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Resumo 

 

 
AVILA, Cinara Teiroba de. Síntese de β-enaminonas e aminopirazóis 
trifluormetilados. 2018. f. Trabalho de conclusão de curso – Centro de Ciência 
Química, Farmacêutica e de Alimentos, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 
2018. 
 
 

A pesquisa de novas metodologias sintéticas para obtenção de moléculas com ciclos 

que possuim átomos de nitrogênio tem se destacado na síntese orgânica, visto que 

esta classe de compostos detém inúmeras aplicações na química medicinal. Os 

pirazóis são heterociclos que estão presentes na composição de diversos fármacos 

com varias aplicações biológicas. Além disso, sabe-se que drogas com o núcleo 

aminopirazol estão presentes em ensaios clínicos para terapia do câncer. Os 

grupamentos halogenados também apresentam grande importância para atividade 

biológica em moléculas orgânicas. Dentre estes, recebem destaque compostos que 

contenham o grupo trifluormetil (CF3) como substituinte, pois apresentam boa 

lipofilicidade que permite uma maior e mais fácil absorção e transporte dessas 

moléculas dentro do sistema biológico. Devido a amplas atividades biológicas do 

pirazol e da potencialização que os substituintes trifluormetilados e amina primária 

fazem no anel, este trabalho tem por objetivo realizar a síntese de novos 

aminopirazóis trifluormetilados a partir de três etapas de reações. A primeira etapa 

obteve o composto 1,1,1-trifluor-4,4-dietoxi-3-buten-2-ona com 97% de rendimento 

através da reação de acilação. Posteriormente este foram usados como material de 

partida em reações de Michael com onze diferentes aminas para a formação das 

substâncias 4-amino-4-etoxi-1,1,1-trifluorobut-3-en-2-onas (β-enaminonas) com bons 

rendimentos (60-97%). Na terceira etapa obteve-se os aminopirazóis 

trifluormetilados através de uma reação de ciclocondensação com bons rendimentos 

(50-84%). Em vista disto, foram obtido dezoito compostos trifluormetilados inéditos e 

suas estruturas foram confirmadas e identificadas por RMN de 1H e 13C e CG/EM. 

 

 

Palavras-chave: trifluormetilado, β-enaminonas, aminopirazól, hetereciclo.   
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Abstract 

 

 
AVILA, Cinara Teiroba de. Synthesis of trifluoromethylated and aminopyrazoles. 
2018. f. Undergraduate thesis – Centro de Ciência Química, Farmacêutica e de 
Alimentos, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2018. 

 

 

The research of new synthetic methodologies to obtain molecules with cycles that 

own nitrogen atoms has been deached in the organic synthesis, since this class of 

compounds owns various applications in medicinal chemistry. Pyrazoles are 

heterocycles that is present in the composition of different drugs with various 

biological applications. In addition, it is known that drugs with aminopyrazole nucleus 

are in clinical trials for cancer therapy. Halogenated groups also have great 

importance for biological activity in organic molecules. Compounds with trifluormethyl 

group (CF3) as a substituent receives prominence, because they present good 

lipophilicity, easier absorption and transport of these molecules within the biological 

system. Due to the extensive biological activities of pyrazole and the potentiation that 

the trifluoromethyl substituents and primary amine, the main objective this work is to 

synthesize new trifluormehtylated aminopyrazoles from three stages of reactions. 

The first step is obtained the compound 1,1,1-trifluoro-4,4-diethoxy-3-buten-2-one 

with 97% yield through acylation reaction. Subsequently these were used as starting 

materials in Michael reactions with eleven different amines to form 4-amino-4-ethoxy-

1,1 , 1-trifluorobut-3-en-2-ones (β-enaminones) in good yields (60-97%). In the third 

step, the trifluoromethylated aminopyrazoles were obtained through a 

cyclocondensation reaction with good yields (50-84%). In this way, eighteen novel 

trifluoromethyl compounds were obtained and these structures were by identified and 

characterized by GC/MS, NMR 1H and 13C. 

 

Key-words: trifluoromethyl, β-enaminone, aminopyrazole, heterocycle. 
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1. Introdução e Objetivos 

 A procura por qualidade de vida é constante na vida dos seres humanos 

sendo obtida através de exercício físico, bons hábitos alimentares, higiene e também 

pela utilização de medicamentos para cura de doenças. Devido isso, os cientistas 

vêm buscando desenvolver novos fármacos eficazes para suprir essa grande 

procura pelo bem-estar.1 

 Deste modo, a área que estuda o desenvolvimento de novos fármacos é a 

química medicinal, que envolve diversos campos de conhecimentos, tais como a 

química. Dentro desse ramo, vem se destacando compostos heterociclos, pois sabe-

se que 62% nos fármacos em uso clínico contem pelo menos um núcleo com 

heteroátomo na sua estrutura, onde 91% contém um átomo de nitrogênio.2 Além 

disso, estes estão presentes na composição de vários princípios ativos com diversas 

aplicações biológicas tais como: fungicidas, antimaláricos, antineoplásicos, 

analgésicos, anticonvulsivantes, antivirais, dentre uma gama de aplicações.3 

 Entre os heterociclos, destacam-se os pirazóis que são heterocíclos que 

apresentam anel de cinco membros, contendo em sua estrutura dois átomos de 

nitrogênios adjacentes. 4 Esses anéis tem uma ampla atividade biológica, alguns 

exemplos de fármacos que contêm esse núcleo são: o celecoxib (Celebra®)4, 

potente antiinflamatório que atua como inibidor seletivo da enzima prostaglandina 

endoperóxido sintase-2 (PGHS-2); zaleplon (Sonata®),3 agente hipnótico não-

benzodiazepinico utilizado no tratamento da insônia; fipronil, inseticida 

(carrapaticida) que atua bloqueando o canal de cloro do ácido aminobutírico (GABA) 

e o sildenafil (Viagra), usado contra a impotência masculina.6 (Figura 1). 

N
N

CF3

SO2NH2

H3C

N
N

CN

H2N

CF3

Cl Cl

F3C

O

N
N

N
N

CN

N
EtMeOC

Me

Prn

NH

N

O

OEt

O2S
N

N
Me

Fipronil SildenafilCelecoxib Zaleplon  

Figura 1. Estruturas de fármacos que contém o núcleo pirazol 
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 Além do anel pirazólico, os grupos contendo halogênios, como por exemplo, o 

flúor apresentam grande importância para atividade biológica em moléculas 

orgânicas, uma vez que conferem mudanças significativas nas propriedades 

químicas, físicas, espectroscópicas e biológicas dos compostos. Deste modo, 

recebe destaque os compostos que contenham o grupo trifluormetil como 

substituinte, pois o mesmo tem-se mostrado importante no âmbito sintético quanto 

na área biológica. Além disso, estes compostos apresentam boa lipofilicidade que 

permite uma maior e mais fácil absorção e transporte das moléculas dentro do 

sistema biológico. 7  

 A principal abordagem sintética para obter o anel do pirazol trifluormetilados é 

a reação entre compostos 1,3-dieletrofílicos e/ou seus derivados, chamada 

trifluormetilação.8 Esse método também é chamado [3 + 2], onde a parte 

dieletrofílica se origina de dicetonas,9 enaminonas,10 enonas11 que fornece três 

átomos de carbono, enquanto a porção nucleofílica, como por exemplo, a hidrazina, 

fornece os dois átomos de nitrogênio.  

 A partir das amplas atividades biológicas do pirazol e da potencialização que 

os substituintes trifluormetilados e amina primária fazem no anel, este trabalho tem 

por objetivo realizar a síntese de novos aminopirazóis trifluormetilados. Os objetivos 

específicos são descritos abaixo (Esquema 1).  

 A obtenção do 1,1,1-trifluor-4,4-dietoxi-but-3-en-2-ona 3; 

 A obtenção de β-enaminonas 5 derivadas do composto 3; 

 A obtenção de aminopirazóis trifluormetilados 7 a partir dos compostos 5 

F3C OEt

O OEt

1
2

3

OEt

H3C

OEt

OEt
F3C O CF3

O O

F3C OEt

O NHR

5

N
NF3C

NHR

7

NH2NH2.2HCl 
6

NH2R 
4

H

N

k

N

O

a b

N

c
O

N
N

N
N N

NH
N

j

R:

d e
f

g h i

Esquema 1. Síntese para a formação de aminopirazóis.  
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2. Revisão da literatura 

 Esta revisão da literatura busca abordar as referências bibliográficas que 

estão relacionadas ao trabalho que será relatado. Serão apresentados 

quimicamente os principais compostos que foram sintetizados e alguns métodos 

para suas sínteses, dessa maneira neste capítulo esta dividem em: β-enaminonas; 

compostos trifluormetilados; pirazóis.  

 

 2.1 β-enaminonas 

 Enaminonas (1,1,1-trifluor-4-etoxi-4-amino-but-3-en-2-onas) são compostos 

orgânicos que apresentam o sistema conjugado N-C=C-C=O possuindo três centros 

nucleofílicos (a, c, e) e dois centros eletrofílicos (b e d), sua estrutura geral está 

representada na figura 2. Esses compostos são β-enamino carbonílicos, derivados 

de β-dicetonas, β-ceto ésteres e outros compostos β-dicarbonílicos, além disso, são 

intermediários sintéticos versáteis, uma vez que combinam a nucleofilicidade 

ambidentada das enaminas com a eletrofilicidade ambidentada das enonas. 13 

R1 N

R2

O

R3

a

b

c
d

e

 

Figura 2. Estrutura das enaminonas. 

  

 Nessas estruturas o grupo amino “doa” densidade eletrônica enquanto a 

carbonila por sua vez ‘’atrai’’, causando o chamado efeito push-pull dos elétrons, 

devido a essa deslocalização de elétrons os carbonos olefínicos da enaminona são 

bastante polarizados. Essa característica é responsável pela reatividade 

diferenciada desses compostos quando comparados à enaminas ou enonas.13 A 

partir disso, esses compostos apresentam diferentes formas tautoméricas: enol-

imina, ceto-imina e ceto-enamina, normalmente a forma mais encontrada é ceto-

enamina, em razão da estabilização da forma polar.14 

 Outro efeito importante presente em enaminonas é o efeito mesomérico do 

nitrogênio, que é responsável pela coexistência de isômeros conformacionais e 

geométricos. Dessa maneira, há quatro formas isoméricas (Figura 3) que são 
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predominantes e interconversão entre si dependendo de diversos fatores 

estruturais.15 O tipo e o volume de substituintes em enaminonas acíclicas podem 

favorecer uma determinada forma isomérica, em razão de uma menor tensão 

estrutural ou de uma maior planaridade para conjugação de elétrons π. 16 O 

tautomerismo imino-enamina também pode favorecer o equilíbrio conformacional17, 

e o isômero cis-s-cis pode ser estabilizado por ligação de hidrogênio intramolecular 

(R1 = H). 18  

N
R2 R1

O

N

O

R2

R1

O

N
R2 R1

N O
R2

R1

trans-s-cis

trans-s-trans

cis-s-cis

cis-s-trans

 

Figura 3. Conformações da enaminonas. 

 

 Para obter esses compostos, Hojo et al. (1976)19 e (1989)20 descrevem duas 

rotas sintéticas entre uma β-alcoxivinil trifluormetil cetonas com aminas primárias ou 

secundárias afim de sintetizar as β-enaminonas com ótimos rendimentos (Esquema 

2). Neste estudo também pode-se compreender a reatividade destas substâncias 

frente à substituição nucleofílica por diferentes aminas, concluído que a reação 

depende da basicidade do grupo amino de saída ou da nucleofilicidade do grupo de 

ataque. 

 

Esquema 2.  Rotas sintéticas para formação de β-enaminonas. 
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  Posteriormente, Hojo et al. (1990)21 sintetizaram 1,1,1-trifluor-4-etoxi-4-

amino-but-3-en-2-onas a partir da reação β-dietoxi com diferentes aminas. Além 

disso, os autores estudaram se o excesso de amina poderia ajudar na reação e 

concluíram que para aminas primárias há formação direta das 1,1,1-trifluor-4-

diamino-but-3-en-2-onas simétricas, enquanto que para aminas secundarias 

formaram misturas complexas não identificadas (Esquema 3). 

 

Esquema 3. Rota sintética para formação de β-enaminonas derivadas da β-dietoxi.   

 

 Outros autores realizaram a síntese de β-enaminonas, como por exemplo, 

Bonacorso et al. (2002)22 que sintetizaram N-[1-arila-4,4,4-trifluor-3-oxo-1-buten-1-il]-

o-fenilenodiaminas derivadas da o-fenilenodiaminas com rendimentos de 59-69% 

(Esquema 4). Assim, essas moléculas acíclicas demonstraram promissora para 

atividade anti-cancerígena. 

 

Esquema 4. Rota sintética para formação de N-[1-arila-4,4,4-trifluor-3-oxo-1-buten-

1-il]-o-fenilenodiaminas. 

 

 De acordo com que foi demostrado, pode se comprovar que as β-enaminonas 

desempenham um papel importante para síntese orgânica, devido a estas 

transformações químicas que combinadas a métodos específicos de alterações de 
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grupos funcionais leva à construção de fragmentos de importância sintética na 

química orgânica, principalmente na síntese de diferentes heterociclos. 

 Inúmeros fármacos e agroquímicos biologicamente ativos têm na sua 

estrutura heterociclos, bem como aditivos e modificadores usados na indústria de 

cosméticos, armazenagem e plásticos.23 Sendo encontrados na literatura relatos da 

utilização de β-enaminonas para formação de sililmetilsoxazóis24, triazóis25, pirróis26, 

pirazóis funcionais10, dentre outros diversos anéis. 

 

 2.2 Compostos trifluormetilados  

 O átomo de flúor tem propriedades únicas como: maior eletronegatividade, 

menor tamanho após o átomo de hidrogênio e possui forte ligação com carbono (C-

F)27. Porém, até a década de 1970, compostos fluorados eram raros em fármacos. 28 

Contudo, segundo World Drug Index (WDI) de 2003 existem 128 compostos 

fluorados com nomes comerciais nos Estados Unidos da America. 29 Desta forma, os 

compostos orgânicos fluorados tem atraído muito interesse no campo científico, 

principalmente no ramo da química medicinal, agroquímicos e materiais funcionais. 

28,30 

 Atualmente, o flúor é introduzido em moléculas orgânicas para algumas 

estratégicas na química medicinal, como por exemplo, manter a estabilidade 

metabólica de um composto bloqueando o sítio reativo31; alterar a basicidade de um 

composto, podendo permitir que a substância melhore a biodisponibilidade32 e pode 

aumentar a afinidade de ligação de um composto como receptor de enzima. 33 

 Entre as substâncias que contém flúor, os trifluormetilados tem-se destacado 

por potencializar propriedades únicas do flúor, tais como alta lipofilicidade e 

estabilidade. 28,30 A introdução desse grupo em compostos orgânicos resultam em 

mudança positivas nas propriedades químicas, bioquímicas e físicas, perante o 

composto original. 34  

 A relevância deste substituinte é salientada em heterociclos como pirazol, 

pois vários compostos farmacologicamentes importantes possuem CF3 como 

inibidores do vírus do sarampo polimerase, inibidores de canais de cálcio ativados 

pela liberação de cálcio (CRAC), inibidores de ciclogenases e inibidores da proteína 

de choque térmico 90, reguladores do fator de transcrição fator nuclear de células T 

ativadas (NFAT). Além disso, há alguns produtos comercializados com o núcleo 
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pirazólico contendo o substituinte trifluormetilados, como: antiartritico (Mavacoxib), 

anticoagulante (Razaxaban) e fungicida (Penthiopirad).36
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Figura 4. Pirazóis comercializados que contêm trifluormetil em sua estrutura. 

 

 Para obter um composto trifluormetilado é utilizado três metodologias 

fundamentais: nucleofílicas, radicalares e eletrofílicas, mas normalmente é utilizado 

precurso que já possui o CF3 como na metodologia usada por Gersus et al. (2012)35 

que realizaram a síntese de 3,4,5-tris(trifluormetil)pirazol usando primeiramente 

dicetonas contendo substituinte trifluormetilado com hidrato de hidrazina (Esquema 

5). 

  

Esquema 5. Rota sintética de 3,4,5-tris(trifluormetil)pirazol. 

 

 2.3 Pirazóis 

 Os pirazóis são heterocíclos aromáticos que pertencem à família dos azóis e 

são caracterizados por um anel com três átomos de carbono e dois átomos de 

nitrogênio adjacentes nas posições 1 e 2. Por serem duplamente insaturados, além 

de ter ligações polarizadas e um excesso de elétrons, esses compostos contêm uma 

alto nível de reatividade química. 36 

 Os 1H-pirazóis sofrem tautomerismo prototrótico, que é a rápida transferência 

de átomos de hidrogênio entre os átomos de nitrogênio encontrados no anel, como 

demonstrado na Figura 5. Se caso houver substituintes no átomo de carbono, as 
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duas forma tautoméricas não são equivalentes e podem ser detectadas por 

espectroscopia de ressonância magnética nuclear de 1H e 13H. 37 
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Figura 5. Equilíbrio entre as formas tautoméricas de 1H-pirazóis. 

 

 Esses núcleos tem comportamento anfótero, podendo atuar como ácido ou 

base dependendo do meio, isso ocorre devido à diferença entre os átomos de 

nitrogênio. O átomo de nitrogênio 1 é denominado de pirrólico e possui um par de 

elétrons não ligante que participa da ressonância do anel, enquanto que o átomo de 

nitrogênio 2 é chamado de piridínico e o seu par de elétrons, por estar em orbital não 

ligante, perpendicular ao plano do sistema π, não participa da ressonância do anel 

(Figura 6). 36 
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.  

Figura 6. Comportamento do pirazol em meio ácido e básico. 

 

 Os pirazóis apresentam diversas aplicações nas áreas das indústrias 

químicas e farmacêutica, onde são encontrados em: anti-inflamatórios (Celeboxib)4; 

agente hipnótico (Zaleplon)3; inseticida (Fipronil) e medicamentos contra a 

impotência masculina, como já demonstrado anteriormente na Figura 1.6 

 Há um aumento na pesquisa sobre a síntese de pirazóis principalmente nos 

últimos anos devido à grande importância desse anel no âmbito farmacêutico. Esses 

compostos podem ser sintetizadas através de duas metodologias bases conhecidas 

como: Knorr e Pechmann. 38 

 No método de knorr, a formação do pirazol ocorre através da 

ciclocondensação de hidrazina com compostos 1,3-dicarbonílicos. Caso esse 

precursor não for simétrico pode haver a misturas de produtos. (Esquema 6, rota A) 

39,40 Já o método de Pechmann, a formação do anel pirazólico ocorre através de uma 
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reação de cicloadição 1,3-dipolar, tipo [3+2], entre acetileno (dipolarófilo) e 

diazometano, um composto 1,3-dipolar. (Esquema 6, rota B)41 
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Esquema 6. Principais rotas sintéticas para formação do anel pirazólico. 

  

 De modo geral o método sintético mais comum para a síntese de pirazóis C-3 

e C-5 funcionalizados é chamados [3+2] que envolve a ciclocondensação de uma 

hidrazina atuando como nucleófilo, com uma unidade de três carbonos com dois 

carbonos eletrofilicos numa relação 1,3-dicarbonilico, compostos carbonilico α-β-

insaturado.8 

 

 2.3.1. Aminopirazóis 

 Aminopirazóis são heterociclos ricos em elétrons, sendo altamente reativos. 

Por conta do grupo amino na posição 5, o carbono 3 possui uma grande 

nucleofilicidade fazendo que esses compostos sejam utilizados como intermediários 

para produção de uma variedade de heterociclos contendo azoto,42 como por 

exemplo nas reações de hetero Diels-Alder inversas atuando como dienófilos ou 

reações de ciclocondensação formando anéis heterocíclicos condensados. 43-44 

 Além disso, sabe-se que drogas com o núcleo aminopirazol estão em ensaios 

clínicos para terapia do câncer, uma das doenças mais preocupantes das últimas 

décadas. 45 Recentemente, Robb et al. (2018)46 mostraram que um análogo de 

aminopirazol foi promissor para inibir o crescimento tumoral em um modelo de 

camundongo xenoenxertado. 

 Para preparação desses compostos são utilizados precursores contendo 

grupo ciano que se transformará em grupo amino no meio reacional. Esta reação foi 

descrita por Watson et al. (1997)47 utilizando β-cetonitrilas e hidrazinas como 

material de partida na fase sólida; neste mesmo trabalho, o autor também descreve 

a acilação e sulfonação do aminopirazol obtendo N-acil ou N-sulfonil derivados 

(Esquema 7). 
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Esquema 7. Rota sintética para formação de aminopirazóis derivados de β-

cetonirtilas.  

 

 Outra rota sintética foi realizada por Martins et al. (2006)48
, no qual se obteve 

3-amino-5-trifluormetil-1H-pirazóis através de uma reação de ciclocondensação de β-

enaminonas, utilizando etanol como solvente, monocloridrato de hidrazina e 

trietilamina como base em uma temperatura de 78 ºC por 8 horas. Os autores 

obtiveram o produto desejado com rendimentos bons e identificaram o intermediário 

dihidropirazol (Esquema 8).  

 

 

 

Esquema 8. Rota sintética para formação de aminopirazóis derivados de β-

enaminonas. 
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3. Materiais e métodos 

 3.1 Equipamentos utilizados 

 3.1.1. Cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas 

 Os cromatogramas e os espectros de massas foram obtidos pela 

Universidade Federal de Pelotas, no aparelho Shimadzu CG 2010-Plus, com injetor 

automático CG-MS-QP2010SE System AOC-20i, coluna RDS-5MS 30m x 0,32 mm x 

0,25 µm. Temperatura injetor 280 ºC; Fonte de íons 200 ºC; Interface 300 ºC. 

Faixa de fragmentação m/z 35-700. Rampa de temperatura início a 40 ºC, 

mantendo por 1 min, depois aumenta para 80 º C x min-1 até 280 ºC e mantém 

nessa temperatura por 10 min., o tempo total de corrida foi de 35 min.  

 

 3.1.2. Espectrômetro de ressonância magnética nuclear 

 Os dados de 1H e 13C, foram obtidos na Universidade Federal de Santa Maria 

(UFSM), no aparelho BRUKER Avance III (600,13 MHz para 1H e 150, 62 MHz para 

13C em tubos de 5 mm, temperatura de 298K, concentração 0,05M em clorofórmio 

deuterado (CDCl3) ou dimetilsulfóxido per-deuterado (DMSO-d6) como solvente, 

utilizando tetrametilsilano (TMS) como referência interna. As condições usadas no 

espectro foram: 600,13 MHz para 1H e 150, 62 MHz para 13C; largura do pulso 11,7 

µs para 1H e 11,2 µs para 13C; tempo de aquisição 6,5 para 1H e 7,6 para 13C. A 

interpretação dos espectros ocorreu por meio do programa Magnetic Ressonance 

Companion (MestReC e MestReCNova). 

 

 3.1.3. Medidor de ponto de fusão 

 Os pontos de fusão das β-enaminonas e aminopirazois foram realizados no 

laboratório LaQuiABio da Universidade Federal de Pelotas e determinados em um 

aparelho da marca Fisatom, com três tubos capilares, modelo 430, 230 V, 60 Hz, 50 

W. Termômetro até 360 °C. Averiguaram-se os pontos de fusão para os compostos 

sólidos.   

 

 3.2 Métodos experimentais 

 3.1.1. Procedimento para síntese de 1,1,1-trifluor-4,4-dietoxi-but-3-en-2-ona (3) 

 Em um balão de 100 mL contendo clorofórmio (20 mL), foi adicionado 30 

mmol de trietilortoacetato 1 e 68 mmol de piridina, sob agitação magnética a 
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temperatura de 0º C. Após, foi gotejada no balão de reação 61 mmol de anidrido 

trifluoroacético 2 diluído em clorofórmio (10 mL), a mistura foi mantida sob agitação a 

temperatura ambiente por 24 h. Em seguida, a mistura reacional foi lavada com 

solução gelada saturada de bicarbonato de sódio 10% (NaHCO3, 1x 10 mL). A fase 

orgânica foi lavada com água destilada gelada (H2O, 2x 10 mL), seca com sulfato de 

magnésio (MgSO4), filtrada e o solvente foi removido através do evaporador rotativo, 

o produto 3 foi obtido sem necessidade de purificação  

 

 3.1.2. Procedimento para síntese de β-enaminonas (5a-k) 

 Em um balão de 50 mL, sob agitação magnética foi adicionado 2 mmol do 

composto 3 e 15 mL de acetonitrila HPLC, em seguida foi gotejada uma solução de 

2,1 mmol de aminas substituídas 5a-j com 15 mL do mesmo solvente. O sistema 

permaneceu a temperatura ambiente e sob agitação durante 18 horas. Em seguida, 

a mistura reacional foi lavada com água destilada (H2O, 6 x 10 mL), extraída com 

clorofórmio (20 mL), a fase orgânica foi seca com sulfato de magnésio (MgSO4), 

filtrada e o solvente foi removido através do evaporador rotativo. Os produtos 5a-j 

foram obtidos sem necessidade de purificação, os quais foram verificados por 

analise de CG/EM.  

 

 3.1.3. Procedimento para síntese 3(5)-aminopirazol-5(3)-trifluormetil (7a-k) 

 Em um balão de 50 mL, foi adicionado 1 mmol de β-enaminona 5a-k, 1,1 

mmol do dicloridrato de hidrazina 6b e 2 mmol trietilamina em etanol (30 mL). 

Elevou-se até temperatura de refluxo do solvente e manteve-se a reação por 48 

horas. Após o tempo reacional, o solvente foi removido com o auxílio de um 

evaporador rotativo, a solução foi solubilizada em clorofórmio (30 mL) e lavada com 

água destilada (3 x 10 mL). A fase orgânica foi separada, seca com sulfato de 

magnésio, filtrada e o solvente removido no evaporador rotativo. Foram obtidos os 

produtos 7a-h após a purificação. 

 

4. Resultados e discussões  

 Inicialmente será apresentada a realização da síntese da 1,1,1-trifluor-4,4-

dietoxi-but-3-en-2-ona 3, posteriormente a etapa para obter as  β-enaminonas  5 e 

por fim a síntese dos aminopirazóis trifluormetilados  7. Em cada etapa será 
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mostrada as condições reacionais, purificação, o mecanismo das reações e a 

identificação dos compostos através das análises de RMN de 1H e 13C e CG/EM. 

 

 4.1 Síntese de 1,1,1-trifluor-4,4-dietoxi-but-3-em-2-ona (3) 

 Baseado no trabalho de Hojo et al. (1986)20 a síntese foi realizada através da 

reação de acilação do trietilortoacetato 1 com anidrido trifluoracético 2 e piridina em 

clorofórmio por 24 h, para obter-se o 1,1,1-trifluor-4,4-dietoxi-3-buten-2-ona 3 com 

rendimento de 97%. (Esquema 9). 

 

Esquema 9, Rota sintética para formação do produto 3. 

 

O mecanismo proposto foi com base Hojo, et al.(1976)20 onde a reação de 

acilação do trietilortoacetato 1 e anidrido trifluoracético 2 em meio básico com 

piridina. Assim, a base interage com o trietilortoacetato 1 eliminando uma molécula 

de etanol e gerando o intermediário enol éter A. O mecanismo da reação entre o 

acilante halogenado 1 com o enol éter provém da dupla que atua como nucleófilo, 

atacando a carbonila do anidrido trifluroacético, formando os intermediários B e C 

ocorrendo a eliminação de ácido trifluoracético e a formação do composto 3 

(Esquema 10). 

 

Esquema 10. Mecanismo de reação do composto 3. 
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 No espectro de massas observou-se o íon molecular do composto 3 (m/z= 

212) e o pico base m/z = 87 referente a C4H7O2
- (Figura 7).  

 

Figura 7. Espectro de CG/EM da 1,1,1-trifluor-4,4-dietóxi-3-buten-2-ona (3). 

  

 Já, os espectros de RMN 1H e 13C do composto 3 foram obtidos em 

clorofórmio deuterado (CDCl3), utilizando o mesmo como referência interna. Os 

sinais propostos foram baseados em Hojo et al. (1976)20. No espectro de RMN 1H 

verificou-se a presença do sinal vinílico característico da formação do composto, na 

forma de um simpleto em 5,78 ppm. Também, observou-se os outros hidrogênios da 

parte das etilas, como demonstrado na figura 8.  

3 

M. Mol.: 212,17 g/mol 
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m/z = 87.04
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F3C O
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Figura 8. Espectro de RMN de 
1
H do composto 3 (600 MHz em CDCl3). 

 

 No espectro de RMN de 13C do produto 3 os sinais que confirmam a 

identificação do composto são carbonos C2, C3 e C4. O carbono C2 característico 

de carbonila conjugada está uma região mais deslindada do espectro em torno 153 

ppm, o carbono C4 e C3 são referentes a parte vinílica da molécula estando em 163 

ppm e 102 ppm, respectivamente (Figura 9). Deste modo, a análise de CG/EM 

associado à análise de RMN comprovam a identificação do produto 3.  

H 3 

H 5  H7 

H 6  H8 
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Figura 9. Espectro de RMN de 
13

C do composto 3 (150 MHz em CDCl3). 

 

 4.2 Síntese de β-enaminonas (5) 

 A partir do composto 3, as β-enaminonas 5a-j foram sintetizadas com base 

no trabalho de Martins et al. (2006)46 através de uma reação de adição de Michael 

por um grupo amino seguido de eliminação de um grupo etoxila, usando acetronila 

como solvente a temperatura ambiente por 18 horas. Após, observou-se a formação 

do produto com rendimentos de moderados a bons, sendo estes semelhantes aos 

encontrados na literatura com diferentes aminas precursoras (54-98%) (Esquema 

11). 

 

 

 

 

 

 

Esquema 11. Rota sintética para formação do produto 5a-j. 

C 3 

C 7 C 6  C8 

C 2 C 4 C 1 
C 5 

N

k

N

O

a b

N

c
O

N
N

N
N N

NH
N

j

R:

d e
f

g h i



25 
 

 
 

Mecanismo proposto para essa síntese está de acordo com Martins et al. 

(2008)10. Ocorre uma reação de adição de Michael entre o composto 3 e diferentes 

aminas primárias 4. Assim a reação procede do ataque do par de elétrons do 

nitrogênio ao carbono beta com subsequente deslocalização dos elétrons até ao 

átomo de oxigênio, gerando o intermediário D que em equilíbrio gera o intermediário 

E. Por fim, há uma eliminação de uma molécula de etanol formando o composto 5 

(Esquema 12). 

  

Esquema 12. Mecanismo de reação do composto 4. 

 

Neste trabalho foram necessárias 18 horas para a formação das β-

enaminonas, independente do tipo de amina utilizada, conforme a análise de 

cromatografia em camada delgada (CCD). Enquanto que no trabalho de Martins et 

al. (2006)46 as β-enaminonas foram sintetizadas em tempos reacionais de 2 e 48 

horas, dependendo da amina utilizada.  

Porém, quando utilizada a amina 4k, o produto obtido foi uma mistura entre a 

β-enaminona 5k e a enaminona dissubstituída 5kk, comprovado por CG/EM 

(Esquema 10). Ao realizar uma mini-coluna em sílica gel a fim de separar a mistura, 

pode-se observar que ambos os compostos ficaram retidos na sílica e não foi 

possível obter a sua separação mesmo utilizando metanol.  

 

Esquema 13. Rota sintética da β-enaminona 5k e a enaminona dissubstituída 5kk. 

  

 Deste modo foram obtidas dez β-enaminonas (5a-j) e pode-se observar as 

fórmulas moleculares, pesos moleculares, rendimentos, pontos de fusão e coloração 

na Tabela 1. Podendo ser observado que seis aminopirazóis trifluorometilados são 

sólidos, que apresentam um ponto de fusão com valores variando de 58-219 °C, e 

dois compostos são óleos. 
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Tabela 1. Propriedades físicas, rendimentos e coloração das β-enaminonas 5a-j. 

Comp. 
Fórm. Mol 

 

P.M. 

(g/mol) 

Rend.a 

(%) 

P.F. 

(ºC) 

Coloração 

5a C12H19F3N2O3 296,13 71 58–60 Castanho  

5b C14H23F3N2O2 308,32 85 72–74 Castanho  

5c C13H20F3NO2 279,14 94 Óleo Amarela 

5d C11H12F3NO3 263,08 80 217 – 219 Âmbar 

5e C12H13F3N2O2 274,09 86 81 – 83 Amarela 

5f C12H13F3N2O2 274,09 90 81– 83 Amarela 

5g C11H11F3N2O2 260,08 81 73 – 75 Amarela 

5h C13H21F3N2O2 294,16 76 65 – 67 Amarela 

5i C12H19F3N2O2 280,14 97 Óleo Castanho 

5j C12H20F3N3O2 295,15 94 81– 83 Castanho 

a
Rendimento dos compostos isolados 

 

As β-enaminonas 5a-k foram caracterizadas e identificadas pela análise de 

cromatografia acoplada ao espectro de massas (CG/EM). Na análise de 

cromatografia gasosa houve uma conversão de 100% com um tempo de retenção 

de 18 min e 15 s, diferente dos materiais de partida. Enquanto, no espectro de 

massas foi observado o íon molecular na maioria das moléculas e o pico base 

referente ao fragmento da porção amina. 

No espectro de massas (EM) do composto 5a ocorre a fragmentação m/z 249 

perdendo a porção -OEt e deste modo o íon molecular não é observado. A Figura 13 

apresenta os fragmentos da β-enaminona: a perda do grupo amino e da porção 

etílica com m/z 139; à quebra α-carbonila de m/z 112 e o pico base referente a 

porção metil morfolina de m/z 100. Assim, a análise de CG/EM associado à análise 

de RMN comprovam a formação do produto 5a. 
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Figura 10. Espectro de massas (EM) da β-enaminona 5a. 

 

Os espectros de RMN 1H e 13C das β-enaminonas foram obtidos em 

clorofórmio deuterado (CDCl3), em tubos de 5 mm, utilizando tetrametilsilano (TMS) 

como referência interna. Desta forma, foi utilizado o composto 5a para exemplificar a 

caracterização das β-enaminonas. 

No espectro de RMN 1H do composto 5a observou-se sinais referentes ao 

grupo etoxila, sendo o H6 como um tripleto em 1,42 ppm (3J = 7,0 Hz) e o H5 

aparece na forma de um quarteto em 4,17 ppm (3J = 7,0 Hz). O próton vinílico H3 

apresenta um deslocamento químico em 5,09 ppm na forma de um simpleto.  

Além dos sinais característicos a todas β-enaminonas a molécula contém os 

sinais da amina. Outro sinal característico para a formação do composto é o H7 

presente na região mais desblindada do espectro como um simpleto largo em 10,55 

ppm correspondente ao próton que faz ligação de hidrogênio com o oxigênio da 

carbonila (Figura 11). 

  

5a 

M. Mol.: 296,13 g/mol 

F3C

O NH
N O

m/z.: 249
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Figura 11. Espectro de RMN 
1
H da β-enaminona 5a (600 MHz). 

 

O H8 está presente no deslocamento de 3,45 ppm, na forma de um quarteto 

aparente devido a um acoplamento com o H9 e com o H7 (3J = 5,8 Hz), já o sinal do 

H9 é um tripleto que acopla com o H8 (3J = 6,2 Hz) com deslocamento de 2,56 ppm. 

Os hidrogênios equivalentes de H10 e H11 do anel da morfolina aparecem com 

deslocamento químico em 2,49 ppm e 3,74 ppm, respectivamente. O H10 e H10’ 

estão na forma de um sinal alargado já o H11 e H11’representados como um tripleto 

(3J = 4,4Hz) de acordo com Watson, et al. (1997)47 (Figura 12). 

 

Figura 12. Ampliação espectral do RMN 
1
H do composto 5a. 
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Estão presentes na Tabela 2 os dados comparativos de RMN de 1H, para os 

sinais característicos da identificação das β-enaminonas 5a-j, representando os 

valores dos principais deslocamentos químicos em ppm. A desblindagem do H7 da 

β-enaminona 5g provavelmente é devido ao nitrogênio estar ligado ao anel 

aromático da piridina. Os valores de deslocamentos para os hidrogênios H3 e H7 

estão de acordo com a Martins et al. (2006)48 e os sinais de H8 e H9 de acordo com 

Gouvêa et al. (2016)49. 

Tabela 2. Dados de RMN de 1H dos principais deslocamentos químicos (ppm) das β-

enaminonas  5a-j. 

Comp. H3 H7 H8 H9 H13 

5ª 5,09 10,55 3,45 2,56 - 

5b 5,09 10,55 3,38 - 1,72 

5c 5,10 10,64 3,18 1,51–1,54 - 

5d 5,05 10,63 4,42 -  

5e 5,08 10,82 4,46 - - 

5f 5,09 11,04 4,60 - - 

5g 5,26 12,36 - - - 

5h 5,80 10,55 3,44 2,51 - 

5i 5,09 10,55 3,48 2,70 - 

5j 5,02 10,47 3,37 2,49 - 

 

A β-enaminona 5a apresenta a carbonila C2 no deslocamento químico de 

174,5 ppm na forma de um quarteto, devido ao acoplamento do carbono com os 

átomos de flúor (2JC-F= 32,4 Hz). O carbono C1 do grupamento trifluorometil (CF3) 

aparece em 118,1 ppm também na forma de um quarteto (1JC-F = 288,1Hz), 

enquanto que os carbonos vinílicos C3 e C4 aparecem em 72,5 ppm e 169,5 ppm, 

respectivamente. O grupo etoxila referente aos carbonos C5 e C6 demonstram 

sinais na faixa de 65,6 ppm para o C5 e na região mais blindada do espectro 

encontra-se o C6 em 14,3 ppm.  

De acordo com a literatura, a análise de HMQC comprova a identificação dos 

carbonos C8 e C9.48 Assim, o C8 e C9 apresentam deslocamento químico de 37,2 

ppm  e 56,7 ppm, respectivamente. Os carbonos do anel da morfolina C10 e C10’ 
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aparecem em 53,4 ppm e o C11 e C11’ possuem deslocamento químico em 66,9 

ppm (Figura 13). 

 

Figura 13. Espectro de RMN 
13

C da β-enaminona 5a (150 MHz). 

Estão presentes na Tabela 3 os dados comparativos de RMN de 13C com os 

sinais característicos da identificação das β-enaminonas 5a-j, representado os 

principais valores de deslocamentos químicos em ppm para os carbonos C3, C4, C8 

e C9.  

Tabela 3. Principais dados de RMN de 13C em ppm das β-enaminonas 5a-j. 

Comp. C3 C4 C8 C9 

5a 72,5 169,5 37,2 56,7 

5b 72,5 169,6 37,7 46,6 

5c 76,8 169,5 37,8 46,7 

5d 72,3 169,5 37,3 - 

5e 72,7 169,8 41,8 - 

5f 72,6 169,6 45,7 - 

5g 73,7 167,1 - - 

5h 72,5 169,5 37,9 57,3 

5i 72,5 169,5 39,5 54,6 

5j 72,4 169,4 37,4 56,6 

CDCl3 

C2 
C4 

C1 

C11 
C11’ 

C10 
C10’ 

C2 C1 

C3 

C5 
 

C8 C6 
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 4.3 Síntese de aminopirazóis trifluormetilados (7) 

 Para a síntese dos aminopirazóis trifluormetilados 7a-h utilizou-se a β-

enaminona 5a em meio básico com monocloridrato de hidrazina 6a e etanol como 

solvente. Após comprovar que a substância sintetizada era a molécula de interesse 

iniciou-se a etapa de otimização, utilizando hidrazinas diferentes, com intuito de 

melhor o rendimento do composto 7a, como demonstrado na tabela 4. 

Tabela 4. Otimização da síntese dos aminospirazóis trifluormetilados. 

Linha Composto Rendimento (%) 

6a NH2NH2 · HCl 72 

6b NH2NH2 · 2HCl 75 

6c NH2NH2 · H2SO4 65 

 

Como não houve uma diferença significativa no rendimento das reações, foi 

escolhido o dicloridrato de hidrazina 6b para a realização da série dos aminopirazóis 

7a-h, devido ao valor comercial menor que essa hidrazina possui. Assim, foram 

sintetizados os aminopirazóis através de uma reação de ciclocondensação entre o 

dinucleófilo dicloridrato de hidrazina 6b variando as β-enaminonas 5a-k dieletrófilicas 

(alifáticas e aromáticas) em refluxo de etanol por 48 horas.  

Foram obtidos oito aminopirazóis 7a-h, sendo que sete desses compostos 

necessitaram de purificação: os compostos 7d-f foram purificados por coluna 

cromatográfica de sílica gel utilizando acetato de etila como solvente; os compostos 

7e e 7g foram recristalizados com diclorometano a frio; o composto 7b foi 

recristalizado com etanol e água 60%; as moléculas 7c e 7h foram purificados por 

coluna flash em sílica gel utilizando acetato de etila como solvente os produtos 

foram purificados afim de remover um excesso de trietilamina; a molécula 7a foi 

obtida sem necessidade de purificação. De acordo com resultados obtidos em 

CG/EM, não obteve-se a formação dos aminopirazóis 7i (R=(pirrolidin-1-il)etil), 7j 

(R=(piperazin-1-il)etil) e 7k (R=N1,N1-dietilpropan-1,3-diamina), pois as reações 

favoreceram a formação de subprodutos de difícil análise.  

Além disso, os oitos aminopirazóis sintetizados tiveram rendimentos de 50-

84% sendo estes semelhantes aos encontrados na literatura com diferentes aminas 

precursoras (58-86%)48 (Esquema 14). 
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Esquema 14. Relação estrutura e rendimentos dos aminopirazóis trifluormetilados. 

O mecanismo propostos para a etapa 3 foi baseado em Martins et al. (2006)46 

onde ocorre primeiramente o ataque dos pares de elétrons do nitrogênio da 

hidrazina ao carbono beta formando o intermediário F que por ressonância, ocorre a 

eliminação de uma molécula de etanol e gera os intermediários G e H, formados 

pelo deslocamento dos elétrons entre si. Por fim, acontece à reação ciclização 

intermolecular entre os pares de elétrons do nitrogênio que ataca a carbonila ligada 

ao CF3 constituído de dois intermediários cíclicos (I e J) que por ressonância e com 

a eliminação de uma molécula de água obtém o aminopirazol isômero 7 (esquema 

15). 
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Esquema 15. Mecanismo de reação do composto 7. 
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 Cabe ressaltar que todos aminopirazóis sintetizados são inéditós na literatura e 

foram caracterizadas por cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massas 

(CG/EM) e ressonância magnética nuclear (RMN) de 1H e 13C. As fórmulas 

moleculares, pesos moleculares, rendimentos, pontos de fusão e coloração estão 

presentes na Tabela 5, podendo ser observado que seis aminopirazóis 

trifluorometilados são sólidos e que apresentam um ponto de fusão com valores 

variando de 71-150 °C e dois compostos são óleos. 

Tabela 5. Propriedades físicas, rendimentos e coloração dos aminopirazóis 7a-h. 

Comp. 

 

Fórm. Mol 

  

P.M. 

(g/mol) 

Rend.a 

(%) 

P.F.b 

(ºC) 

Coloração 

7ª C10H15F3N4O 264,56 75 Óleo Castanho 

7b C12H19F3N4 276,31 63 95 –97 Branco 

7c C11H16F3N3 247,27 65 75 –77 Verde  

7d C9H8F3N3O 231,18 84 Óleo Castanho  

7e C10H9F3N4 242,21 50 148 –150 Branco 

7f C10H9F3N4 241,22 60 117 –119 Amarela 

7g C9H7F3N4 228,18 50 71–73 Branco 

7h C11H17F3N4 262,28 55 115 –117 Castanho 

 

 Na análise de CG/EM foram observados que há presença do íon molecular 

em todas as substâncias e o pico base referente a fragmentação da amina. Para 

exemplificar será apresentado o espectro de massas do composto 7a. 

 Na análise de cromatografia gasosa deste composto verificou-se a conversão de 

100% com tempo de retenção de 18 min. e 55 s., sendo esse tempo diferente dos 

materiais de partida. No espectro de massas (EM) aparece o íon molecular do 

composto 7a (m/z= 264) (Figura 14), o fragmento da perda da porção –OEt m/z= 249, o 

fragemento de perda do grupo etil morfolina m/z= 164, a fragmentação da amina no 

heterociclo m/z= 144 e o pico base m/z=100 referente a porção metil morfolina. Deste 

modo, a análise de CG/EM associado à análise de RMN comprova a formação do 

produto 7a (Figura 15). 
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Figura 14. Espectro de massas (EM) dos aminopirazóis 7a. 

 

O espectro de RMN 1H para a molécula N-(2-morfolinoetil)-5-(trifluorometil)-

1H-pirazol-3-amina 7a verificou-se a presença dos sinais de hidrogênios H4, H7 e 

H8 característicos das moléculas de aminopirazóis. O hidrogênio do anel pirazol são 

o H4 que está na forma de um simpleto em 5,6 ppm e o H1 que não aparece nesta 

molécula, mas nos espectros realizados em DMSO o sinal aparece na região mais 

desblindada do espectro. O hidrogênio H7 referente ao NH aparece com 

deslocamento químico de 4,47 ppm na forma de um sinal alargado e de baixa 

intensidade, podendo variar sua posição dependendo da molécula.  

O H8 do etileno está em 3,14 ppm na forma de um tripleto devido ao 

acoplamento com o H9 (3J= 4,2 Hz). O H9 da porção etílica, está na região de 2,56 

ppm na forma de duplo dupleto pelo acoplamento com os hidrogênios H8, H10 e 

H10' (3J= 5,5 Hz e 3J= 4,7 Hz).  Os hidrogênios equivalentes de H10 e H11 do 

heterociclo da morfolina aparecem na forma de um sinal alargado em distintas 

regiões do espectro. Os hidrogênios H10 e H10' com deslocamento químico em 2,48 

7a 

M. Mol.: 264,56 g/mol 

[M+] 
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ppm e os hidrogênios H11 e H11' na região de 3,70 ppm para mais informações 

sobre os sinais de H10, H10', H11 e H11' consultar referência 38. (Figura 15). 

 

Figura 15. Espectro de RMN de 
1
H do pirazol 7a (600 MHz). 

 

Estão presentes na Tabela 6 os dados comparativos de RMN de 1H, para os 

sinais característicos da identificação dos aminopirazóis 7a-h e os valores dos 

principais deslocamentos químicos em ppm. Os aminopirazóis 7e e 7g são 

insolúveis em clorofórmio deuterado, deste modo foi feito o RMN em DMSO 

deuterado o que permite ser confirmada a presença do H1 apresentando uma maior 

desblindagem espectral quando comparados com os demais aminopirazóis. Os 

valores de deslocamentos para os hidrogênios H1, H4, H7 referente ao heterociclo 

pirazol foram identificados tendo como base em Martins et al. (2006) 48.  
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Tabela 6. Principais dados de RMN de 1H dos aminopirazois 7a-h (ppm). 

Comp. a H1 H4 H7 

7a - 5,60 4,47 

7b - 5,59 4,53 

8c - 5,76 1,67 –1,69 

7d - 5,60 4,47 

7eb 12,47 6,55 5,67 

7f - 5,24 5,24 

7gb 13,26 6,27 9,94 

7h - 5,64 4,41 

a
 – espectro em CDCl3. 

b 
– espectro em DMSO-d6 

No espectro de RMN de 13C para a molécula de aminopirazol 7a os sinais que 

confirmam a formação do anel são os carbonos C3, C4 e C5. O carbono C3 está na 

região mais desblindada do espectro em 150,6 ppm, o C4 aparece em 85,6 ppm e o 

C5 está em 142,9 ppm geralmente na forma de um quarteto, mas devido a sua baixa 

intensidade, nem sempre é possível verificar o desdobramento deste sinal 

característico pelo acoplamento com os átomos de flúor ligados ao C6 (2JC-F= 35,0 

Hz). O carbono C6 referente ao trifluorometil aparece na forma de um quarteto em 

122,2 ppm (2JC-F= 35,0 Hz). 

Os sinais da porção alifática da molécula estão na região mais blindada do 

espectro. Os C8 e C9 referente à porção etílica apresentam um deslocamento 

químico de 41,9 ppm e 58,9 ppm. Os carbonos equivalentes do anel da morfolina 

encontram-se em 53,6 ppm para os C10 e C10' e na região de 66,8 ppm para os 

C11 e C11' (Figura 16).  
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Figura 16. Espectro de RMN de 
13 

C do pirazol 7a (150 Hz). 

  

Na tabela 7 estão descritos os dados comparativos de RMN de 13C dos sinais 

característicos dos aminopirazóis 7a-h. Os valores de deslocamentos para os 

carbonos C3, C4, C5 e C6 referentes ao trifluormetilpirazol foram assinalados tendo 

como base Martins et al. (2006).48  

Tabela 7. Principais dados de RMN de 13C dos aminopirazóis 7a-h (ppm). 

Comp.a C3 C4 C5 C6 

7a 150,6 85,6 142,9 122,4 

7b 152,1 84,7 142,9 121,7 

7c 152,6 84,9 142,3 121,6 

7d 151,5 86,7 142,5 121,3 

7eb 148,9 82,4 141,5 121,3 

7f 151,2 86,5 141,8 121,1 

7gb 154,0 89,1  140,1 121,9 

7h 150,9 85,6 143,1 121,6 

a
 – espectro em CDCl3. 

b
 – espectro em DMSO-d6 
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5. Conclusão 

 Na primeira etapa deste trabalho foi sintetizada e identificada a substância 

1,1,1-trifluor-4,4-dietoxi-but-3-en-2-ona 3 com um excelente rendimento de 97%. Já, 

na segunda parte do trabalho realizou-se a síntese e caracterização de dez β-

enaminonas 5a-j com bons rendimentos (71-94%), sem a necessidade de 

purificação. Dessa forma, foram sintetizados oito heterociclos pirazólicos utilizando 

como material de partida as β-enaminonas 5a-j e dicloridrato de hidrazina 6b com 

rendimentos de moderados a bons 50-84% e também foi comprovada a formação 

desses produtos por CG/EM e RMN 1H e 13C.  

 Com esse trabalho foi possível à realização de duas apresentações no 

congresso de iniciação cientifica (CIC) realizada na Universidade Federal de Pelotas 

no ano de 2016 e 2017. Além disso, pode-se depositar uma patente dessa 

realização no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). 

 Assim, concede à literatura 18 novas moléculas que podem ser aplicadas 

para área da química medicinal, agroquímica e industriais de materiais. Por conter 

na sua estrutura um anel pirazólico, que possui diversas atividades biológicas e um 

substituinte trifluormetilado, além de uma amina primária que potencializam estas 

atividades. 
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ANEXO A - Dados espectrais das β- enaminonas. 

 

(E)-4-etoxi-1,1,1-trifluor-4-((2-morfolinoetil)amino)-but-3-en-2-ona, (5a). 

1H RMN (600 MHz, CDCl3) δ (ppm, JH-H= Hz): 10,55 (sl, 1H, H7); 5,09 (s, 1H, H3); 

4,17 (q, 2H, H5, 3J= 7,0); 3,74 (t, 4H, H11 e H11’, 3J= 4,4); 3,45 (q, 2H, H8, 3J= 

5,8);2,56 (t, 2H, H9, 3J= 6,2); 2,49 (sl, 4H, H10 e H10’); 1,42 (t, 3H, H6, 3J= 7,0). 

13C RMN (150 MHz, CDCl3) δ (ppm,JC-F= Hz): 174,5(q, C2, 2J= 32,4); 169,5 (C4); 

118,1 (q, C1, 1JC-F= 288,1); 72,5 (C3); 66,7 (C11 e C11’); 65,5 (C5); 56,7 (C9); 53,4 

(C10 e C10’); 37,2 (C8); 14,3 (C6). 

MS m/z (%): 249 (M+-47, 2); 139 (1); 129 (1); 114 (2); 112 (2); 100 (100). 

 

(E)-4-etoxi-1,1,1-trifluor-4-((3(piperidin-1-il)propil)amino)-but-3-en-2-ona, (5b). 

1H RMN (600 MHz, CDCl3) δ (ppm, JH-H= Hz): 10,55 (sl, 1H, H7); 5,09 (s, 1H, H3); 

4,17 (q, 2H, H5, 3J= 7,0); 3,38 (q, 2H, H8, 3J= 6,4); 2,47-2,53 (m, H9, H10 e H10'); 

1,72 (quint, 2H, H13, 3J= 7,0); 1,41 (t, 3H, H6, 3J= 7,0); 1,02 (t, 6H, H11, H11’ e 

H12,3J= 7,1). 

13C RMN (150 MHz, CDCl3) δ (ppm,JC-F= Hz): 174,3(q, C2, 2J= 27,2); 169,5 (C4); 

118,3 (q, C1, 1JC-F= 287,7); 72,4 (C3); 65,4 (C5); 49,9 (C9); 46,7 ( C10 e C10’); 38,7 

(C8), 26,9 (C13); 14,2 (C6); 11,5 (C11 e C11’); 11,4 (C12). 

MS m/z (%): 308 (M+, 10); 279 (20); 196 (5); 141 (100); 110 (5); 98 (100). 
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(E)-4-((ciclohexilmetil)amino)-4-etoxi-1,1,1-trifluor-but-3-en-2-ona, (5c). 

1H RMN (600 MHz, CDCl3) δ (ppm, JH-H= Hz): 10,64 (sl, 1H, H7); 5,10 (s, 1H, H3); 

4,16 (q, 2H, H5, 3J= 7,0); 3,18 (t, 2H, H8, 3J= 6,3); 1,72 - 176 (m, 4H, H10 e H10'); 

1,51 - 1,54 (m 1H, H9); 1,41 (t, 3H, H6, 3J= 7,0); 1,15 - 1,27 (m, 4H, H11 e H11'); 

0,94 - 1,00 (m, 2H, H12). 

13C RMN (150 MHz, CDCl3) δ (ppm,JC-F= Hz): 174,4(q, C2, 2J= 32,51); 169,6 (C4); 

118,4 (q, C1, 1JC-F= 287,6); 72,5 (C3); 65,4 (C5); 46,6 (C9);37,7 (C8); 30,6 (C10 e 

C10');  26,1 (C12); 25,7 (C11 e C11’); 14,2 (C6). 

MS m/z (%): 279 (M+, 60); 250 (70); 210 (80); 197 (40); 182 (50); 55 (100). 

 

(E)-4-etoxi-1,1,1-trifluor-4-((furan-2-ilmetil)amino)-but-3-en-2-ona, (5d).  

1H RMN (600 MHz, CDCl3) δ (ppm, JH-H= Hz): 10,63 (sl, 1H, H7); 7,19 - 7,28 (m, 1H, 

furil); 6,24 - 6,25 (m, 1H, furil); 6,17 (d, 1H, furil,3J= 2,8); 5,05 (s, 1H, H3); 4,42 (d, 

2H, H8, 3J= 5,7);4,12 (q, 2H, H5, 3J= 7,0); 1,36 (t, 3H, H6, 3J= 7,0). 

13C RMN (150 MHz, CDCl3) δ (ppm, JC-F= Hz): 175,0(q, C2, 2J= 32,9); 169,5 (C4); 

149,7 e 142,6 (furil); 117,5 (q, C1, 1JC-F= 287,7); 110,3 e 107,8 (furil);72,7 (C3); 65,8 

(C5);37,3 (C8);14,1 (C6). 

MS m/z (%): 263 (M+, 10); 234 (10); 96 (30); 81 (100); 69 (15). 
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(E)-4-etoxi-1,1,1-trifluor-4-((piridin-3-ilmetil)amino)-but-3-en-2-ona, (5e). 

1H RMN (600 MHz, CDCl3) δ (ppm, JH-H= Hz): 10,82 (sl, 1H, H7); 8,48 (d, 2H, 

piridina, 3J= 2,7);7,56 (d, 1H, piridina, 3J= 7,8); 7,23 (dd, 1H, piridina, 3J= 4,8 e 3J= 

7,8);5,08 (s, 1H, H3); 4,46 (d, 2H, H8, 3J= 6,9); 4,10 (q, 2H, H5, 3J= 7,0);1,36 (t, 3H, 

H6, 3J= 7,0). 

13C RMN (150 MHz, CDCl3) δ (ppm,JC-F= Hz): 175,3(q, C2, 2J= 22,9); 169,8 (C4); 

149,0; 148,9; 135,1; 132,5; 123,6 (py); 117,9 (q, C1, 1JC-F= 287,8); 72,7 (C3); 65,9 

(C5); 41,8 (C8); 14,1 (C6). 

MS m/z (%): 274 (M+, 20); 245 (20); 229 (1); 205 (20); 177 (30); 92 (100). 

 

(E)-4-etoxi-1,1,1-trifluor-4-((piridin-2-ilmetil)amino)-but-3-en-2-ona, (5f). 

1H RMN (600 MHz, CDCl3) δ (ppm, JH-H= Hz): 11,04 (sl, 1H, H7); 8,52 (d, 1H, 

piridina, 3J= 4,4); 7,60 (td, 1H, piridina, 4J= 1,5 e 3J= 7,7); 7,16 (d, 1H, piridina, 3J= 

7,8);7,14 (dd, 1H, piridina, 3J= 5,2 e 3J= 7,1); 5,09 (s, 1H, H3); 4,60 (d, 2H, H8, 3J= 

5,5); 4,10 (q, 2H, H5, 3J= 7,0);1,31 (t, 3H, H6, 3J= 7,0). 

13C RMN (150 MHz, CDCl3) δ (ppm, JC-F= Hz): 175,0(q, C2, 2J= 32,8); 169,6 

(C4);155,5; 149,5; 136,8; 122,4; 120,9 (piridina); 118,0 (q, C1, 1JC-F= 288,1);72,6 

(C3); 65,7 (C5);45,7 (C8); 14,1 (C6). 

MS m/z (%): 274 (M+, 40); 245 (10); 229 (20); 205 (10); 107 (100); 93 (40). 
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(E)-4-etoxi-1,1,1-trifluoro-4-((piridin-2-il)amino)-3-buten-2-ona, (5g). 

1H RMN (600 MHz, CDCl3) δ (ppm, JH-H= Hz): 12,36 (sl, 1H, H7); 8,36 - 8,37 (m, 1H, 

py); 7,66 - 7,69 (m, 1H, piridina); 7,52 (d, 1H, piridina, 3J= 8,3 Hz);7,07 (dd, 1H, 

piridina, 3J= 4,9);5,26 (s, 1H, H3); 4,32 (q, 2H, H5, 3J= 7,0);1,54 (t, 3H, H6, 3J= 7,0). 

13C RMN (150 MHz, CDCl3) δ (ppm,JC-F= Hz): 176,1(q, C2, 2J= 33,4); 167,1 (C4); 

149,8;148,7; 138,0; 119,4; 115,1(piridina); 112,4 (q, C1,1JC-F= 288,8);73,7 (C3); 66,6 

(C5);14,0 (C6). 

MS m/z (%): 260 (M+, 1); 245 (1); 215 (1); 191 (1); 121 (60); 78 (100). 

 

(E)-4-etoxi-1,1,1-trifluor-4--((2-(piperidin-1-il)etil)amino)-but-3-en-2-ona, (5h). 

1H RMN (600 MHz, CDCl3) δ (ppm, JH-H= Hz):10,55 (sl, 1H, H7); 5,8 (s, 1H, H3); 4,16 

(q, 2H, H5, 3J= 7,0); 3,44 (q, 2H, H8, 3J= 6,1); 2,51 (t, 2H, H9, 3J= 6,6); 2,42 (sl, 4H, 

H10 e H10’); 1,60 (dt, 4H, H11 e H11’, 3J= 5,5 e 3J= 11,1); 1,42 (t, 3H, H6, 3J= 7,0). 

13C RMN (150 MHz, CDCl3) δ (ppm, JC-F = Hz): 174,5(q, C2, 2J= 32,4); 169,5 (C4); 

118,2 (q, C1, 1J= 288,1); 72,5 (C3); 66,5 (C5); 57,3 (C9); 54,5 (C10 e C10’); 37,9 

(C8); 25,9 (C11 e C11’); 24,3 (C12), 14,3 (C6). 

MS m/z (%): 295 (M+, 1); 249 (1); 164 (1); 150 (1); 139 (1); 98 (100). 
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(E)-4-etoxi-1,1,1-trifluor-4-((2-(pirrolidin-1-il)etil)amino)but-3-en-2-ona, (5i).  

1H RMN (600 MHz, CDCl3) δ (ppm, JH-H= Hz): 10,55 (sl, 1H, H7); 5,09 (s, 1H, H3); 

4,17 (q, 2H, H5, 3J= 7,0); 3,48 (q, 2H, H8, 3J= 6,4); 2,70 (t, 2H, H9, 3J= 6,7); 2,59 (sl, 

4H, H10 e H10’); 1,81 (q, 4H, H11 e H11’, 3J= 4,8); 1,42 (t, 3H, H6, 3J= 7,0). 

13C RMN (150 MHz, CDCl3) δ (ppm, JC-F= Hz): 174,5(q, C2, 2J= 32,5); 169,5 (C4); 

118,3 (q, C1, 1JC-F= 287,9); 72,5 (C3); 65,5 (C5); 54,6 (C9); 54,1 (C10 e C10’); 39,5 

(C8); 23,5 (C11 e C11’); 14,3 (C6). 

MS m/z (%): 233 (M+-47, 5); 139 (1); 113 (2); 97 (2); 97 (2); 84 (100). 

 

(E)-4-etoxi-1,1,1-trifluor-4-((2-(piperazin-1-il)etil)amino)-but-3-en-2-ona, (5j).  

1H RMN (600 MHz, CDCl3) δ (ppm, JH-H= Hz): 10,47 (sl, 1H, H7); 5,02 (s, 1H, H3); 

4,09 (q, 2H, H5, 3J= 7,0); 3,37 (q, 2H, H8, 3J= 6,0); 2,90 (t, 4H,H10 e H10’,3J= 4,8); 

2,49 (t, 2H,H9,3J= 6,3); 2,44 (sl, 4H, H11 e H11'); 1,35 (t, 3H, H6, 3J= 7,0). 

13C RMN (150 MHz, CDCl3) δ (ppm,JC-F= Hz): 174,5(q, C2, 2J= 32,57); 169,4 (C4); 

118,1 (q, C1, 1JC-F= 288,1); 72,4 (C3); 65,5 (C5); 56,6 (C9); 52,3 (C10 e C10’); 45,5 

(C11 e C11’);37,3(C8);14,2 (C6). 

MS m/z (%): 296 (M+, 10); 250 (1); 113 (10); 110 (5); 99 (100); 85 (2). 
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(E)-4-etoxi-1,1,1-trifluor-4-((3(dietilamino)propil)amino)-but-3-en-2-one, (5k).  

MS m/z (%): 296 (M+, 1); 267 (1); 249 (1); 196 (1); 168 (1); 86 (100). 

 

 

4,4-bis((3-(dietilamino)propil)amino)-1,1,1-trifluor-but-3-en-2-one, (5kk).  

MS m/z (%):380 (M+, 1); 351 (1); 331(1); 294(1); 281 (1); 86 (100). 

ANEXO B - Dados espectrais dos aminopirazóis trifluormetilados. 

 

N-(2-morfolinoetil)-5(3)-(trifluormetil)-1H-pirazol-3(5)-amina, (7a). 

1H RMN (600 MHz, CDCl3) δ (ppm, JH-H= Hz): 5,60 (s,1H, H4); 4,47 (sl,1H, H7); 3,70 

(sl, 4H, H11 e H11'); 3,14 (t, 2H, H8,3J= 4,1); 2,56 (dd, 2H, H9, 3J= 5,5 Hz e 3J= 4,7); 

2,48 (sl, 4H, H10 e 10'). 

13C RMN (150 MHz, CDCl3) δ (ppm,JC-F= Hz): 151,0 (C3); 142,9 (q, C5, 2J= 35,0 Hz); 

122,4 (q, C6, 1J= 248,2 Hz); 85,6 (C4); 66,8 (C11 e C11’); 58,6 (C9); 53, 6 (C10 e 

C10’); 41,97 (C8). 
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MS m/z (%): 264 (M+, 2); 249 (2); 164 (21); 144 (2); 113 (1); 100 (100). 

 

N-(3-(piperidin-1-il)propil)-5(3)-(trifluormetil)-1H-pirazol-3(5)-amina, (7b). 

1H RMN (600 MHz, CDCl3) δ (ppm, JH-H= Hz): 5,59 (s,1H,H4); 4,53 (sl,1H, H7); 3,22 

(t, 2H, H8, 3J= 5,9); 2,44 (t, 6H, H9, H10 e H10', 3J= 6,2);  1,74 (quint, 2H, H13, 3J= 

6,0); 1,69 (quint, 4H, H11 e H11’, 3J= 5,7); 1,49 (sl, 2H, H12). 

13C RMN (150 MHz, CDCl3) δ (ppm, JC-F= Hz): 152,1 (C3); 142,9 (q, C5, 2J= 37,0); 

121,7 (q, C6, 1J= 268,5); 84,7 (C4); 54,7 (C9); 54,0 (C10 e C10’); 43,7 (C8), 27,0 

(C13); 25,8 (C11 e C11’); 24,3 (C12). 

MS m/z (%): 276 (M+, 2); 257 (1); 178 (1); 164 (1); 125 (1); 98 (100). 

 

N-(ciclohexilmetil)-5(3)-(trifluormetil)-1H-pirazol-3(5)-amina, (7c). 

1H RMN (600 MHz, CDCl3) δ (ppm, JH-H= Hz): 5,64 (s,1H,H4); 2,93 (d, 2H, H8); 1,72-

1,76 (m, 4H, H10 e H10'); 1,67-1,69 (m, 1H, H7); 1,51-1,56 (m, 1H, H8); 1,15-1,28 

(m, 4H, H11 e H11'); 0,91-0,98 (m, 2H, H12). 

13C RMN (150 MHz, CDCl3) δ (ppm, JC-F= Hz): 151,6 (C3); 142,3 (q, C5, 2J= 37,0); 

121,6 (q, C6, 1J= 268,5); 84,9 (C4); 52,1 (C8); 37,8 (C9); 30,9 (C10 e C10’); 26,5 

(C12); 25,9 (C11 e C11'). 
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MS m/z (%): 242 (M+, 60); 223 (2); 214 (1); 193 (1); 164 (1); 92 (100). 

 

N-(furan-2-ilmetil)-5(3)-(trifluormetil)-1H-pirazol-3(5)-amina, (7d). 

1H RMN (600 MHz, CDCl3) δ (ppm, JH-H= Hz): 7,36 (sl,1H,furil); 6,32 (dd, 1H, furil,  

3J= 3,0 Hze4J= 1,9 Hz);  6,24 (d, 1H, furil, 3J= 3,0 Hz); 5,76 (s, 1H, H4); 4,26 (s, 2H, 

H8). 

13C RMN (150 MHz, CDCl3) δ (ppm, JC-F= Hz): 151,2 (furil);150,8 (C3); 142,5 (furil); 

141,9(q, C5, 2J= 38,2); 121,3 (q, C6, 1J= 268,6); 110,5 e 107,7 (furil); 86,7 (C4); 42,5 

(C8). 

MS m/z (%): 231 (M+, 2); 212 (1); 203 (21); 162 (1); 144 (1); 81 (100). 

 

N-(piridin-3-ilmetil)-5(3)-(trifluormetil)-1H-pirazol-3(5)-amina, (7e). 

1H RMN (600 MHz, DMSO-d6) δ (ppm, JH-H= Hz):12,47 (sl,1H,H1); 8,58 (s,1H, 

piridina); 8,47 (d, 1H, piridina, 3J= 4,0); 7,76 (d, 1H, piridina, 3J= 7,8); 7,36 (dd, 1H, 

piridina, 3J= 7,6 e 3J= 7,7); 6,55 (sl,1H, H7); 5,67(s, 1H, H4); 4,28 (d, 2H, H8, 3J= 

6,3).  

13C RMN (150 MHz, DMSO-d6) (ppm, JC-F= Hz): 150,4 (C3); 148,9 e 148,2 (py); 

140,9 (C5); 135,1; 134,9 e 123,5 (py); 121,3(q, C6, 1J= 269,4); 84,2 (C4); 45,3 (C8). 

MS m/z (%): 242 (M+, 60);223(10); 92 (20); 79 (1); 92 (100). 
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N-(piridin-2-ilmetil)-5(3)-(trifluormetil)-1H-pirazol-3(5)-amina, (7f). 

1H RMN (600 MHz, CDCl3) δ (ppm, JH-H= Hz): 8,56 (d,1H, piridina, 3J= 4,4 Hz), 7,70 

(t, 1H, piridina, 3J= 7,5 e 3J= 7,7), 7,32 (d, 1H, piridina, 3J= 7,7); 7,22 - 7,24 (m, 1H, 

piridina); 5,70 (s, 1H, H4); 5,24 (sl, 1H, H7); 4,41(s, 1H, H8). 

13C RMN (150 MHz, CDCl3) δ (ppm, JC-F= Hz): 157,3 (piridina), 151,2 (C3); 149,1 

(piridina); 141,8 (C5); 137,5 (piridina); 122,9 e 122,4 (piridina); 121,1 (q, C6, 1J= 

268,5); 86,5 (C4), 50,4 (C8). 

MS m/z (%): 242 (M+, 100); 223 (2); 214 (1); 206 (1); 193 (1); 164 (80). 

 

N-(5(3)-(trifluormetil)-1H-pirazol-3(5)-il)piridin-2-amina, (7g). 

1H RMN (600 MHz, DMSO-d6) δ (ppm, JH-H= Hz):13,26 (sl,1H, H1); 9,94 (sl,1H, H7); 

8,22 (d, 1H, piridina, 3J= 3,9 Hz); 7,65 (t, 1H, piridina, 3J= 7,3 Hz); 6,85 (d, 2H, 

piridina, 3J= 5,7 Hz); 6,27 (s, 1H, H4). 

13C RMN (150 MHz, DMSO-d6) (ppm, JC-F= Hz): 154,02 (C3); 147,3 (C8); 142,5 

(piridina); 140,1 (q, C5, 3J= 37,1 Hz); 137,9 (piridina); 121,5 (C6, 1J= 268,3 Hz); 

115,3 e 110,0 (piridina); 89,12 (C4). 

MS m/z (%): 228 (M+, 100); 209 (2); 199 (1); 187 (1); 179 (1); 78 (50). 
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N-(2-(piperidin-1-il)etil)-5(3)-(trifluormetil)-1H-pirazol-3(5)-amina, (7h). 

1H RMN (600 MHz, CDCl3) δ (ppm, JH-H= Hz): 5,64 (s,1H, H4); 4,41 (sl,1H, H7); 3,21 

(dd, 2H, H8, 3J= 4,4); 2,56 - 2,57 (m, 2H, H9); 2,52 (sl, 4H, H10 e H10’), 169 (quint, 

4H, H11 e H11’, 3J= 5,7); 1,50 (sl, 2H, H12). 

13C RMN (150 MHz, CDCl3) δ (ppm,JC-F= Hz): 150,9 (C3); 143,2 (q, C5, 2J= 37,1); 

121,6 (q, C6, 1J= 268,6); 85,6 (C4); 60,3 (C9); 54,8 (C10 e C10’);  43,1 (C8), 25,8 

(C11 e C11’); 24,1 (C12). 

MS m/z (%): 262 (M+, 1); 243 (2); 144 (1); 98 (100); 84 (1). 

 

 


