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Introdução 

O rearranjo de Dimroth é conhecido desde 1909 e 

é uma translocação de dois heteroátomos em um 

sistema heterocíclico, com ou sem alteração da 

estrutura do anel. A conversão de um heterocíclico 

em um produto isomérico rearranjado pode dar um 

ou dois isômeros através de um intermediário, que 

seletivamente ou especificamente forma um deles 

como o principal. Os heteroátomos que trocam de 

posições no rearranjo são S, N, O e Se. Em 1,2,3-

triazóis o rearranjo de Dimroth é prevalente quando 

átomos de nitrogênio endocíclico e exocíclico 

mudam de lugar.1  

 Este trabalho descreve uma síntese de vinte 

e dois derivados 1,2,3-triazólicos, nove deles são 

novos na literatura. Alguns destes triazóis foram 

obtidos por rearranjo de Dimroth e suas estruturas 

foram determinadas por cristalografia de raios-X. 

 

Resultados e Discussão 

 
Neste trabalho este rearranjo de Dimroth foi 
estudado em uma reação para obter 5-amino-1H-
triazol-4-carboxilatos de etila (1a-f) e 5-(fenilamino)-
2H-1,2,3-triazol-4-carboxilatos de etila (2a-e), a 
partir da reação entre fenilazidas e cianoacetato de 
etila na presença de etóxido de sódio sob refluxo 
por 3 horas.2,3 Os derivados 2a-e foram formados 
pelo rearranjo de Dimroth. Os derivados (1a-f) e 2a-
e têm o mesmo ponto de fusão e o mesmo peso 
molecular, mas diferentes espectros de RMN 1H e 
13C. A fim de elucidar as estruturas químicas dos 
derivados 2a-e, a cristalografia de raios-X do 
derivado 2c foi realizada e então a estrutura química 
destes derivados pôde ser confirmada, provando 
que era consistente com o mecanismo da reação. 
Em seguida, os derivados 1a-f e 2a-e foram 
reagidos com anidrido acético, piridina e DMAP 
como o catalisador à temperatura ambiente por 24 
horas para uma melhor compreensão da estrutura. 
 
 

Esquema 1: Síntese dos derivados 1,2,3-triazóis.       
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Figura 1: Ortep dos derivados 4b (figura a) e 2c 

(figura b). Elipsóides com 50% de probabilidade         

                                                        

Conclusões 

Foram sintetizadas vinde e dois derivados 1,2,3-

triazólicos, dentre esses nove são inéditos na 

literatura. Através da cristalografia de raios-X foi 

possível elucidar as estruturas químicas dos 

derivados obtidos do rearranjo de Dimroth.  
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