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Figura 12: Esquema das principais reações do anel imidazólico. 

2.2.A DOENÇA DE CHAGAS 

20 

Carlos Chagas, médico e pesquisador, teve sua atenção 

despertada pelo inseto hematófago Triatoma infestans, conhecido 

como barbeiro, que estava presente em enormes quantidades em 

casebres primitivos. Ao examinar o organismo do barbeiro ao 

microscópio, encontrou microorganismos ativíssimos pertencentes à 

família dos tripanossomas. Aquele inseto devia ser o transmissor da 

doença por ele pesquisada por ser portador de protozoários flagelados. 

Em pouco tempo ficou provado que os tripanossomas encontrados 

eram patogênicos. O protozoário ficou conhecido por Trypanosoma 

cruzi e em 1909 a nova doença encontrada recebeu o nome de doença 

de Chagas em homenagem a Carlos Chagas, descobridor não só do 



21 

agente causador como também da forma de transmissão da doença, 

além de seus aspectos clínicos. 

A doença de Chagas esteve restrita, inicialmente, aos 

animais da América, desde a Patagônia até o sul dos Estados Unidos da 

América. Com a chegada do homem e os processos de colonização, os 

barbeiros desalojados acabaram por invadir as habitações rústicas dos 

colonos. A doença chegou assim ao homem e aos mamíferos 

domésticos. Existem atualmente 18 milhões de pessoas infectadas, 

sendo que 6 ou 7 milhões estão no Brasil, o que torna a doença de 

Chagas um problema médico e social de grande porte na América 

Latina (DIAS, JATENE, 1992; DO CAMPO, MARR, 1986). 

A contaminação se dá através das fezes do inseto. O 

parasita entra na corrente sanguínea pela pequena lesão deixada pela 

picada do barbeiro, que provoca coceira. Ao se coçar a vítima 

involuntariamente se contamina. Os sinais da doença se produzem no 

próprio lugar onde se deu a infecção. Se a contaminação se dá na 

região próxima aos olhos, esses ficam inchados. Na pele a lesão inicial 

assemelha-se a um furúnculo ou mancha avermelhada quase sempre 

dolorosa. Ocorre a formação de ínguas. 

Na fase aguda da doença ocorre febre, a quantidade de 

parasitas circulantes é grande e após algumas semanas os sintomas 

desaparecem. Porém, em crianças pode haver morte, em face de um 

ataque intensivo dos tripanossomas. Em adultos a fase aguda, é mais 

atenuada, podendo passar despercebida ou confundida com uma gripe. 
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Este parasita se caracteriza por interagir com o sistema 

imunológico do doente, o que dificulta sua erradicação bem como o 

desenvolvimento de vacinas específicas. 

Nos anos 60, fármacos eficazes começaram a serem 

utilizados, como os nitrofuranos. O mais efetivo foi o nifurtimox (13) 

que levou a casos de cura em ambas as fases. Mais adiante, um 

derivado imidazólico denominado benzonidazol (14) mostrou-se mais 

potente contra o parasita (ANDRADE, MAGALHÃES, PONTES, 

1985). 

2.2.1 Terapêutica Experimental na doença de Chagas 

O controle de transmissão da doença de Chagas por 

inseticidas de longa duração, o aperfeiçoamento do processo de 

transfusão de sangue e a drástica redução da população rural têm 

diminuído os índices de contaminação em largas áreas do Continente 

Americano. Apesar dessa conquista, permanecem milhões de pacientes 

chagásicos que necessitam de atendimento médico e tratamento 

específico. 

Séries de fármacos foram testadas, a partir da década de 50, 

em animais e pacientes chagásicos sem êxito, e somente a partir de 

1970 é que os dois fármacos citados anteriomente atingiram o 

mercado, embora com limitações. 
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2.2.1.1. Nifurtimox (13) e Benzonidazol (14) 

Em 1972, o nifurtimox ( 13) foi usado em ammalS 

inoculados com oito cepas do Trypanosoma cruzi, obtendo bons 

resultados, e, após estudos fannacológicos, o fármaco foi submetido 

em humanos nas fases aguda e crônica da doença. Na Argentina 

verificou-se uma porcentagem de cura de 81% dos pacientes. Já no 

Brasil Central a cura foi de cerca de 47%. 

Em 1978, o benzonidazol (14) foi empregado no tratamento 

específico de pacientes chagásicos na fase aguda, promovendo curas 

parasito1ógicas de 50% a 70%. No tratamento de pacientes crônicos os 

resultados são significativamente inferiores. 

~CH=N~N/\S02 
02

N 
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nüurtimox (13) benzonidazol (14) 

Figura 13: Fármacos com atividade antichagásica. 

Esses fármacos são moderadamente tóxicos e podem 

eliminar o parasita do sangue e dos tecidos se administrados na dose e 

no tempo corretos. Ainda assim, o tratamento exige cuidado devido às 

reações colaterais de gravidade variáveis (BRENER, 1979; CRUZ, 

VILLAL T A, MUNIZ, 1981). Sendo assim, há muitas restrições quanto 

ao seu uso, o que acabou tirando o nifurtimox (13) do mercado. 
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Atualmente, o benzonidazol (14) é o único medicamento 

empregado, mas seu uso é restrito à área hospitalar, não sendo mais 

comercializado. Estes fatos indicam claramente a necessidade de mais 

compostos ativos contra o Trypanosoma cruzi a serem estudados e 

desenvolvidos, visando uma alternativa terapêutica. 

A seleção de fármacos para o tratamento da doença de 

Chagas faz-se através de modelos que avaliam a eficiência das 

moléculas em relação aos estágios evolutivos do Trypanosoma cruzi, 

obtidos de camundongos infectados. 

Estudos realizados em 1967 mostraram que a 

suscetibilidade da cepa Tulahuen foi significativamente menor em um 

grupo de sete cepas submetidas ao tratamento específico. Mais 

recentemente foi demonstrado que havia uma correlação entre a 

resistência ao nifurtimox (13) e benzonidazol (14) com características 

morfobiológicas das cepas do Trypanosoma cruzi. Além disso, 

detectou-se a existência de cepas de alta resistência isoladas na cidade 

de Montalvânia em Minas Gerais. Esses dados levantaram a 

possibilidade de que certas cepas resistentes predominem em 

determinadas áreas geográficas, fato que explicaria resultados 

contraditórios nos tratamentos clínicos com os derivados 

nitroeterocíclicos. 

Um trabalho realizado em 1987 mostrou a suscetibilidade 

do nifurtimox (13) e benzonidazol (14) em 47 cepas de Trypanosoma 
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cruzi isoladas de diferentes hospedeiros, áreas geográficas e origem 

das fases agudas e crônicas. As cepas foram depositadas em um 

criobanco mantido pelo Laboratório de Doença de Chagas da Fundação 

Oswaldo Cruz, em Belo Horizonte. Nesse estudo, as cepas foram 

inoculadas em camundongos fêmeas Swiss albino, sendo estes tratados 

com os fármacos benzonidazol (14) e nifurtimox (13), por 20 dias 

consecutivos, nas dosagens de 100 mg/kg. Os grupos de 15 animais, 

mantidos por 30 a 45 dias, foram submetidos aos testes de hemocultura 

e de imunofluorescência. Os resultados desse levantamento mostraram 

nítida distribuição geográfica de diferentes cepas do Trypanosoma 

cruzi. Assim, cepas isoladas do Rio Grande do Sul e Argentina 

apresentam alta suscetibilidade, ao passo que as provenientes de Minas 

Gerais são resistentes. Esses dados são compatíveis com o relato da 

existência de um número de cepas altamente resistentes em 

Montalvânia, área na qual ocorreu recente invasão pelo Triatoma 

infestans. (BRENER, ANDRADE, BARRAL-NETTO, 2000). 

2.3 MEGAZOL (12) 

No [mal dos anos 60, o megazol (12), sintetizado por 

Berkalhammer e Asato, demonstrou possuir largo espectro de ação 

biológica, revelando também sua eficácia contra o parasita causador da 

doença de Chagas. A literatura descreve quatro rotas para sua obtenção 

(BERKELHAMMER, ASATO, 1968; REMERS, GIBS, WEISS, 

1969; REMERS et aI, 1972, ALBRIGHT, SHEPHERD, 1973; 

ALBUQUERQUE, 1995). 
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Apesar de ter demonstrado largo espectro de atividade 

biológica frente a diversos microorganismos gram-positivos e gram

negativos (BURDEN, RACETTE, 1968; NAIR, NAGARAJAN, 1983; 

WINKELMANN et aI, 1977), bem como fungos e parasitas, o estudo 

não foi continuado devido ao potencial tóxico do grupo nitro, presente 

na molécula, que apresentava restrições mediante o registro de novos 

fármacos pelo FD A. 

A gravidade da infecção pelo parasita no Brasil levou os 

pesquisadores, nos anos 80, a relacionarem um grande número de 

moléculas com potencial antichagásico. Entre elas, o megazol (12) 

figura como um fármaco de grande interesse (FILARD, BRENER, 

1982; TSUHAKO et ai, 1989; TSUHAKO, 1990). 

A atividade quimioterápica com megazol (12) foi 

determinada a partir de uma variedade de experimentos em animais de 

laboratório infectados por protozoários. Estes incluem Tricomonas 

vaginalis em camundongos, Entamoeba histolytica em camundongos e 

hamsters, Trypanosoma cruzi e Leishmania donovani em 

camundongos. Os níveis de atividade e o relativo potencial referente 

aos dados obtidos variaram de acordo com os diferentes testes 

empregados. 

Infecções com Tricomonas vaginalis em camundongos 

responderam com dose oral única ou múltipla de megazol (12) na 

concentração de 10 mg por kg. Doses de 90 a 130 mg por kg por dia 

resultaram em 100% de cura. Dependendo do método de tratamento, os 
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níveis de potencialidade do megazol (12), em tricomonÍases 

experimentais, foram de 2 a 8 vezes mais eficientes que o metronidazol 

(5) com margem de segurança equivalente ou superior. 

Em 1968, a partir de testes realizados pela American 

Cianamid, constatou-se que dose única via oral ou intraperitoneal entre 

20 a 40 mg por kg prolongou a sobrevivência de ratos e camundongos 

infectados experimentalmente em cepas altamente virulentas do 

Trypanosoma equiperdum. A ingestão de 6 a 13 mg por kg por dia 

durante sete dias foi também altamente supressiva, em infecções 

experimentais de roedores, causadas por um tipo virulento de 

Trypanosoma cruzi. 

Em testes laboratoriais também foi evidenciada a eficácia 

do megazol (12), em ratos que receberam doses únicas via oral ou 

subcutânea, frente a bactérias gram-positivas e gram-negativas. Este 

fármaco foi tão potente quanto o ácido nalidíxico (15), fármaco de 

referência contra infecções produzidas por bactérias patogênicas gram

negativas. 

o 
COOH 

H3C 

Figura 14: Estrutura do ácido nalidíxico. 
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Experiências com o Trypanosoma cruzi foram efetuadas na 

fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro. Após administrar o 

medicamento em camundongos concluíram que esse fármaco é o mais 

ativo componente já testado e pode ser adicionado à lista existente de 

fármacos com marcante atividade contra o Trypanosoma cruzi. 

Os níveis de potencialidade mencionados nestes 

experimentos mostram dados suficientemente interessantes para 

justificar outros estudos. 

2.4.ROTAS DE OBTENÇÃO DO MEGAZOL (12) 

A primeira rota de síntese relatada, foi proposta por 

Berkelhammer e Asato, em 1968, como demonstrado abaixo. 
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Figura 15: Esquema de síntese do megazol (12), descrito por Berkelhammer e Asato, em 1968. 
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o método utiliza o 4(5)-nitroimidazol como produto de 

partida, que foi meti lado na posição 1 utilizaqdo-se dimetilsulfato em 

meio aprótico neutro. 

o produto desta reação foi hidroximetilado na posição 2, 

utilizando-se paraformaldeído em dimetilsulfóxido e o álcool 

produzido foi oxidado ao aldeído correspondente pela ação de 

tetracetato de chumbo ou por dióxido de manganês. 

Este aldeído foi submetido à reação com tiosemicarbazida 

em melO ácido ou neutro produzindo a tiosemicarbazona 

correspondente. Esta última, sob ação oxidante do sal duplo de ferro e 

amônio produziu o megazol (12), com um rendimento global de 4%. 

A segunda rota foi proposta em 1969 por Remers, Gibs e 

Weiss. Baseava-se na formação inicial do anel tiadiazólico a partir da 

tiosemicarbazida, finalizando com a formação do anel imidazólico para 

a obtenção do megazol (12), como se pode observar na figura a seguir. 
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Figura 16: Esquema de síntese do megazol (12), proposto por Remers, Gibs e Weiss, 

em 1969. 

Esta rota partiu da tiosemicarbazida que, reagindo tanto 

com cloretos de ácidos halogenados como anidridos dos mesmos, 

fonnou o anel tiadiazólico funcionalizado na posição 5_ 

o processo de ciclização foi realizado pela ação do ácido 

sulfúrico, obtendo-se o anel imidazólico. Este foi então metilado pelo 

dimetilsulfato e, após proteção da amina do anel tiadiazólico, efetuou

se o processo de nitração_ O megazol (12) foi então obtido por 

hidrólise ácida da amida com um rendimento global final em tomo de 

1%_ 
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Uma terceira rota foi formulada por Albright e Shephard em 

1973, que se baseava na reatividade do grupamento metila em posição 

2 do anel nitroimidazólico. Esta rota sintética apresentou um 

rendimento global de 12%, tendo sido executada em 4 etapas: 

N 

J)--CH3 °2N 
I 

CH, N ~F\ 
'C,H,cOCI ~ J)--CH=C-~_ 

CH3 ~ °2
N 

I Ó 
I~ 

H,SOJNoNac J;Lc-co-Q 
Ü:lN I "OH 

CH3 N 

s=' LJ;Lrn 
Ü:lN I 

CH3 

I CF. COOH !IN ~.........-NH2 NH,NHC(S)NH,~ --'Z.N n 
°2N 

I N-N 
CH3 

(12) 

Figura 17: Esquema de síntese do megazol (12), proposto por Albrigth e Shephard, em 1973. 

o material de partida utilizado foi o 1,2-dimetil-5-nitroimidazol que 

reagiu com cloreto de benzoÍla em presença de uma amina terciária. 

o produto desta reação reagiu com nitrito de sódio em 

presença de ácido sulfúrico formando a oxima correspondente que, sob 

ação do cloreto de tionila, produziu a nitrila na posição 2. Este foi o 

intermediário chave do processo e reagiu facilmente com a 
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tiosemicarbazida em meio de ácido trifluoracético dando o megazol 

(12). 

Com base na química de nitroimidazóis e em 

experimentações anteriores das rotas citadas, foi formulado, um novo 

caminho para a obtenção do megazol (12): 
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Figura 18: Rota de síntese proposta para obtenção do megazol (12), por Albuquerque 

e coL, em 1995. 

Esta rota pode empregar duas matérias-primas: o 1-

metilimidazol (16) que foi funcionalizado na posição 2 pela ação do 

butil-lítio e do dimetildissulfeto, ou o l-metil-2-tioimidazol que foi 

metilado pela ação do dimetilssulfato em acetonitrila ou solução de 

bicarbonato de sódio. 
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o composto 1-metil-2-tiometilimidazol foi nitrado em 

posição 5 pelo ácido nítrico a 69% em ácido acético. O 5-nitroimidazol 

foi submetido à oxidação para produzir a sulfona correspondente, a 

qual por reação com cianeto de potássio, levou ao l-metil-2-ciano-5-

nitroimidazol, intermediário chave desta rota. 

Na última etapa efetuou-se a reação da nitrila com 

tiosemicarbazida, em presença de ácido trifluoracético para conduzir 

ao produto desejado, o megazol (12). Os rendimentos globais 

utilizando-se o 1-metilimidazol (16) e o l-metil-2-tioimidazol como 

materiais de partida foram de 7 e 5~5%. 

Em 2001, Moretto retomando esta rota, estudou alguns 

processos visando aumentar o rendimento das etapas limitantes como a 

nitração, que rendia 22% do produto desejado. A partir de dados 

experimentais a rota foi modificada segundo indicado na figura a 

segurr: 
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Figura 19: Rota de síntese do megazol (12), otimizada por Moretto, em 2001. 
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As etapas de ciclização, utilizando ácido trifluoracético, e 

de nitração apresentam rendimentos de 60% e 20%, respectivamente 

(ALBUQUERQUE, 1995; REMERS et ai, 1969, 1972). Logo, é 

esperado um aumento tanto no tempo de execução, pelo menor número 

de etapas, como também no rendimento global (em tomo de 15%). 
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3.0BJETIVO 

Este trabalho tem como objetivo o estudo de uma nova rota 

de síntese do megazol (12) que promova uma alternativa na produção 

dessa molécula, não só utilizando processos de fácil execução, como 

também diminuição no tempo de execução do fármaco pelo menor 

número de etapas. A previsão do aumento dos rendimentos parciais 

deverá elevar o rendimento global para 15 %. 

A partir de dados da literatura propõe-se a obtenção do 

megazol (12) a partir do l-metilimidazol (16) (WHITTEN, 

MACCARTHY, MATTHEWS, 1985,1986,1988). 

Esta rota é composta por três etapas de fácil execução, 

sendo a primeira a cianação do anel imidazólico na posição 2 e 

posterior ciclização deste intermediário através da reação da 

tiosemicarbazida em meio ácido formando o anel tiadiazólico 

(ALBUQUERQUE, 1995). A etapa [mal é a nitração do anel 

imidazólico e obtenção do megazol (12) (REMERS et al, 1969, 1972). 

Visando a seqüência do estudo do megazol (12) e 

considerando as características do anel imidazólico, a rota em questão 

está representada na figura a seguir: 
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Figura 20: Esquema da nova rota proposta para síntese do megazol (12). 
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4.MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1.MATERIAIS 

4.1.1.So1ventes 

Acetato de etila P A; diclorometano P A; éter etílico P A; 

acetona P A; metanol P A; dimetilformamida; tetraidrofurano. 

A dimetilformamida foi destilada para a eliminação de água, 

pois esta interfere no processo de cianação. 

4.1.2.Reagen tes 

l,4-dimetilaminopiridina; l-metilimidazol (16); brometo de 

cianogênio; tiosemicarbazida; ácido nítrico fumegante; ácido nítrico 

70%; ácido acético; hidróxido de amônio 32%; ácido trifluoracético; 

bicarbonato de sódio; ácido clorídrico; anidrido acético; cloreto de 

amônio, sílica gel 60 para coluna cromatográfica, tamanho de 

partículas 63 - 200 mesh e 70 - 230 mesh, Merck. 

4.1.3.Equipamentos 

As evaporações foram realizadas em evaporador rotatório 

marca Marconi. 

Os produtos sintetizados foram identificados por comparação 

com padrões previamente preparados por cromatografia em camada 

delgada efetuadas com folhas de alumínio recobertas de sílica gel 60 

mesh com indicador de fluorescência marca Merck 60F257. Estas 
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placas cromatográficas foram reveladas pela exposição à lâmpada UV 

(254 nrn). 

Os dados de ressonância magnética nuclear unidimensional 

de hidrogênio ( I H RMN), e de carbono (BC RMN) foram obtidos em 

aparelho Bruker ADV ANCE DPX-300 (300MHz). O solvente 

utilizado para os experimentos foi o DMSO deuterado. Os 

deslocamentos químicos (õ) foram expressos em ppm em relação ao 

tetrametilsilano (TMS), utilizado como padrão interno. 

Para determinação dos pontos de fusão das moléculas 

sintetizadas foi utilizado o aparelho da marca Marconi para este fim, 

sem correção. 

4.2.MÉTODOS 

4.2.1.Primeira etapa - Cianação 

Em um balão de fundo redondo adicionar 6,1 g de 

dimetilaminopiridina em 100 mL de dimetilformamida (recém

destilada). Colocar em banho de gelo com sal grosso e adicionar 5,3 g 

de brometo de cianogênio. Conectar em balão com condensador de 

refluxo. Deixar em baixa temperatura durante 15 minutos sob agitação. 

Forma-se uma emulsão amarela, indicando a formação do C.A.P. 

Adicionar, então, 1,7 mL de l-metilimidazol (16). Retirar o banho de 

gelo. Aquecer a 40°C por 20 horas, ainda sob agitação. Ao [mal, 

obtém-se uma solução marrom com a formação de um precipitado. 

Filtrar, desprezando o precipitado, verificar o pH neutralizando com 



41 

solução saturada de bicarbonato de sódio. Extrair o produto com 

diclorometano. 

Para a eliminação da dimetilformamida, extrair com solução 

aquosa 1 equivalente-grama por litro de cloreto de amônio. A fração 

aquosa é descartada e a fração com diclorometano evaporada. 

A purificação do produto concentrado é feita em coluna com 

sílica gel e diclorometano. Adicionar a amostra a purificar e o eluente 

adequado (2,5% em volume de metano I em diclorometano). 

Cromatografar as alíquotas que saírem da coluna e verificar onde o 

produto está mais puro. Evaporar as frações. O produto é um óleo 

marrom. 

Análise: 

RMN'H (DMSO) 8 ppm = 3,49 (s, 3H, NCH3); 8.03 (s, IH, H5); 8,36 

(s, IH, H4). 

RMN13C(DMSO) 8 ppm = 30,66 (NCH3); 79,06 (CN); 130,90 (C2); 

162,23 (C4 e C5). 

4.2.2.Segunda etapa - ciclização 

Em um balão de fundo redondo dissolver o l-metil-2-

cianoimidazol (17) em ácido trifluoracético. Adicionar a 

tiosemicarbazida, deixando sob agitação a 40·C por uma noite. A 

proporção entre os reagentes deverá ser 1: 1 em moI e a quantidade do 

ácido suficiente para dissolver a tiosemicarbazida. Dois mL do ácido 

para cada 5 mmols do produto cianado foram suficientes. 
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Transcorrida a reação o meio deve ser neutralizado com 

solução aquosa de hidróxido de amônio. Forma-se um precipitado bege 

que é filtrado e lavado com água gelada. Recristalizar em etano! se 

necessário. Precipita um sólido branco. 

Análise: 

RMN'H (DMSO) Õ ppm = 4,06 (s, 3H, NCH3); 4,49 (b, 2H, NH2); 

7,24 (s, IH, C4); 7,49 (s, IH, C5). 

RMN13C (DMSO) Õ ppm = 35,315 (NCH3); 125,030 (C5); 126,393 

(C4); 136,166 (C2); 150,142 (C2'); 170,454 (C5'). 

4.2.3. Terceira etapa - nitração 

Uma mistura de 0,7 mmoL do produto ciclizado e 0,4mL de 

anidrido acético é aquecida em banho-maria por 5 minutos. À amida 

resultante misturou-se 1,2 mL de ácido acético, 0,05 mL de ácido 

nítrico 70% e 0,2 mL de anidrido acético. Ocorre uma reação violenta 

com liberação de vapores nitrosos que após 1 ° minutos clareia. A 

mistura é concentrada e o resíduo tratado com água. Lavar o sólido 

amarelo que se forma e secar ao ar, obtendo-se o megazol acetilado. 

Tratar a mistura, de mais ou menos 60 mg, com 0,2 mL de ácido 

clorídrico concentrado e aquecer em banho-maria por 15 minutos. 

Após o resfriamento concentrar a vácuo. Neutralizar o resíduo (pH=7) 

com solução de hidróxido de amônio, ou solução saturada de 

bicarbonato de sódio. Precipita um sólido. Este sólido é lavado com 

águ,a e seco ao ar. 
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5. PROPOSIÇÃO DE NOVA ROTA DE SÍNTESE DO MEGAZOL 

(12) 

Baseando-se em dados de literatura sobre síntese de 

imidazóis propõe-se uma nova rota de obtenção do megazol (12) cujas 

etapas serão descritas abaixo. 

5.1.CIANAÇÃO 

O novo método proposto tem como produto de partida o 1-

metilimidazol (16). Este é funcionalizado na posição dois, pela 

introdução de um grupamento ciano. Para esta reação emprega-se o 

brometo de cianogênio, porém a reação direta de imidazóis com 

brometo de cianogênio resulta em bromoimidazóis, não havendo, 

portanto, um método direto para obtenção de 2-cianoimidazóis. A 

literatura indica a síntese desta classe de compostos pela ação do 

C. A.P., que é um complexo formado entre o brometo de cianogênio e 

1,4-dimetilaminopiridina em dimetilformamida, resultando no sal 

brometo de l-ciano-4-dimetilaminopiridina (C.A.P.), de acordo com o 

esquema abaixo: 

H'Ó
H
: 

N 

BrCN • 

H3C, ..... CH 3 

~Br-l.+) 
N 
I 
CN 

Figura 21: Formação do C.A.P. 

Este complexo ataca a ligação carbono-hidrogênio do anel 

imidazólico na posição dois, promovendo a formação da ligação 

carbono-carbono entre o anel e o grupo ciano. Esta conversão se 
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caracteriza pela formação da espécie eletrofilica CN+. Obtém-se, então, 

o l-metil-2-cianoimidazol (17), conforme o esquema abaixo: 

H3C, .... CH3 H3C, .... CH3 N N 

· Q8'-(~ 
+ Q8'- +I[~ N 

N N N CN I 
I I I CH3 CN H CH3 

Fj~ra 22: Mecanismo proposto para cianação do 1-metilimidazol (16), via C.A.P. 

A síntese de 2-cianoimidazóis é também descrita utilizando 

cloreto de cianogênio, que é um gás extremamente tóxico tomando o 

método menos viável As características lacrimogêneas do brometo de 

cianogênio são bastante contornáveis pela utilização de materiais de 

segurança como máscaras, óculos, luvas e exaustão. Estas 

características levaram a escolha deste último como agente de cianação 

(WHITTEN, MACCARTHY, MATTHEWS, 1985, 1986, 1988). 

Este processo tem altos rendimentos. São relatados 

rendimentos de 50 a 78% na cianação do l-metilimidazol (16) 

(Albuquerque, 1995; Whitten, MacCarthy, Mattews, 1985, 1986, 

1988). Porém, o rendimento do produto depende da adição imediata do 

imidazol alquilado na posição 1 no momento da formação do C.A.P., 

utilizando-se excesso do imidazol. Um exemplo encontrado na 

literatura revela que a imediata adição de l-alquilimidazóis pode levar 

a diferenças de rendimentos de mais de 50% na obtenção do composto 

cianado, quando comparado à adição após certo tempo da formação do 

C.A.P. (WHITTEN, MACCARTHY, MATTHEWS, 1985, 1986, 

1988). 
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5.2.CICLIZAÇÃO 

A funcionalização do l-metilimidazol (16) pelo grupo ciano 

na posição 2 obtido na etapa anterior constitui a chave para a etapa da 

ciclização. É através do grupo ciano que a tiosemicarbazida, na 

presença de ácido trifluoracético, permitirá a formação do anel 

tiadiazólico, substituído pelo grupo amino na posição 2' 

(ALBUQUERQUE, 1995). 

Admite-se que em meio fortemente ácido o grupo Clano 

tenda a ser protonado, como se observa em A, na figura 14 

(ALBUQUERQUE, 1995). Após a protonação desse grupamento, a 

carga positiva adquirida é transferida para o átomo de carbono, 

conforme a estrutura B. B é atacado pelo grupo amino da 

tiosemicarbazida gerando o íon C que desencadeia o processo da 

ciclização. Visando uma maior estabilização da estrutura fonnada e 

também a distribuição da carga residual presente, uma série de 

equilíbrios tautoméricos se estabelece (C, D e E). O intermediário E 

proporciona o ataque do par eletrônico do átomo de enxofre ao carbono 

originário do grupo ciano, passando assim para um intermediário 

cíclico F, porém ainda carregado positivamente. Novamente outro 

equilíbrio tautomérico se estabelece (F e G) ocorrendo à perda do 

cátion H+ (H). Forma-se, então, a estrutura I. O grupo NH/ é 

eliminado da estrutura chegando-se assim a completa ciclização e 

formação do anel tiadiazólico. 

A figura a seguir, contém o esquema do mecamsmo 

proposto acima para a constituição do composto ciclizado: 
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Figura 23: Proposição para mecanismo de ciclização. 
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5.3.NITRAÇÃO 

A química dos nitroimidazóis demonstra que a introdução 

do grupo nitro, preferencialmente na posição 5, deve ser realizada em 

meio fortemente ácido e em alta temperatura. A bibliografia indica que 

vários sistemas nitrantes podem ser empregados (NAGARAJAN et ai, 

1982). Neste trabalho o sistema nitrante escolhido foi uma mistura de 

ácido nítrico e ácido acético, que deve ser eficiente para nitrar o 

produto ciclizado obtido na etapa anterior (REMERS, et ai, 1969, 

1972) 

Neste caso em particular, devido à presença da função 

amina no intermediário a ser nitrado, é necessária uma proteção deste 

grupamento. Para tal, emprega-se o método clássico de utilização de 

anidrido acético, que converte o grupo amino em amida e também 

libera, como subproduto, ácido acético. 

Sabe-se que à medida que o processo de nitração avança, a 

solução faz-se mais diluída, devido à formação de água durante a 

reação. A presença do ácido acético garante, não só que o meio 

continue ácido o suficiente para que o grupo nitro se direcione para a 

posição 5, mas também evita que o grupamento acetil protetor seja 

removido. 

Uma vez que o produto nitrado foi obtido, este deverá ser 

tratado com ácido clorídrico para a conversão da amida em amina 



BISL!OTECA 
Faculdade de Ciências Farmacêuticas 

Universidade de São Paulo 
48 

novamente. Com isso, obtém-se o l-metil-2-(5-amino-l 3 4-, , 

tiadiazolil)-5-nitroimidazol, o megazol (12). 

A figura 24 mostra as etapas da nitração do l-metil-2-(5-

amino-l,3,4-tiadiazolil)-imidazol (18): 

N N-N 1[\\ Ii J\-
N~S NH2 
I 

CH3 

(18) 
anidrido 
acético 

N N-N 

I[x ~NCOCH3 N S 
I 

CH3 

~ N N-~\ 
CH,COOH !J X ~NCOCH3 ° N-ZN S 2 I 

CH3 I HCI 

Y \; / \; J:
N N-N 

02N NX SJ\-NH2 
I 
CH3 

(12) 

Figura 2-1: Esquema da nitração. 
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6.RESUL T ADOS E DISCUSSÃO 

6.1.EXECUÇÃO DA CIANAÇÃO 

A cianação via C.A.P. foi bem sucedida desde os primeiros 

e.nSalOS, sendo a presença do grupo ciano identificada por 

esp'ectroscopia de ressonância de próton e carbono (ver anexos). Foram 

realizados repetições com rendimento máximo de 45%. 

Provavelmente, o baixo rendimento encontrado está relacionado com a 

proporção entre os reagentes, temperatura de reação e principalmente 

perdas na etapa de purificação do produto. Um estudo de otimização da 

cinação do I-metilimidazol (16) torna-se, portanto, necessário. 

6.2.EXECUÇÃO DA CICLIZAÇÃO 

Nos primeiros ensaios, ocorreram alguns problemas 

operaCIOnaIS, como: 

a) Eliminação da dimetilfonnamida da etapa anterior, que 

reage com o ácido trifluoracético, prejudicando o rendimento da 

ciclização. 

b) F ormação de sal ácido, na etapa da neutralização, devido 

ao pequeno volume de solvente. 

Para contorná-los passou-se a eliminar a dimetilformamida 

através de um tratamento com solução IN de cloreto de amônio, antes 

da extração do produto cianado. 
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No caso da formação do sal ácido efetuou-se uma adição de 

gelo picado ao meio reacional antes da adição do hidróxido de amônio. 

Até o presente momento, um rendimento médio de 26% foi 

obtido, ainda abaixo das projeções. Para aumentar esse rendimento 

serão realizados novos estudos de otimização. Foram feitas análises de 

ressonância magnética (ver anexos). 

6.3.EXECUÇÃO DA NITRAÇÃO 

A primeira nitração foi reproduzida de acordo com a 

proposição original. Pela metodologia indicada na bibliografia, o 

produto da nitração deve ser tratado com água, precipitando assim o 

composto nitrado, mas ainda na forma de amida. Porém, a adição de 

água solubilizou-o. Atribui-se esta solubilização a duas hipóteses: a 

possível baixa quantidade do produto esperado, que desta forma não 

teria atingido o valor do produto de solubilidade e a salificação do 

produto. Em vista dessas hipóteses, a solução foi neutralizada com 

solução de hidróxido de amônio e realizou-se a extração do produto 

orgânico com acetato de etila. Após a evaporação do solvente seguiu

se o método descrito para conversão do grupo amida em amino, com 

ácido clorídrico concentrado. 

o produto sintetizado foi comparado com uma amostra de 

megazol (12) obtida por outros métodos de síntese, por cromatografia 

em camada delgada com indicador de fluorescência, revelando não ser 

o produto esperado. Uma grande parte da amostra não IDlgrou nas 
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placas. A parte que migrou não era equivalente ao megazol (12). A 

repetição do método levou, novamente, aos mesmos resultados. 

Novas tentativas foram feitas alterando-se alguns itens nos 

métodos bibliográficos. Duas tentativas foram realizadas alterando-se a 

nitração de banho-maria a 100·C para temperatura de refluxo. Os 

produtos gerados foram comparados pelo mesmo método 

cromatográfico, revelando que a nitração na posição 5 do anel 

imidazólico levou a uma substância diversa da esperada. 

Em vista da possibilidade da formação de um sal, mediu-se o 

ponto de fusão do produto. A fusão se iniciou em tomo de 270·C (P.F. 

do megazol) completando-se em tomo de 320·C, indicando um sal. 

Logo, supõe-se que há uma mistura de megazol (12) e seu sal. Na 

tentativa de dessalificação do produto, a mistura foi dissolvida em água 

gelada, em banho de gelo e neutralizada com solução de hidróxido de 

amônio. Os resultados foram os mesmos. 

O produto foi, então, neutralizado com solução de hidróxido 

de amônio e mantido em banho-maria à temperatura de 50·C durante 

50 minutos. Depois em banho-maria a 60·C durante 2 horas. O tempo 

do banho-maria foi, então, prolongado para 4 horas e em nenhuma 

dessas condições foi possível obter o produto esperado. 

Nos novos ensaios realizados, considerou-se importante a 

etapa de precipitação do produto ainda na forma de amida. Seguiu-se o 

método clássico e após a nitração a mistura reacional foi concentrada. 
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Ao invés de água, gelo foi adicionado. Neste caso houve formação de 

um resíduo sólido. Partiu-se para a etapa de conversão de produto que 

deveria estar na forma de amida, de acordo com a metodologia 

indicada na bibliografia. Após a hidrólise da amida com ácido 

clorídrico concentrado a mistura foi neutralizada com solução saturada 

de bicarbonato de sódio. O produto foi levado à secura em evaporador 

rotatório e a fase orgânica foi extraída com tetraidrofurano, no qual o 

megazol (12) é altamente solúvel. Após a evaporação do solvente 

foram feitos testes comparativos em placas cromatográficas, frente a 

padrão. Nos dois ensaios realizados o resultado foi o mesmo. A fase 

orgânica era composta por um mistura na qual apareceram apenas 

traços de megazol (12). 
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7.CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 

Até o presente momento pode-se dizer que a rota de síntese 

proposta para a obtenção do megazol (12) é bastante viável. 

A primeira etapa, após algumas alterações operaCIOnaIS, 

mostrou um rendimento de 45%, condizente com a literatura, mas 

necessitando de uma otimização. 

A segunda etapa apresentou um rendimento parcial de 26%, 

necessitando de um estudo de otimização, enfocando-se a metodologia 

de purificação do intermediário. 

A terceira e última etapa foi desenvolvida segundo as 

indicações da literatura, chegando-se a obtenção de traços de megazol 

(12) o que leva a considerar a eficiência do método proposto e justifica 

um posterior estudo visando à modificação das condições operacionais, 

como tempo, temperatura, proporção entre os reagentes, para aumentar 

o rendimento dessa etapa. 

Portanto, conclui-se que a rota proposta é adequada à 

obtenção do megazol (12) necessitando de uma complementação 

teórica e experimental. 
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