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Introdução 

A importância dos compostos heterocíclicos é 
incontestável, considerando o fato de estarem 
presentes na estrutura de diversos fármacos 
mundialmente consumidos. Dentre os sistemas 
heterocíclicos mais estudados encontram-se as 
quinolinas, que pertencem a uma classe 
característica por conter um anel benzênico fundido 
a um anel piridínico.

1  
O núcleo quinolínico é uma 

importante classe de compostos heterociclicos por 
estar presente em inúmeros exemplos produtos 
naturais ou sintéticos e por apresentar um amplo 
espectro de atividades farmacológicas, tais como 
antiviral, anticâncer, antibacteriana, antifúngica.

2 

No mesmo contexto, 1,2,3-triazóis são compostos 
heterocíclicos nitrogenados amplamente estudados 
devido a uma série de aplicações, destacando o seu 
uso principalmente na indústria de explosivos bem 
como na preparação de novos fármacos. 

3 

Em vista disto, este trabalho descreve a síntese de 
1-quinolino-triazoil carboxamidas através da reação 
de cicloadição 1,3-dipolar entre a 4-azidoquinolinas 
e β-cetoamidas, utilizando para isto um 
organocatalisador. 

Resultados e Discussão 

Inicialmente, estudos foram realizados para 
determinar a melhor condição reacional. Para isto, 
reagiu-se a β-cetoamida 1a com a 4-azidoquinolina 
2a com diferentes organocatalisadores, variando-se 
temperatura, quantidade catalítica e analisando o 
tempo reacional conforme Figura 1. 

Figura 1. Esquema geral da reação. 
 

 

Após análise dos resultados, observamos que o 
produto desejado, a 1-quinolino-triazoil 
carboxamidas 3a, foi obtido em melhor rendimento 
(94%), reagindo-se a β-cetoamida 1a (0,3 mmol) 
com a 4-azidoquinolina 2a (0,3 mmol) na presença 
de pirrolidina como organocatalisador (5 mol%) e 
dimetilsulfóxido (DMSO) como solvente (0,6 mL) a 
temperatura ambiente durante 3 horas. 

 

Tabela 1. Tabela de otimização. 

# Catalisador 
Temperatura 

(°C)  
Tempo 

(h) 
Rend. 
(%)

a
 

1 
L-Prolina 
(10mol%) 

70 48 38 

2 
EtNH2 

(10mol%) 
70 48 27 

3 
Pirrolidina 
(10mol%) 

70 6 95 

4
b
 
 Pirrolidina 

(10mol%) 
70 0,5 83 

5 
Pirrolidina 
(10mol%) 

t.a. 9 88 

6 
Pirrolidina 
(5mol%) 

70 2 93 

7 
Pirrolidina 
(1mol%) 

70 48 47 

8 
Pirrolidina 
(5mol%) 

t.a. 3 94 

9 
Pirrolidina 
(1mol%) 

t.a. 48 traços 

a 
Rendimentos dos produtos isolados. 

b 
Reação realizada utilizando-se radiação de micro-ondas 

Conclusões 

Diante do que foi exposto, foi possível sintetizar 1-
quinolino-triazoil carboxamidas em condições 
brandas e em excelentes rendimentos através da 
reação de cicloadição 1,3-dipolar entre a 4-
azidoquinolinas e β-cetoamidas, utilizando pirrolidina 
como organocatalisador (5 mol%). Estudos de 
variabilidade das azidoquinolinas, bem como de β-
cetoamidas, estão em andamento em nosso 
laboratório. 
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