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 A reação de Hantzsch foi desenvolvida pelo químico alemão Arthur Hantzsch em 1882, depois 
de 136 anos tem-se conhecimento de mais de doze fármacos clinicamente importantes obtidos 
por esta reação, tais como, Amlodipina, Nifedipina, Nimodipina e Felodipina que são 
comercializados em todo o mundo.1 Estudo biológico desta classe de composto indica atividade 
significativa no tratamento de doenças cardiovasculares, como os bloqueadores dos canais de 
cálcio, além de serem também agentes reversíveis de diversas drogas, agentes neuroprotetores e 
quimiossensibilizadores.2 
 Frente a grande importância dos compostos obtidos pela reação de Hantzsch, neste trabalho, 
foi desenvolvido uma metodologia catalítica para obtenção dos adutos de Hantzsch, utilizando o 
líquido iônico (metanossulfonato de 1-metil-2-oxopirrolidin-1-ilo) como catalisador, conforme 
apresentado na Tabela 1. 
 
 
Tabela 1 Otimização da reação de Hantzsch 

   
                                                                1a                           2a                            2b 

Entrada Temperatura (°C) Tempo (h) 
Conversão (%) 

1a/2a/2b 
Balão reacional 
aberto/fechado 

1 20 24 62,4/22,8/14,8 fechado 

2 100 24 10,6/89,4/0 fechado 

3 20 24 19,0/64,9/16,1 aberto 

4 100 24 15,1/84,9/0 aberto 
 

 Para a otimização da reação utilizou-se benzaldeído (1 mmol), acetoacetato de etila (2 mmol), 
acetato de amônio (1,2 mmol) e líquido iônico (20 mol%), em diferentes temperaturas (20 e 
100°C), sendo todas as reações mantidas por 24 horas. Os rendimentos reacionais foram 
acompanhados por CG/EM.  
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 Através dos resultados obtidos, pôde-se observar a influência da temperatura na reação, sendo 
que em 20˚C obtém-se predominantemente o composto 1a (Entrada 1) e em temperaturas 
elevadas o produto 2a (Entrada 2), conforme Tabela 1. Vale destacar que o tempo reacional 
utilizando o líquido iônico (metanossulfonato de 1-metil-2-oxopirrolidin-1-ilo) é 1/3 menor do 
que encontrado na literatura.1  
 Para concluir, ficou definido que as reações para obtenção dos compostos 1a e 2a serão 
realizadas com o sistema reacional aberto, conforme entradas 1 e 2 da Tabela 1. O composto 2a 
será submetido à oxidação para obtenção da piridina, posterior redução dos grupos ésteres e 
inserção do grupo metacriloíla para o estudo de fotopolimerização. 
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