 

Neste mecanismo, inicialmente a aminopiridina 22 ataca a bromoacetofenona 22a 

através do par de elétrons do nitrogênio piridínico. Em seguida, ocorre o ataque da 

amina primária à carbonila que resulta no intermediário ciclíco 22c, que sofre uma 

desidratação para gerar a aminopiridina 23 (Smakula Hand and Paudler 1982). 

 

 

Esquema 8. Mecanismo da condensação da 2-aminopiridina com compostos α-
halocarbonílicos 

Uma segunda forma de sintetizar as imidazopiridinas é por meio da 

condensação one-pot de aldeídos e isonitrila com 2-aminopiridinas (Esquema 9) (Adib, 

Sheikhi et al. 2011).   
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Esquema 9. Condensações one-pot de aldeídos, isonitrilas, e 2-aminopiridinas 
 

O mecanismo proposto para esta reação (Esquema 10) indica a inicial formação 

da aldimina 24a a partir do ataque da amina 22 ao aldeído 24 seguido de uma etapa de 

desidratação. Em seguida, a isonitrila 25 ataca a aldimina 24a levando ao intermediário 

24b. A deslocalização eletrônica no intermediário 24b resulta no ataque intramolecular 

do nitrogênio piridínico à tripla ligação, resultando no composto cíclico 24c. A perda de 

H+ ácido na posição benzílica resulta na formação do composto 26 desejado. 

 

 

Esquema 10. Mecanismo de formação da imidazopiridina 26 
 

Um outro interessante método de síntese de imidazopiridinas é por meio do 

acoplamento de três componentes utilizando catalisadores de cobre. Um exemplo é 

apresentado no esquema abaixo (Esquema 11) (Guchhait, Chandgude et al. 2012). 

 

 

Esquema 11. Acoplamento de três componentes utilizando catalisador de cobre 
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A reação inicia-se por meio do acoplamento entre a amina, aldeído e o alcino, na 

presença do metal, que leva ao intermediário 27a. Em seguida, o metal se complexa com 

a ligação tripla, permitindo o ataque do nitrogênio piridínico à ligação tripla levando a 

intermediário ciclizado 27c. Em seguida, o intermediário 27c sofre a perda do metal 

formando o intermediário 27d, que através da perda de próton leva à imidazopiridina 

28 (Esquema 12) (Chernyak and Gevorgyan 2010). 

 

Esquema 12. Mecanismo de formação da imidazopiridina 14 
 

1.2.3. Funcionalização de imidazo [1,2-a] piridinas 

 

Além propriedades fotofísicas e biológicas das imidazopiridinas, estas 

moléculas também são importantes precursores sintéticos (Sulojeva, Yure et al. 2000).  

Desta forma, na literatura são disponibilizados diversos procedimentos para a 

funcionalização de núcleos imidazopiridínicos.  

Dentre estas estratégias, podemos citar reações de substituição eletrofílica 

aromática. Baf e colaboradores relataram a nitração da imidazopiridina utilizando ácido 

nítrico na presença de ácido sulfúrico (Esquema 13).. Shibara e colaboradores também 

mostraram a substituição eletrofílica da imidazopiridina utilizando reações de 

bromação, cloração e iodação Shibara relatou, ainda, que a substituição ocorre 

preferencialmente no anel de cinco membros devido ao caráter rico em elétron deste 
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anel comparado ao de seis membros. (Shibahara, Yamaguchi et al. 2009, Baf, Pordel et al. 

2014). 

 

Esquema 13. Reação de nitração da imidazo[1,2-a]piridina 29 
 

 Além das reações de substituição eletrofílica aromática, a funcionalização de 

imidazopiridinas também vem sendo alcançada por reações de acoplamento, tais como 

Heck, Sonogashira, Stille e outros (Yang, Yang et al. 2012). Um fato interessante é que 

dados da literatura utilizando envolvendo arilação de imidazopiridinas por meio do 

acoplamento de Negishi são escassos (Hervet, Théry et al. 2003). Gudmundsson e 

colaboradores estão entre os primeiros autores a relatar reação de acoplamento do tipo 

Heck utilizando imidazo[1,2-a]piridinas (Gudmundsson, Drach et al. 1996) (Koubachi, El 

Kazzouli et al. 2014). Mais recentemente, o grupo de Kazzouli mostrou a funcionalização 

de imidazopiridinas utilizando a mesma reação (Esquema 14). Neste trabalho, uma nova 

classe de imidazo[1,2-a]piridinas foi sintetizada e testada como como ligantes dos 

receptores da melatonina (El Kazzouli, Griffon du Bellay et al. 2011).  

 

 

 

Esquema 14. Reação de acoplamento de Heck 
 

Outra alternativa para funcionalização de imidazopiridinas que tem sido 

bastante estudada são as reações de ativação C-H. Xiang e colaboradores reportaram 

uma nova metodologia para a formação de ligações C-C utilizando uma reação de  

formilação C-H catalisada por ferro (Xiang, Chen et al. 2016). Neste trabalho, os autores 

utilizaram dimetil sulfóxido (DMSO), que foi utilizado simultaneamente como fonte de 

carbono carbonílico e solvente (Kawakami and Suzuki 2000, Fei, Yu et al. 2013, Lv, Li et 

al. 2013). A reação de formilação da imidazo[1,2-a]piridina ocorreu catalisada por FeCl3, 

na presença de oxigênio. Esta reação se destaca pois utiliza um catalisador menos tóxico 
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e utiliza condições que não necessita a presença de ligantes para a catálise ocorrer. 

(Esquema 15). 

 

 

Esquema 15. Reação de ativação C-H utilizando Fe (III) 
 

Apesar da grande investigação sobre estratégias de síntese e funcionalização de 

imidazopiridinas, algumas destas metodologias foram desenvolvidas utilizando 

reagentes de alto custo ou não disponíveis comercialmente (Santra, Mitra et al. 2014). 

Considerando a importância farmacêutica destes compostos, a busca pelo 

desenvolvimento de metodologias eficientes para a síntese destas moléculas que 

permita acesso a uma variedade de análogos com diferentes substituintes possui grande 

apelo científico e tecnológico.  
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2. OBJETIVOS 

 

Este trabalho teve como objetivo realizar um estudo sobre a aplicação de 

amidetos de lítio e mistos de lítio-magnésio na funcionalização de imidazo[1,2-

a]piridinas de interesse químico e biológico.   
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4.Considerações finais 

 

Durante o desenvolvimento do projeto foi dada ênfase aos estudos sobre a 

metalação de imidazo[1,2-a]piridinas usando diferentes bases metálicas, bem como às 

reações dos intermediários organometálicos correspondentes com diferentes eletrófilos.  

Em um estudo inicial, os amidetos de lítio TMPLi, LDA, LiHMDS e Et2NLi, assim 

como análogos mistos de magnésio-lítio TMPMgCl.LiCl e TMP2Mg.2LiCl, foram avaliados 

na metalação de imidazo[1,2-a]piridinas. Entre as bases de lítio, o amideto LiHMDS foi a 

que apresentou os melhores resultados, permitindo a metalação dos anéis de cinco 

membros dos substratos de maneira regiosseletiva. Além disso, as reações dos 

intermediários organolítio com diferentes eltrófilos permitiu o isolamento dos 

derivados altamente funcionalizados em rendimentos que variaram de razoáveis a bons.   

De maneira similar, os estudos utilizando as novas bases mistas de magnésio-

litio TMPMgCl.LiCl e TMP2Mg.2LiCl permitiram que diferentes imidazo[1,2-a]piridinas 

pudessem ser metaladas de maneira regiosseletiva, no entanto, os produtos foram 

funcionalizados no anel de 6 membros dos substratos. Do ponto de vista sintético, esses 

resultados podem ser considerados bastante interessantes, pois mostram que as duas 

metodologias são complementares no que diz respeito à funcionalização regiosseletiva 

de imidazo[1,2-a]piridinas.  

Se por um lado as reações de desprotonação apresentaram resultados bastante 

interessantes, alguns estudos de acoplamento cruzado de Negishi utilizando diferentes 

protocolos, bem como as tentativas de funcionalização do núcleo imidazo[1,2-a]piridina 

usando estratégias de ativação C-H não levaram a resultados satisfatórios.   

Com o objetivo de melhor compreender as diferenças de reatividade entre os 

reagentes de lítio e mistos de magnésio-lítio, um estudo de termoquímica computacional 

foi realizado. Nestes estudos, foram obtidos os valores teóricos de pKa das imidazo[1,2-

a]piridinas envolvidas nas reações de metalação com as bases (Figura 19).  

Como esperado, a presença dos átomos de cloro ligados ao anel possui grande 

influência sobre a acidez dos hidrogênios aromáticos, cujos valores de pKa dos 

hidrogênios variaram de 10,1 a 16,2. Já no caso dos substratos não clorados, os valores 

ficaram entre 25,1 e 33,2. Um fato interessante foi que, tanto nas reações com bases de 

lítio, quanto nas envolvendo reagentes magnésio-lítio, os hidrogênios abstraídos não 
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foram os indicados como mais ácidos no estudo computacional. Esses resultados 

indicam que as reações devem seguir um mecanismo cinético e que possivelmente conta 

com etapas de complexação base-substrato.   

Além dos estudos metodológicos, o protocolo desenvolvido para funcionalização 

do anel de cinco membros das imidazo[1,2-a]piridinas foi usado em um estudo que teve 

por objetivo desenvolver uma nova rota de síntese do alpidem, um importante fármaco 

ansiolítico. Neste caso, embora várias tentativas tenham sido realizadas, a etapa chave 

da estratégia não levou aos resultados esperados.  
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Capítulo 2. Ressonância Magnética Nuclear Dinâmica (RMND) e estudo teórico da 

4-formil aminoantipirina (4-FAA) 

 

Neste capítulo serão apresentados e discutidos os resultados de um estudo de 

Ressonância Magnética Nuclear Dinâmica (1H RMND) da 4-formil-aminoantipirina (4-

FAA), um dos principais metabólitos da dipirona (metamizol). 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Na espectroscopia de ressonância magnética nuclear, o processo de absorção e 

emissão de energia é lento (~1 segundo), em comparação com a maioria das 

transformações químicas ou equilíbrios conformacionais. Isso significa que muitos 

espectros são na realidade a média de conformações moleculares que se interconvertem 

rapidamente, como por exemplo, as posições axial e equatorial dos hidrogênios do ciclo-

hexano(CONSTANTINO (2008))(Figura 30).  

 

Figura 8. Conformações do ciclohexano 
 

Em muitos casos, no entanto, estas transformações se tornam lentas na escala 

de tempo do RMN; consequentemente, pode-se observar sinais de ambas as estruturas, 

no mesmo espectro. Por meio da variação da temperatura, pode-se transformar um 

espectro que corresponde à média de duas ou mais conformações (o aumento da 

temperatura) e vice-versa (abaixamento da temperatura).  A temperatura em que os 

dois sinais coalescem é chamada temperatura de coalescência. 

Quando uma molécula de N,N-dimetilacetamida muda de uma conformação 

para outra (cis ou trans), as posições dos seus hidrogênios são trocados e permanecem 

em ambientes magneticamente distintos. Consequentemente, o espectro de próton 

mostrará sinais distintos para as metilas. Gasparro e Koloodny estudaram esta rotação 

interna da amida e a influência da temperatura neste equilíbrio químico (Gasparro and 

Kolodny 1977). 
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O mesmo acontece com a N,N-dimetilformamida, que sob baixa temperatura a 

rotação é muito lenta, consequentemente, os dois sinais das duas metilas são observadas 

no espectro de RMN de 1H (Figura 31). Neste caso, as intensidades dos sinais é 

dependente das proporções de I e II no equilíbrio. 

 

Figura 9. Espectro de RMN de 1H de N,N-dimetilformamida (DMF) 
 

Os compostos sujeitos a variações conformacionais dependentes da 

temperatura podem ser analisados pela técnica de Ressonância Magnética Nuclear 

Dinâmica, que pode fornecer valores importantes sobre as interconversões em questão, 

tais como parâmetros termodinâmicos e energia de ativação. A denominação bem como 

implementação da Espectroscopia de Ressonância Magnética Nuclear Dinâmica como 

técnica de investigação estrutural foi feita pelos pesquisadores Lloyd M., Jackman L. M. e 

Cotton F. A (Jackman 1975).  

Esta técnica tem atraído a atenção de muitos pesquisadores que estão 

interessados no comportamento dinâmico das moléculas, como por exemplo a rotação 

interna de amidas, inversões de anéis entre outros (Rodrigues, Palaretti et al. 2013). 

Um importante exemplo da aplicação desta técnica avaliou as conformações da 

esparteína (Krueger and Skolik 1967, Ruenitz and Smissman 1977, Schneider, Fischer et 

al. 1993).  Fraenk e colaboradores descreveram estudos utilizando RMND para 

demonstrar que a esparteína é um bom ligante para o magnésio. Esses estudos 

demonstraram a labilidade da ligação Mg-N,  e consequentemente, sob algumas 

circunstâncias, essa troca na ligação magnésio-esparteína é lenta na escala de tempo do 

RMN. (Fraenkel, Cottrell et al. 1971).  

De Crisci e colaboradores utilizaram a ressonância magnética nuclear dinâmica 

para caracterizar estruturalmente o complexo de ródio com o ligante esparteína ( [((-)-

sparteina)Rh(n4 -COD)]+ ( COD = 1,5-cyclooctadieno) ) e compreender seu 

comportamento dinâmico em solução (De Crisci, Annibale et al. 2010). Este ligante é 

conhecido por ser utilizado como auxiliar quiral com alquil-lítio e magnésio (Wiberg and 
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Bailey 2000). Por meio de estudos utilizando RMND eles observaram que a distância 

entre a ligação Rh-N sendo longa demostram um potencial labilidade da ligação Rh-N, 

demonstrando que a (-)-esparteína está fracamente ligada ao Rh. Essa fraca ligação da 

esparteína com o metal, em algumas circunstâncias, pode limitar o complexo a agir como 

um bom catalisador assimétrico. 

Kleckner e colaboradores também utilizaram a técnica de RMND para estudar as 

conformações das proteínas utilizando abordagens experimentais e computacionais 

para compreender a dinâmica das proteínas.  Neste trabalho os autores demonstram 

como a técnica de RMND é uma poderosa ferramenta para compreender as 

propriedades dinâmicas das proteínas, e tais dados são essenciais para descrever base 

estrutural das suas funções biológicas, incluindo os catalisadores, as ligações, regulação 

e estrutura celular (Kleckner and Foster 2011). 

 Ao longo dos anos, esta estratégia tem auxiliado muitos pesquisadores a entender 

o comportamento dinâmico das amidas (Gutowsky and Holm 1956, Calzolari, Conti et al. 

1970). Esta função, também conhecida como ligação peptídica, é uma das ligações mais 

presentes na natureza, uma vez que é a base para a ligação de diferentes aminoácidos na 

formação de proteínas (Palmer 2009, Kleckner and Foster 2011). 

 Embora uma grande quantidade de literatura disponível sobre o estudo sobre o 

comportamento dinâmico de amidas, existe muito pouca informação quando o 

nitrogênio da amida está em conjugação com uma ligação dupla carbono-carbono 

(Gehring, Mosher et al. 1966, Aguirre, Somanathan et al. 2003).  

Metamizol de sódio (dipirona) é um analgésico muito utilizado e que possui 

propriedades antipiréticas e anti-inflamatórias. Um de seus principais metabolitos, 

responsável pelo efeito analgésico, é a 4-formil-aminoantipirina (4-FAA, Figura 32) 

(Vlahov, Badian et al. 1990). 

 

Figura 10.  Estrutura da 4-formil-aminoantipirina (4-FAA) 
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Este e outros metabólitos foram sintetizados pelo nosso grupo de pesquisa e 

utilizados em estudos com o objetivo de compreender os seus mecanismos analgésicos e 

antipiréticos nos seres humanos (Aguiar, Malvar et al. 2013).  

Este composto possui uma ligação parcial dupla carbono-nitrogênio (Figura 32), 

apresentando dessa forma uma rotação lenta (na escala de tempo do RMN), o que 

resulta em espectros simultâneos de dois isômeros no espectro de 1H. A partir destas 

análises foram calculados parâmetros termodinâmicos para o processo de rotação da 

ligação. 

Durante a caracterização de RMN 1H do composto 4-FAA mais de uma espécie 

foi detectado, com os seus respectivos sinais, mostrando proporção diferente, 

dependendo da temperatura e solventes utilizados na análise. Desta forma, decidiu-se 

realizar um estudo mais detalhado destes espectros de RMN, que pode ser 

razoavelmente explicado pelo equilíbrio, como representado no esquema 34, entre os 

isômeros (E) (Z) de 4-FAA (1). 

 

 

Figura 11. Estrutura da 4-formil-aminoantipirina (4-FAA). 
 

A função amida do composto 69 é fortemente conjugada com o sistema π 

adjacente (Aguirre, Somanathan et al. 2003). A rotação em torno da ligação parcial dupla 
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carbono-nitrogênio em Z-69 e E-70 é lenta na escala de tempo do RMN à temperatura 

ambiente, a qual os espectros resultam em mostrar os isômeros simultâneos. 
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2. OBJETIVOS 

 

Este trabalho teve como objetivo avaliar, em solução, o comportamento e as 

conformações da 4-formil-aminoantipirina (4-FAA), um dos principais metabólitos da 

dipirona (metamizol), por meio de um estudo de Ressonância Magnética Nuclear 

Dinâmica. Este trabalho contribui para a literatura com os dados de RMN de 1H e 13C 

para os isômeros da molécula 4-FAA. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste trabalho, foi realizada uma atribuição detalhada dos dois isômeros 

rotacionais da 4-formilaminoantipirina (4-FAA) utilizando ressonância magnética 

nuclear dinâmica. Os parâmetros termodinâmicos foram atribuídos à rotação restrita 

em torno da ligação carbono-nitrogênio utilizando RMND 1H. 

Por meio das intensidades dos sinais no espectro de 1H RMN foi possível 

encontrar as proporções dos dois isômeros E e Z e juntamente com as análises 

bidimensionais foi possível atribuir os dados espectroscópicos para os dois isômeros na 

molécula 4-FAA. 

 Foram avaliados, também, espectros realizados em diferentes temperaturas, com 

o objetivo de encontrar a temperatura de coalescência dos sinais. Enquanto à 25ºC 

foram observados dois sinais finos correspondentes aos dois isômeros, estes sinais 

tornaram-se alargados quando a temperatura foi aumentada. Com o aumento da 

temperatura foi possível observar a coalescência de dois singletos em um singleto na 

temperatura de 323 K; dois singletos em um singleto (2,14 ppm e 2,20 ppm) e dois 

dubletos (8,13 e 8,20 ppm) em um sinal à 353 K; e um dubleto coalesceu gradualmente 

para um sinal (9,15 e 9,31 ppm) a 360 K. 

Com as temperaturas de coalescência em mãos, foi possível calcular alguns 

parâmetros termodinâmicos tais como a constante de velocidade para o processo 

rotacional na temperatura de coalescência e a energia livre de Gibbs (∆G≠) para a 

rotação em torno da ligação N–C(O). Os valores de ∆G≠ para os quatro casos de 

coalescência ficaram muito próximos, uma vez que se referem ao mesmo processo de 

rotação. Complementando os parâmetros termodinâmicos, foi possível também calcular 

a energia de ativação e a variação de entropia para o processo rotacional restrito em 

torno da ligação N–C(O). 

Finalmente, neste trabalho foi também investigada a influência dos solventes na 

proporção dos isômeros em solução. Neste contexto, foi possível observar que em 

solventes apróticos o isômero Z é favorecido.. Por outro lado, em solventes próticos a 

orientação E é mais estável. 
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