
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA

INSTITUTO DE QUÍMICA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM QUÍMICA

Síntese de Amino-N-heteroaromáticos via SNAr

Edson de Oliveira Lima Filho
Dissertação de Mestrado

Natal/RN, fevereiro de 2018



 

Edson de Oliveira Lima Filho 

 

 

 

 

Síntese de Amino-N-Heteroaromáticos via SNAr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATAL-RN 

2018  

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em química da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte - UFRN, para obtenção de título 
de Mestre em química. 

Área de concentração: Química Orgânica 

Orientadora: Profª. Drª. Lívia Nunes Cavalcanti 
Coorientador: Prof. Dr. Fabrício Gava Menezes 



Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN
Sistema de Bibliotecas – SISBI

Catalogação da Publicação na Fonte - Biblioteca Central Zila Mamede
Lima Filho, Edson de Oliveira.
Síntese de Amino-N-heteroaromáticos via SNAr / Edson de Oliveira
Lima Filho. - 2018.
193f.: il.

Dissertação (mestrado) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte,
Centro de Ciências Exatas e da Terra, Programa de Pós-Graduação em
Química. Natal, RN, 2018.
Orientadora: Prof.ª Dr.ª Lívia Nunes Cavalcanti.
Coorientador: Prof. Dr. Fabrício Gava Menezes.

1. 2,3-dicloro-6,7-dinitroquinoxalina - Dissertação. 2.
PiridinaDissertação. 3. SNAr - Dissertação. 4. Funcionalização C-H -
Dissertação. I. Cavalcanti, Lívia Nunes. II. Menezes, Fabrício Gava. III.
Título.

RN/UF/BCZM                                      CDU547

Ana Cristina Cavalcanti Tinôco
CRB 15/262





 
 

AGRADECIMENTOS 

Primeiramente, a Deus. Pela força ao longo do curso. 

Aos meus pais e minha irmã pelo apoio. 

À Joyce Pinheiro. 

Aos meus amigos de laboratório Erivaldo Paulino, Djalan França, André 

Herculano, Daniel Segundo, Diego Otaviano, Jordan Kerven, Rusceli Diego, 

Jannyely Neri, Marcela Pontes, Daniele Santos, Stephanny Ribeiro e Lilian 

Cavalcante pelas dicas e paciência. 

Ao professor Daniel Pontes (IQ-UFRN) pelasconversas sobre os 

experimentos. 

À professora Sibele Berenice (IQ-UFRN) pela contribuição de reagentes 

para a pesquisa. 

À professora Renata Mendonça (IQ-UFRN) pelos espectros de RMN. 

Ao professor Ricardo Oliveira (DQF-UFPE) pelos espectros de RMN e 

discussão. 

À professora Ivani Malvestiti (DQF-UFPE) pelas anilinas utilizadas na 

pesquisa. 

À professora Lívia Nunes Cavalcanti pela paciência, orientação e apoio ao 

longo do trabalho. 

Ao professor Fabrício Gava Menezes pela orientação e paciência. 

Ao Programa de Pós-Graduação em Química, pela oportunidade de 

desenvolver este trabalho. 

 À CAPES pelo apoio financeiro.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus pais e minha irmã, pelo apoio e incentivo. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Probleme kann man niemals mit 
derselben Denkweise lösen, durch 
die sie entstanden sind.” 

Albert Einstein 



 
 

RESUMO 

Derivados de N-heteroaromáticos contendo grupos aminas em suas estruturas 

são de grande interesse no desenvolvimento de novos fármacos, devido as 

atividades biológicasrelatadas na literatura. O desenvolvimento de novos 

protocolos para a obtenção de amino-N-heteroaromáticos de forma branda e 

sem uso de catalisadores metálicos é bastante desejado na química orgânica 

sintética. Neste trabalho foi desenvolvido um método para obtenção de 

derivados quinoxalínicos, através de uma reação de SNAr, utilizando 2,3-

dicloro-6,7-dinitroquinoxalina e anilinas substituídas. Após otimização, foram 

obtidos 13 exemplos de produtos inéditos em condições brandas e sem uso de 

catalisadores metálicos, com rendimentos variando de baixos a ótimos (traço-

98%). Além do uso do derivado quinoxalínico, foi estudada a reação de 

funcionalização C-H com a piridina e t-butilamina. O uso de iodo molecular (I2) 

como aditivo nesta transformação, possibilitou a formação do produto 

dissubstituídoN2,N6-di-terc-butilpiridina-2,6-diamina, a partir de uma síntese 

direta e com formação de um composto inédito, com potencial atividade 

biológica. 

Palavras-chave: 2,3-dicloro-6,7-dinitroquinoxalina. Piridina.SNAr. 

Funcionalização C-H. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

N-heteroaromatic derivatives containing amine groups in their structures are of 

great interest in the development of new drugs, due to the reported biological 

activities that these compounds present. The development of novel protocols for 

obtaining amino-N-heteroaromatic compounds in a mild manner and without the 

use of metal catalysts is much desired in synthetic organic chemistry. In this 

work a method was developed to obtain quinoxalinic derivatives through a SNAr 

reaction using 2,3-dichloro-6,7-dinitroquinoxaline and substituted anilines. After 

optimization, 13 examples of unpublished products were obtained under mild 

conditions and without the use of metallic catalysts, with yields varying from low 

to excellent (trace-98%). In addition to the use of the quinoxalinic derivative, the 

C-H functionalization reaction with pyridine and tert-butylamine was studied. 

The use of molecular iodine (I2) as an additive in this transformation allowed the 

formation of the disubstituted product N2,N6-di-tert-butylpyridine-2,6-diamine 

from a direct synthesis and formation of an unpublished compound with 

potential biological activity. 

Keywords: 2,3-dichloro-6,7-dinitroquinoxaline. Pyridine. SNAr. Anilines. C-H 

Functionalization. 
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1 INTRODUÇÃO 

Compostos N-heteroaromáticos sãoimportantes na síntese orgânica, 

pois apresentamelevada afinidade por proteínas e enzimas, o que faz estas 

espécies, na maioria das vezes, apresentarem algum tipo de atividade 

biológica (JANG, 2009). 

Dentre os heteroaromáticos nitrogenados, a piridina e a quinoxalina (b e 

h, respectivamente,Figura 1) serão os destaques deste trabalho devido a sua 

alta relevância na área medicinal. Derivados da piridina, por exemplo, 

estãoentre os 5 fármacos mais vendidos do mundo (FIER &HARTWIG, 2014)  

e os quinoxalínicosapresentam diversas atividades tais como, anticâncer 

(LINDSLEY et al., 2005), antibacteriana (SEITZ et al., 2002), anti-HIV (HUI et 

al., 2006), anti-inflamatória (KIM et al., 2004)(RAO et al., 2016). Além disto, o 

esqueleto da quinoxalina é encontrado em produtos com aplicação na área de 

materiais seja como semicondutor orgânico oumaterial fluorescente 

(MAMEDOV, 2016). 

Figura 1 – Exemplos de compostos N-heteroaromáticos.

Fonte: Autor, 2018. 

Dentro deste contexto,derivados piridínicos e quinoxalínicos 

podemapresentar melhor atividade biológica dependendo dos grupos que 

serão introduzidos. A introdução de um grupo amina, por exemplo, em especial 
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uma anilina, se mostramais efetiva do que a quinoxalina simples, ilustrando 

assim a importância da funcionalização destas espécies. Ademais, quando o 

átomo de nitrogênio, presente no substituinte do derivado quinoxalínico, é 

comparadocom o de oxigênio e o de enxofre, apresenta ainda uma maior 

atividade biológica (Figura 2) (EL NEWAHIE et al., 2016). 

Figura 2 – Influência dos substituintes na atividade biológica dos compostos N-

heteroaromáticos. 

 

Fonte: Autor, 2018. 

Na Figura 3algunsexemplos de compostos piridínicos e 

quinoxalínicoscontendo a anilina como substituintecom aplicação na química 

medicinal são demonstrados (QUEIROZ et al., 2010) (CORONA et al., 2008) 

(SHAHIN et al., 2014) (EL NEWAHIE et al., 2016) (LIN et al., 2005) 

(KUSAKABE et al., 2012). 
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Figura 3 – Derivados de quinoxalina e piridina aminados com atividade biológica. 

 

Fonte: Autor, 2018. 

 A síntese de novos derivados quinoxalínicos e piridínicos aminados é de 

grande interesse para a indústriafarmacêutica e a pesquisa científica. Diante 

disto, uma discussão sobre areatividade destes substratosé essencialpara o 

planejamento reacionaldeste trabalho. 

1.1 REATIVIDADE DOS COMPOSTOS N-HETEROAROMÁTICOS 

1.1.1 Reatividade da piridina 

 Na piridina (16b), o nitrogêniopresente como heteroátomo no anel 

aromático, por ser mais eletronegativo que o carbono, faz com que a densidade 

eletrônica fique mais localizada para si, conforme ilustrado em seu mapa de 

potencial eletrostático (Figura 4a). Como consequência dessa polarização, os 

carbonos C2, C6 e C4,por apresentam menor densidade eletrônica,são os 
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sítios eletrofílicos desta estrutura e o ataque nucleofílico é favorecido nessas 

posições.Já os carbonos C3 e C5 possuem uma maior densidade eletrônica, 

fazendo destes os sítios nucleofílicos de16b em reações com eletrófilos(Figura 

4b). 

Figura 4 – Detalhes estruturais de16b: a) mapa de potencial eletrostático; b) representação 

das estruturas de ressonância. 

 

(a) 

 

(b) 

Fonte: Autor, 2018. 

 Por consequência, reações de SEAr ocorrem preferencialmente. Embora 

sejam menos favorecidas que em outros aromáticos, como o benzeno. 

1.1.1.1 Substituições no carbono da piridina 

 As reações via substituição eletrofílica aromática (SEAr) e, substituição 

nucleofílica aromática (SNAr) tendem a ocorrer de maneira opostaquanto a 

espontaneidadese compararmos a piridina (16b) e seu análogo benzeno 

(1a).Neste sentido, as reações via SEAr ocorremmais efetivamente com 1a do 

que com 16b. Isso se deve porque a 16b contém um fator que a desfavorece 

para esse tipo de reação, que é o nitrogênio contido em sua estrutura. Visto 

que a densidade eletrônica está localizada no nitrogênio, uma vez que se inicia 
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a reação com um eletrófilo, a primeira ligação formada é a “N-Eletrófilo” ao 

invés da “C-Eletrófilo”, dificultando, assim, a adição do eletrófilo ao cátion 

piridínio formado por deficiência de densidade eletrônica. Porém, pequena 

parcela de 16bna reação, em seu equilíbrio piridina-cátion piridínio, faz com 

que ocorra a reação, mesmo que desfavorável (Esquema 1) (JOULE& MILLS, 

2010). 

Esquema 1 – Comparação de reatividade, via SEAr, entre 1a e 16b. 

 

Fonte: Autor, 2018. 

 As reações que ocorrem via SNAr apresentam relações opostasàs de 

SEAr, sendo favorecida, agora, pela piridina (16b) e não pelo benzeno 

(1a).Comumente esses compostos aromáticos estão halogenados para 

permitirem a reação de substituição com nucleófilos, devido os halogênios 

serem bons carreadores de elétrons, isto é, bons grupos de saída, e 

promoverem a troca halogênio-nucleófilo. 

 Pode-seobservar essa diferença de reatividade, entre benzeno e 

piridina,ao compararmos o clorobenzeno (1b) e o 2-cloropiridina (16i) reagindo 

com o metóxido de sódio, por exemplo. Onde a reação com a piridina ocorre 

230 milhões de vezes mais rápida equiparada ao benzeno (Esquema 2) 

(CAREY, 2000). 
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Esquema 2 – Velocidade relativa de reação via SNAr de 1b e 16i. 

 

Fonte: Autor, 2018. 

 Estas transformações usualmente ocorrem via mecanismo de adição-

eliminação, em que na primeira etapa ocorre o ataque do nucleófilo no carbono 

ipso ao grupo abandonador em potencial e, na etapa seguinte, o produto da 

reação é gerado concomitantemente à expulsão do grupo de saída (Esquema 

3). A velocidade da reaçãoé determinada pelo estado de transição do ataque 

do nucleófilo. Esse fato faz da etapa de adição, para a maioria das reações, a 

mais lenta e leva à formação de um intermediário não aromático,denominado 

complexo de Meisenheimer. Quanto mais estabilizado for este intermediário 

menor será a energia do estado de transição. (ARTAMKINAet al., 1982). 

Esquema 3 - Mecanismo com estabilização através do intermediário de Meisenheimer. 

 

Fonte: Autor, 2018. 
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1.1.2 Reatividade da quinoxalina 

A unidade quinoxalínica (5a) apresenta um sistema cíclico com 

polarização permanente devido à presença dos dois átomos de nitrogênio, 

como visualizado através do seu mapa de potencial eletrostático (Figura 5). 

 

Figura 5 – Mapa de potencial eletrostático da quinoxalina (5a). 

 

Fonte: Autor, 2018. 

 Similarmente à piridina, os carbonos C2 e C3 do anel quinoxalínico são 

deficientes em elétrons, ou seja, são sítios eletrofílicos (Esquema 4). 

Esquema 4 – Sítios eletrofílicos de 5a em C2 e C3. 

 

Fonte: Autor, 2018. 

 Ainda assim, 5a, além de apresentar a densidade eletrônica acentuada 

nos carbonos 6 e 7, também apresenta nos carbonos 5 e 8, posições orto ao 

anel pirazina (Esquema 5). 
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Esquema 5 – Ativação por ressonância dos carbonos C5, C6, C7 e C8. 

 

Fonte: Autor, 2018. 

 Então,ambas as reações via SEAr e SNAr ocorrem em 5a, e neste caso, 

nas mesmas proporções. Diferente da piridina (16b), pois 5apossui dois anéis 

fundidos, os anéis pirazina e benzeno, tornando-aalvo de diversos grupos de 

pesquisa por conter inúmeros sítios reativos e permitir diversas modificações 

em sua estrutura. 
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2CAPÍTULO 1 –SÍNTESE DE DERIVADOS DE QUINOXALINA COM 

ANILINAS SUBSTITUÍDAS VIA SNAr 

2.1 INTRODUÇÃO  

A quinoxalina (5a) foi sintetizada pela primeira vez a partir de uma 

reação entre o-fenilenodiamina (1) e glioxal (2a) (Esquema 6) (HINSBERG, 

1884) (MAMEDOV, 2016). 

Esquema 6 – Primeira rota sintética para a obtenção de 5a. 

 

Fonte: Autor, 2018. 

Posteriormente, foi relatada a síntese de um análogo da quinoxalina 

contendo um grupo carbonílico em sua estrutura (5b), a partir de1a e um α-

haloéster (2b) (Esquema 7) (HINSBERG, 1887). 

Esquema 7 – Obtenção de um análogo quinoxalínico (5b). 

 

Fonte: Adaptado, Hinsberg (1887). 

Desde então surgiram diversos métodos para a obtenção de moléculas 

contendo o esqueleto quinoxalínico, a partir de derivados da o-fenilenodiamina 

e substratos 1,2-dicarbonílicos. Por exemplo, utilizando um ácido alfa-
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cetocarboxílico (2c) ou o ácido oxálico (2), é possível formar a quinoxalina na 

forma carbonílica (5c) e dicarbonílica (3), respectivamente (Esquema 8) (GRIS 

et al., 2008) (ROMER, 2009). 

 

 

Esquema 8 – Obtenção da quinoxalina na forma carbonílica (5c) e dicarbonílica (3). 

 

Fonte: Autor, 2018. 

2.1.1 Substituição no carbono da quinoxalina 

A quinoxalina (5a) quando é derivatizada apresenta diversas 

possibilidades de aplicação, seja na área medicinal ou de materiais. Caso seja 

adicionado um substituinte aminado e, ainda mais específico aminoaromático, 

acentua a possibilidade de uso como um fármaco (EL NEWAHIE et al., 2016). 

 A tradicional reação da o-fenilenodiamina (1) com compostos α-

dicarbonílicosnão é eficiente para a síntese de 2,3-dianilinaquinoxalina (7), pois 

seria necessário o uso de α-diamida (2d) como substrato, o que alteraria a 

reatividade desta transformação (Esquema 9). 
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Esquema 9 – reação entre o-fenilenodiamina (1) e α-diamida (2d). 

 

Fonte: Autor, 2018. 

Contudo, as reações mais relatadas para formação de 

aminoquinoxalinas são através de quinoxalinas cloradas. Uma alternativa são 

as reações de acoplamento cruzado, como por exemplo, entre 5d e o nucleófilo 

4-metoxianilina (6e) para síntese de 7f. Entretanto, este tipo de transformação 

requer o uso de catalisadores metálicos que são reagentes de alto custo e 

toxicidade. (Esquema 10) (DING et al., 2002). 

Esquema 10 – Funcionalização da quinoxalina via acoplamento cruzado. 

 

Fonte: Autor, 2018. 
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Outro protocolo utilizado para a obtenção de 2,3-diaminoquinoxalinas 

são as reações de substituição nucleofílica aromática (SNAr) utilizando 2,3-

dicloroquinoxalina (5e) e anilinas substituídas. As reações de substituição no 

carbono da quinoxalina, via SNAr, entretanto, ocorre nas posições adjacentes 

aos nitrogênios da quinoxalina, isto é, nas posições C2 e/ou C3, como na 

reação abaixo com uso do nucleófilo 4-bromoanilina (6h) em excesso (5 

equiv.). Neste caso o uso de temperaturas elevadas para promover a formação 

do produto desejado (7g) é necessário (Esquema 11) (KHER et al., 2014). 

Esquema 11 – Uso de temperatura elevada para síntese de7g. 

 

Fonte: Autor, 2018. 

 Na síntese de 7ha partir de 5f, por exemplo, é necessário uso de 

aditivos como o cloreto de alumínio e do nucleófilo 6aem quantidades 

estequiométricas para a formação do produto monossubstituído (Esquema 12) 

(PRASADet al., 2012). 

Esquema 12 – Uso de alumínio como ácido de Lewis para síntese de7h. 

 

Fonte: Autor, 2018. 

 Aobtenção do produto monossubstituído em condição branda 

(temperatura ambiente)é possível, entretanto, se utilizar um substrato 2,3-

dicloroquinoxalina substituída com um grupo nitro em C6, como o substrato 5g 
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para obtenção de 7i a partir de 2 equiv. de 6e,já relatado na literatura 

(Esquema 13) (SHAHINet al., 2014). 

 

 

 

 

Esquema 13 – Formação da aminoquinoxalina monossubstituída (7i) em condição branda. 

 

Fonte: Autor, 2018. 

 Um relato recente na literatura utilizao substrato 5, no qual contém dois 

grupos nitros,nos carbonos C6 e C7 da quinoxalina, e dois cloros nos carbonos 

C2 e C3. Com este reagente a reação ocorre em condições brandas para a 

obtenção dos derivados aminoquinoxalinicos mono e dissubstituídos com bons 

rendimentos reacionais, com uso de 2 e 5 equivalentes do nucleófilo pirrolidina 

(6i), respectivamente (Esquema 14, a eb)(SILVA et al., 2016). 

Esquema 14 – Reação entre 5e6i para obtenção de 7je 7k em condição branda. 

 

Fonte: Adaptado de Silva (2016, p. 1069). 
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 Mesmo que as substituições nucleofílicas aromáticas ocorram de forma 

branda com os derivados quinoxalínicos contendo 1 ou 2 grupos 

nitro(substratos 5g e5, respectivamente), persiste uma lacuna no que se refere 

a estudos mais aprofundados dessas reações, especialmente com relação à 

otimização de condições de síntese e escopo reacional. Particularmente, estes 

estudos se mostram ainda mais incompletos quando anilinas são os nucleófilos 

escolhidos, uma vez que este reagente é muito menos eficiente que a maioria 

das aminas alifáticas. 

2.2 OBJETIVO GERAL 

 Desenvolver uma nova metodologia para controlar a mono e 

dissubstituição com anilinas substituídas a partir de um único derivado 

quinoxalínico. 

2.2.1 Objetivo específico 

 Utilizar o substrato 2,3-dicloro-6,7-dinitroquinoxalina (5) para permitir que 

a reação ocorra sob condição branda e sem uso de catalisadores metálicos e, 

controlar a reação com anilinas simples, anilinas substituídas contendo grupos 

retiradores e doadores de elétrons (6a-g) para a mono e dissubstituição 

(Esquema 15). 

Esquema 15 – Reação a partir de 5 com anilinas (6a-g) para permitir a formação de produtos 

monossubstituídos (8a-g) e dissubstituídos (7a-g). 

 

Fonte: Autor, 2018. 
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2.3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

2.3.1 Síntese do material de partida (5) 

A preparação do material de partida (5) foi realizada a partir de métodos 

já pré-estabelecidos do laboratório (LSHMA) conforme descrito por Silva 

(2015), adaptado de Romer (2009). 

Na primeira etapa foi sintetizado3, a partir de 1 e 2 em meio ácido 

(Esquema16), obtendo-se o produto puro com 86% de rendimento, após 

recristalização em etanol/água. Apresentando rendimento compatível com os 

dados da literatura (85%)(SILVA, 2015). 

Esquema16– Reação para obtenção de 3. 

 

Fonte: Autor, 2018. 

Um mecanismo para esta transformação pode ser proposto iniciando 

com a protonação de2, favorecendo o ataque do nitrogênio de 1 à carbonila 

ativada, em3,para a formação de 3O prototropismo ocorre, passando por 

3, gerando 3. Em seguida, há a eliminação de água em 3,após a 

restauração da carbonila, gerando 3Por fim ocorre a desprotonação pelo íon 

cloreto de 3,formando a primeira ligação nitrogênio-carbono (3). Este 
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processo se repete, desta vez intramolecularmente, levando à formação do 

produto final, 3 (Esquema 17). 

 

 

 

 

Esquema17 – Proposta de mecanismo para obtenção de3. 

 

Fonte: Autor, 2018. 

Na segunda transformação, o composto 3 é di-nitrado utilizando 

condições padrão de nitração de aromáticos, ou seja, uma mistura de ácido 

nítrico (2e) e ácido sulfúrico (2f). O produto de di-nitração (4) foi obtido com 

rendimento de 79%, semelhante aos dados da literatura(80%,SILVA, 2015) 

(Esquema 18). 
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Esquema18– Reação para obtenção de 4. 

 

Fonte: Autor, 2018. 

A proposta mecanística para a obtenção de 4se inicia com a ativação do 

eletrófilo (HNO3, 2e) com o ácido sulfúrico (2f) para obtenção do íon nitrônio 

(2) e formação da base conjugada 2. Em seguida, ocorre a substituição 

eletrofílica aromática (SEAr), com o ataque de 3 (na posição C7) à2, 

promovendoa quebra da aromaticidade de 3via formação do complexo 

(formando 4). Remoção do próton de 4 restaura a aromaticidade e finaliza 

a primeira nitração, com a formação de 4. A repetição destas etapas promove 

uma segunda nitração em4(na posição C6), formando o produto 4 (Esquema 

19).  

 

 

 

 

 



38 
 

 

 

 

 

 

Esquema19 – Proposta de mecanismo para obtenção de4. 

 

Fonte: Autor, 2018. 

As nitrações ocorrem preferencialmente nos carbonos C6 e C7 (ou 

posições pseudo-para em relação aos nitrogênios) devido à ativação destas 

posições pelos nitrogênios da amida no anel vizinho, que atuam como grupos 

doadores de densidade eletrônica por ressonância (Esquema 20). Devido as 

condições utilizadas há, apenas, a formação do produto dinitrado. Não sendo 

observada a formação de 4 como subproduto ao término da reação.  
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Esquema 20 – Ativação do substrato 3em C6 e C7. 

 

Fonte: Autor, 2018. 

A última etapa para formação de 5 é a cloração de 4 com o cloreto de 

tionila (Esquema 21). 

Esquema 21– Reação para obtenção de 5. 

 

Fonte: Autor, 2018. 

O mecanismo proposto para esta reação (Esquema 22) começa com o 

ataque do tautômero 4’ ao enxofre do cloreto de tionila, seguido da eliminação 

do íon cloreto, em 5, após a restauração da carbonila do cloreto de 
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tionila,formando 5. A desprotonação do oxigênio do tautômero ativado (5) 

ocorre através do solvente DMF. Emseguidaocorre o ataque nucleofílico do íon 

cloreto ao intermediário formado (5), levando à formação do complexo de 

Meisenheimer (5) estabilizado pela presença dos grupos retiradores de 

densidade eletrônica no anel aromático (NO2). A eliminação do dióxido de 

enxofre em 5proporciona o produto monoclorado (5'). Este mecanismo é 

repetido produzindo o composto diclorado (DCDNQX, 5). Uma das funções do 

DMF no meio reacional, além de solubilizar os reagentes, é atuar como uma 

“esponja” de prótons melhorando o rendimento da reação.  

Esquema 22 – Proposta de mecanismo para obtenção de5. 
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Fonte: Autor, 2018. 

A reação foi acompanhada diretamente do meio reacional por CCD até a 

indicação do consumo total do material de partida. Contudo, após o isolamento 

e secagem, uma nova análise por CCD indicou a presença de uma impureza 
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com Rf próximo ao observado para o composto 4. Esta impureza foi isolada e 

caracterizada como o produto de monocloração (5) (Esquema 23). 

Esquema23 – Síntese de5 e formação do subproduto 5. 

 

Fonte: Autor, 2018. 

O subproduto5 foi confirmado após análise do espectro de 

infravermelho(Figura 6), em que foi possível identificar os estiramentos 

referente a carbonila em 1715 cm-1, além dos estiramentos dos nitros (1550 e 

1350 cm-1) e N-H (3550 cm-1). 

Figura 6 – Espectro de infravermelho de5. 

 

Várias tentativas de purificação com coluna cromatográfica foram 

realizadas sem sucesso e o produto diclorado puro (5) não pôde ser isolado por 

este método.A adição de base (K2CO3) a uma solução desta mistura em água 
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foi eficiente para obtenção do produto 5 puro, uma vez que o subproduto é 

desprotonado tornando-se solúvel em água, permitindo assim sua remoção por 

filtração a vácuo(Esquema24). A retirada da impureza é evidenciada pela 

formação do íon correspondente do subproduto 5(5), pois é observado a 

olho nu a formação da cor alaranjada na água. 

Esquema24 – Desprotonação do nitrogênio de5.

 

Fonte: Autor, 2018. 

 Com o método de purificação otimizado, uma nova síntese de 5 foi 

realizada, desta vez aumentando o excesso de cloreto de tionila(de 10 equiv. 

para 17 equiv.) e em maior tempo reacional (de 5 h para 12 h), visando a total 

conversão do reagente no produto diclorado (5). Porém, apesar destas 

alterações, o produto monoclorado (5) continuou sendo formado. Neste caso, 

foi realizada a remoção da impureza com adição de base (K2CO3) e o produto 

desejado, 5, foi obtido puro. A ausência de 5 pode ser observada pelo 

desaparecimento do pico da carbonila (1715 cm-1)no espectro de infravermelho 

(Figura 7). Outro indicativo para a formação de 5 são os picos característicos 

dos grupos NO2 (1550 e 1350 cm-1) e das ligações C-Cl (1100 cm-1). 

 

 

Figura 7 – Espectro de infravermelho de5. 



44 
 

 

2.3.2 Otimização da reação para formação dos produtos dissubstituidos 

7a-e 

Após a síntese do material de partida, foi iniciada a otimização da reação 

de5 com 6a (Esquema 25). 

Esquema 25 – Otimização dos produtos 7a-g a partir de 5 e 6a. 

 

Fonte: Autor, 2018. 

O mecanismo proposto para esta reação tem início com o ataque 

nucleofílico de 6a ao carbono C2 de 5, formando o complexo sigma (7), 

estabilizado por ressonância, seguido da eliminação do íon cloreto e 

desprotonaçãopara fornecer o produto monosubstituido8a. Este mecanismo se 

repete agora em C3, obtendo-se assim o produto de dissubstituição (7a) 

(Esquema 26). É importante observar pelo mecanismo proposto, a possível 

formação de HCl no meio reacional. 
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Esquema 26 – Mecanismo proposto para a obtenção dos produtos mono (8a) e 

dissubstituído (7a). 

 

Fonte: Autor, 2018. 

 Baseado neste mecanismo, primeiramente foi otimizado o solvente para 

esta reação. Portanto, utilizando-se 5 (0,1 mmol), dois equivalentes de 6a, dois 

equivalente de K2CO3 a temperatura ambiente, diversos solventes foram 

investigados,baseados em procedimentos da literatura para transformações 

similares (SHAHINet al., 2014) (SILVA, 2015). Todas as reações foram 

mantidas sob agitação por 1 h e acompanhadas por CCD para verificar o 

consumo do material de partida. Dentre os solventes testados, o DMFfoi o 

único que levou ao total consumo do material de partida, conforme observado 

por CCD(entrada 1, Tabela 1). 
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Tabela 1 – Otimização do solvente para consumo total de 5.

 

Fonte: Autor, 2018. 

Sabendo-se, então, que é possível permitir o total consumo do material 

de partida (5), com o intuito de obter o produto mono (8a),otimizandoonúmero 

de equivalentes de base e a quantidade de solvente (Tabela 2). 
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Tabela 2 – Otimização da equivalência de base e volume de solvente para obtenção do 

produto monossubstituído (8a). 

 

Fonte: Autor, 2018. 

As reações foram acompanhadas a cada 5 minutos por CCD até o 

consumo total de 5, com exceção da entrada 2 (Tabela 2) que não continha 

base (foi acompanhada a cada 1 h). 

Ao compararmos as entradas 1, 2 e 3 (Tabela 2), referente ao uso da 

base, verificamos que é necessário a sua utilização, uma vez que a entrada 

2mostrou que o material de partida não foi completamente consumido mesmo 

após 48 h. Em relação ao uso de carbonato de potássio, foi verificado que a 

redução do número de equivalentes de 2,0 para 1,1 (entrada 3) mostrou-se 

ainda eficiente, já que houve consumo de 5 em apenas 1 h. 

Por fim, foi verificada a interferência da concentração do solvente na 

reação (Tabela 2). Na entrada 4 mostra que 5 é consumido em 50 minutos. Já 

na entrada 5, mostra que o material de partida é consumido em 30 minutos. 

Apesar do menor tempo reacional observado quando empregado 0,1 mL de 
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DMF (1 M), o meio reacional fica bastante viscoso podendo dificultar a 

solubilização dos reagentes. Consequentemente, a concentração de 0,5 M foi 

escolhida para ser empregada no estudo do escopo reacional. 

A necessidade da base para total conversão pode ser explicada pela 

formação de HCl durante o mecanismo, podendo protonar a anilina (6a) e fazer 

com que esta perca a sua eficiência como nucleófilo, ao formar 6(Esquema 

27). A presença do K2CO3 remove o HCl produzido, garantindo a eficácia da 

reação sem perda da eficiência dos nucleófilos. 

Esquema27 – Protonação de6a no meio ácido. 

 

Fonte: Autor, 2018. 

Após a otimização, foi determinado que as melhores condições para 

ototal consumo de 5 e formação do produto monossubstituído, 8a, sem 

formação de subproduto. São as condições: 6a (1 equiv.), K2CO3 (1,1 equiv.) 

eDMF (0,2 mL; 0,5 M). Este método foi aplicado para a reação em uma maior 

escala (de 0,1 mmol para 0,35 mmol) visando quantificar e caracterizar o 

composto formado. O substrato monossubstituído 8a foi obtido em 71% de 

rendimento(Esquema 28). 

Esquema 28 –Reação otimizada com base para síntese de8a.

 

Fonte: Autor, 2018. 

O produto dissubstituído pode ser obtido utilizando o mesmo método, 

agora com 2 equivalentes de 6a. O produto 7a foi formado em 81% de 

rendimento, com total conversão, sem haver formação do monossubstituído 
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(8a) como subproduto (Esquema 29). Ambos compostos 8a e 7a são inéditos 

na literatura. 

Esquema 29 –Reação otimizada com base para a síntese de 7a.

 

Fonte: Autor, 2018. 

Porém, ao ser aplicada a metodologia para nucleófilos substituídos, 

como o 4-cloroanilina (6b), a reação ocorria, mas sem promover o consumo 

total do material de partida, e, além disso, continha diversos subprodutos 

formados quando verificado por CCD (Esquema 30). 
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Esquema 30 –Formação de subprodutos com a competição de ataque nuleofílico entre 

o íon hidróxido e 6b. 

 

 Fonte: Autor, 2018.  

Diante da formação indesejada de outros produtos uma nova otimização 

teve início, utilizando o reagente 6bao invés de6a. 

Ao iniciar a otimização, as reações foram acompanhadas por um período 

de 24 h, via CCD. Primeiramente, foi otimizada a quantidade de base (entrada 

1, Tabela 3). Como esperado,não ocorreu o consumo total de 5, pois como 

discutido anteriormente, a base compete com o nucleófilo 6b e gera diversos 

subprodutos, os quais também podem reagir com o nucleófilo e não favorecer, 

portanto, o ataque seletivo em 5. 

Na entrada 2, observa-se que não há, também, total consumo de 5, 

devido ao uso estequiométrico deixar o meio ácido e comprometer os 

nucleófilos, inviabilizando o ataque por estarem protonados. 
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A utilização do nucleófilo em excesso (3 equiv.), foi a chave para 

solucionar a problemática da hidrólise, dado que o material de partida foi 

consumido completamente (entrada 3, Tabela 3) e, sendo possível retirar o 

excesso do nucleófilo, durante a filtração a vácuo por estarem em sua maior 

parte protonados devido ao meio ácido formado durante a reação. 

A formação de 7bfoi observada com ummenor tempo reacional (de 24 h 

para 3 h) ao aquecer a reação a 100 ºC (entrada 4, tabela 3). 

Tabela 3 –Otimização para síntese dos produtos dissubstituídos, com uso do nucleófilo 

6b. 

 

Fonte: Autor, 2018. 

Após a otimização para síntese do produto dissubstituído, foi analisado o 

escopo reacional (uso de diversas anilinas substituídas) (tabela 4). Ao utilizar a 

anilina simples (entrada1), o produto desejado foi obtido com 98% de 

rendimento em t.a. e 84% sob aquecimento (composto 7a). As anilinas 

contendo grupos retiradores de densidade eletrônica (entradas 2, 3 e 

4)também promoveram ótimos rendimentos reacionais para os produtos7b, 7c 
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e 7d (65%, 55% e 78% em t.a., respectivamente), onde os rendimentos sob 

aquecimento foram semelhantes para estes produtos (64%, 69% e 75%). As 

anilinas contendo grupo doador de elétrons também foram testadas(entradas 5 

e 6). Neste caso, a anilina contendo o grupo hidroxila como substituinte (6f) 

não permitiu o consumo total de 5, uma vez que o substituinte é um sítio ácido, 

promovendo, portanto, uma reação ácido base com a amina e a tornando 

inativa como nucleófilo. O reagente 6e, no entanto foi eficiente nesta reação e 

7efoi obtido com rendimento de 75% em t.a. e 78% sob aquecimento.Quando o 

derivado6gfoi utilizado, não foi observado a formação do produto 7g(entrada 

7), possivelmente devido ao efeito estérico do nucleófilo. 

Dessa forma, ao compararmos a metodologia do grupo de Kher 

(Esquema 11, página 33), a qual utiliza elevada temperatura, com a realizada 

nesse trabalho, é possível observar a vantagem da condiçãootimizada aqui,a 

qual ocorre sob condição branda para a obtenção de di-aminoquinoxalinas a 

partir de aminas aromáticas, isto é, de aminascom baixa reatividade.Apesar de 

já relatada a condição branda para obter di-aminoquinoxalinas pelo nosso 

grupo de pesquisa (Silva et al., 2016), porém com aminas alifáticas (Esquema 

14, página 34), as quais reagem em um menor tempo reacional quando 

comparadas as aminas aromáticas, por serem mais reativas, uma vez que as 

anilinas têm o par de elétronscomprometido por ressonância, justificando a 

baixa reatividade. 
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Tabela 4 – Escopo reacional dos produtos dissubstituídos (7a-g). 

 

Fonte: Autor, 2018. 
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2.3.2.1 Dados de RMN 1H e 13C dos produtos 7a-e e RMN bidimensional de 

correlação heteronuclear 1H, 13C – HSQC de7a 

 Os produtos dissubstituídos apresentam em comum o deslocamento 

químico para os hidrogênios H(5) e H(8) como um único sinal próximo de 8,0 

ppm, por possuirem o mesmo ambiente químico. 

 O espectro de RMN 1H da estrutura 7c, por exemplo,ilustra o 

deslocamento para os hidrogênios H (5 e 8) em 8,13 ppm. Além disso, 

apresenta uma semelhança com a maioria das estruturas isoladas nesse 

trabalho por apresentar o substituinte na posição 4’, como os dubletos para os 

hidrogênios H(2,6) e H(3,5), esperados para as anilinas contendo substituinte 

na posição “para”. Onde o composto 7cé uma exceção por não apresentar 

multiplicidade do tipo dubleto para os hidrogênios H(2,6), mas sim tripleto por 

haver o acoplamento com o flúor como ilustrado na Figura 8. 

Figura 8 - Espectro de RMN 
1
H(300 MHz, DMSO-d6) de 7c. 

 

Contudo, é possível observar na Tabela 5 a similaridade dos 

deslocamentos de hidrogênios entre as estruturas elucidadas. 
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Tabela 5 – Dados de RMN 
1
H (300 MHz, DMSO-d6) dos produtos7a-e. 

 

Fonte: Autor, 2018. 
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Os espectros de RMN 13C dos produtos dissubstituídos contém entre 7 e 

10 sinais. Pois há como influencia nos sinais de carbono a anisotropia 

decorrente das anilinas substituídas, devido a possibilidade de rotâmeros que 

influenciam no acréscimo ou decréscimo dos sinais no espectro. 

A Figura 9, por exemplo, a qual ilustra o espectro para a estrutura 7c 

contém 10 sinais, devido os carbonos C(6) e C(7) apresentarem ambientes 

químicos diferentes, o que difere das outras estruturas (7a,b-d,e)as quais 

apresentam o mesmo sinal para os carbonos C(6) e C(7), como ilustrado na 

Tabela 6. Onde os sinais de carbonos tiveram auxilio do RMN bidimensional de 

correlação heteronuclear (HSQC) da estrutura 7a (Tabela 7) como parâmetro 

para as elucidações das demais estruturas. 

Figura 9 - Espectro de RMN 
13

C(75 MHz, DMSO-d6) de 7c. 
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Tabela 6 – Dados de RMN 
13

C (75 MHz, DMSO-d6) dos produtos 7a-e. 

 

Fonte: Autor, 2018. 
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Tabela 7 – Dados de RMN 
1
H e 

13
C de 7a dispostos segundo as correlações obtidas atravésde 

espectros HSQC. 
 

 

Fonte: Autor, 2018. 
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2.3.3 Otimização da reação para formação dos compostos8a-c,e-g 

Foi otimizada, subsequentemente, a reação para formação dos produtos 

monossubstituidos. Diferente do que ocorreu na otimização do produto 

dissubstituído, foi utilizado nessa otimização a anilina simples (6a, mais 

reativa), pois se deseja, neste caso, controlar a monossubstituição. 

Previamente, houve a tentativa de sintetizar 8a controladamente 

(Esquema 31), com uso de DMF na reação de forma mais diluída (utilizando 

1,0 mL ao invés de 0,2 mL) e com 1,0 equivalente de 6a, onde a reação foi 

analisada por CCD a cada minuto. Verificando-se, no entanto, que em 15 

minutos de reação já havia ocorrido a formação do produto dissubstituído (7a), 

simultâneo a formação de 8a, mesmo sem consumir o material de partida 

completamente (ao compararmos com padrões já caracterizados). Desse 

modo, não houve controle algum para síntese de 8a. 

Esquema 31 – Tentativa de controle para síntese de 8a. 

 

Fonte: Autor, 2018. 

Logo após a falha do controle da reação, mesmo utilizando DMF de 

forma diluída, foi testado ainda o uso de DMF sob baixa temperatura (0 ºC), e 

novamente não houve controle. 

Portanto, foi necessário otimizar o solvente para a formação do produto 

monossubstituído (8a). Utilizando-se, na reação,1,0 equivalente do 

núcleófilo6a, e acompanhamento a cada 24 h por CCD. As reações foram 

realizadas a temperatura de 0 ºC por uma hora para controle durante a adição 

de reagentes, onde em seguida a reação foi à t.a. espontaneamente e mantida 

por 24 h sob agitação. 
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Inicialmente foi utilizado a acetona (entrada 1, Tabela 8), que promoveu 

a reação semelhante ao DMF, formando o produto dissubstituído e 

monossubstituído, isto é, sem controle. Porém, estrategicamente foram 

selecionados os próximos solventes com base na solubilidade de 5. Ao utilizar 

solventes que não solubilizaram bem o composto 5, como acetonitrila, 

isopropanol e metanol (entradas 2,3 e 4) pois diminuiria a reatividade do 

substrato e promoveria a seletividade para a monossubstituição. 

Os produtos monossubstituídos, portanto, foram obtidos de forma 

seletiva, porém, sem o consumo total do material de partida. Provavelmente, 

devido ao meio ácido formado durante a reação de substituição e uso 

estequiométrico de 6a. O próximo passo da otimização foi utilizar os solventes 

verdes, metanol e isopropanol (entradas 5 e 6, Tabela 8) com excesso do 

nucleófilo de 50% (1,5 ao invés de 1,0equivalente), obtendo com êxito o 

produto 8a de forma controlada e com total consumo de5 (entrada 5). 
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Tabela8 – Otimização para síntese dos produtos monossubstituídos. 

 

Fonte: Autor, 2018. 

Após a otimização da reação, foi aplicada a metodologia de síntese para 

as outras anilinas (Tabela 9). A anilina simples permitiu a formação do produto 

8a com rendimento moderado. Já as anilinas substituídas com grupos 

retiradores de elétrons tiveram rendimentos baixos, composto 8b com 31%, 

8ccom 10% e 8dnão foi formado, devido ao efeito retiradordos substituintes 

tornarem os nucleófilos (6b-d) mais fracos e reagirem de forma mais lenta, ao 

ponto do tempo reacional de 24 h não ser o suficiente para um melhor 

rendimento. Fato esse que foi comprovado após triplicar o tempo reacional 

para o nucleófilo 6c, permitindo uma melhora no rendimento da reação de 10% 

para 45%. Já ocomposto 8d não foi formado, possivelmente somado ao 

substituinte retirador, o efeito estérico de seu substituinte na posição 3. Os 

produtos8e e 8f, contendo nucleófilos substituídos com grupos doadores de 

densidade eletrônica, foram obtidos com bons rendimentos reacionais 61% e 
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45%, respectivamente. O produto 8g, a partir de anilina com substituinte fenila, 

foi obtido apenas traço do produto desejado (cerca de 5%), provavelmente, 

também, devido ao efeito estérico. 

Os produtos puros obtidos, apesar de necessitarem de colunas por não 

haver 100% de conversão do material de partida, são de fácil isolamento, 

devido a grande diferença de Rf entre os “spots” dos produtos formados e 5. 
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Tabela 9 – Escopo reacional dos produtos monossubstituídos (8a-g). 

 

Fonte: Autor, 2018. 
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2.3.3.1 Dados de RMN 1H e 13C dos produtos 8a-c,e-g e RMN bidimensional de 

correlação heteronuclear 1H, 13C – HSQC de8a 

Os produtos monossubstituídos, apresentam em comum dois 

deslocamentos químicos para os hidrogênios H(5) e H(8), entre 8,0 e 9,0 ppm, 

com ambientes químicos diferentes, por não haver mais simetria na estrutura, o 

que difere dos produtos dissubstituídos.  

 O espectro de RMN 1H da estrutura 8c, por exemplo, ilustra os 

deslocamentos para os hidrogênios H(8) em 8,57 ppm e H(5) em 8,88 ppm 

(Figura 10). E similarmente aos produtos dissubstituídos, os deslocamentos 

dos hidrogênios pertencentes aos anéis das anilinas apresentam valores 

similares, bem como as multiplicidades. Uma vez que foram utilizados os 

nucleófilos semelhantes para o escopo dos produtos monossubstituídos. 

 Na Tabela 10, é possível observar os valores de deslocamentos de 1H 

para os produtos obtidos, bem como a multiplicidade e integração de cada 

produto isolado. 

Figura 10 - Espectro de RMN 
1
H (300 MHz, DMSO-d6) de 8c. 
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Tabela 10 – Dados de RMN 
1
H (300 MHz, DMSO-d6) dos produtos 8a-e. 

 

Fonte: Autor, 2018. 

Os espectros de RMN 13C dos produtos monossubstituídos contêm entre 

9 e 11 sinais. A Figura 11, por exemplo, a qual ilustra o espectro para a 

estrutura 8c contém 11 sinais.Outra característica é o não aparecimento do 

sinal de C(2) para a maioria das estruturas, com exceção de 8ecomo ilustrado 
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na Tabela 11. Os sinais de carbonos tiveram auxilio do RMN bidimensional de 

correlação heteronuclear (HSQC) da estrutura 8a (Tabela 12) como parâmetro 

para as elucidações das demais estruturas. 

Figura 11 - Espectro de RMN 
13

C (75 MHz, DMSO-d6) de 8c. 
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Tabela 11 – Dados de RMN 
13

C (75 MHz, DMSO-d6) dos produtos 7a-e. 

 

Fonte: Autor, 2018. 
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Tabela 12 – Dados de RMN 
1
H e 

13
C de 8a dispostos segundo as correlações obtidas através 
de espectros HSQC. 

 

 

Fonte: Autor, 2018. 
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2.3.4Síntese de di-aminoquinoxalinas com anilinas diferentes 

 Após a otimização da reação para síntese do produto monossubsituído, 

foi testada a reação com dois nucleófilos distintos para a formação do produto 

com substituintes diferentes. Para isto, foi realizada a reação de 8ecom a 

anilina 6a,em condições reacionais semelhantes à utilizada para síntese do 

composto dissubstituido, porém reduzindo-se a equivalência do nucleófilo. O 

produto desejado foi obtido com baixo rendimento (27%)(Esquema 32). 

Esquema32 – Reação para obtenção de 9a. 

 

Fonte: Autor, 2018. 

 Ao testarmos o composto monossubstituído 8a (na escala de 0,1 mmol) 

e o nucleófilo 6f nesta reação, o produto dissubstituído 9bfoi obtido com bom 

rendimento reacional (49%) (Esquema 33). 

Esquema33 – Reação para obtenção de9b. 

 

Fonte: Autor, 2018. 
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2.3.4.1 Dados de RMN 1H 9a,b e RMNbidimensional de correlação 

heteronuclear 1H, 13C – HSQC de9b 

Os espectros dos produtos dissubstituídos contendo anilinas diferentes 

apresentam semelhança com os dos monossubstituídos, quanto a assimetria 

da estrutura, pois apresentam dois deslocamentos químicos para os 

hidrogênios H(5) e H(8), entre 8,0 e 9,0 ppm,devido aos ambientes químicos 

diferentes. Os outros valores de deslocamentos, bem como a multiplicidade e 

integração estão na Tabela 13, para os produtos 9a e 9b.Onde os valores de 

deslocamentos de carbonos estão na Tabela 14, apenas para 9b. Os quais 

foram atribuídos através do RMN bidimensional HSQC. 

Tabela 13 – Dados de RMN 
1
H (300 MHz, DMSO-d6) dos produtos 9a,b. 

 

Fonte: Autor, 2018. 
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Tabela 14 – Dados de RMN 
1
H e 

13
C de 9a dispostos segundo as correlações obtidas através 
de espectros HSQC. 

 

 

Fonte: Autor, 2018. 
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2.3.4Controle reacional da SNAr 

 Com o intuito de verificar a importância de5(2,3-dicloro-6,7-

dinitroquinoxalina) na metodologia, foi realizado um controle da reação a partir 

da quinoxalina simples e seus análogos, sob mesma condição reacional com o 

nucleófilo 6a. Ao tentar realizar reações com a própria quinoxalina (5a),5ee 

intermediários da síntese do material de partida - 3 e 4 – não ocorreu reação. 

Em seguida, foram realizadas as reações com a condição de temperatura 

elevada, à 100 °C. Porém, não foi possívela obtenção de produtos análogos 

para a quinoxalina, 3 e 4; bem como a quinoxalina simples (5a), ocorrendo 

apenas com o 5e, apesar de não consumir o material de partida 

completamente durante o mesmo período reacional que ocorre com 5, em 3 h. 

Mostrando que 5, apenas, possibilita a fácil formação de compostos com 

diversificadas formas estruturais via substituição nucleofílica 

aromática(Esquema 34). 
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Esquema 34 – Controle reacional com a quinoxalina (5a) e seus derivados (3, 4 e 5e). 

 

Fonte: Autor, 2018. 

2.4 CONCLUSÕES 

 Foi desenvolvida uma nova metodologia para síntese de amino-

quinoxalinas a partir de 5 e aminas aromáticas (anilinas). Os 

produtosdissubstituídos (7a-e) foram inéditos e obtidos com ótimos 

rendimentos reacionais (55-98%) em condições brandas e sem uso de metais, 

permitindo também, sob aquecimento, excelentes rendimentos (64-84%).Além 

do substrato5possibilitar a formação controlada dos produtos 

monossubstituídos (8a-c,e-g), também inéditos, com as anilinas simples e, 
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substituídas com grupos retiradores e doadores de elétrons,bem como permitir, 

posteriormente, uma segunda substituição, podendo promover produtos 

dissubstituídos com duas anilinas distintas (9a,b; ambas inéditas), totalizando 

13 compostos novos.O DCDNQX (5) mostrou-se importante para a formação 

de produtos dissubstituídos em condição reacional branda, quando comparado 

a quinoxalina (5a) e seu análogo (5e) e, até mesmo aos seus intermediários 

sintéticos (3 e 4) para as reações estudadas nesse trabalho (Esquema 35). 

Esquema 35 – Resumo da metodologia desenvolvida na dissertação. 

 

Fonte: Autor, 2018. 
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2.5 PARTE EXPERIMENTAL 

2.5.1 Considerações gerais 

Os reagentes o-fenilenodiamina, ácido oxálico, ácido clorídrico 37%, 

ácido sulfúrico 96%, ácido nítrico 65%, cloreto de tionila e as anilinas 

substituídas foram obtidos de fontes comerciais (Sigma-Aldrich, Merch, 

Nuclear, Vetec, TCI) e utilizados sem purificação prévia. Os solventes de uso 

rotineiro em laboratório (acetato de etila, acetonitrila, álcool isopropílico, 

clorofórmio, diclorometano, hexano, metanol e N,N-dimetilformamida (DMF) 

foram adquiridos de fontes comerciais (Sigma-Aldrich, Merck, Synth, 

Dinâmica), e  foram utilizados sem purificação prévia. As placas de CCD são 

da Silicycle (Ultrapure SILICA GELS, 250 m, F-254). 

2.5.2 Equipamentos 

As medidas das temperaturas de fusão dos compostos sintetizados 

foram realizadas no laboratório de ensino de química orgânica, instituto de 

química da UFRN, no aparelho MQAPF-301. 

Os espectros de infravermelho foram obtidos no LAMMEN-ECT-UFRN 

no espectrômetro BRUKER (modelo: FT-IR VERTEX 70), sob as condições: 1) 

Faixa de 400-4000 cm-1 2) Resolução 4 cm-1 3) Número de scans: 16. 

A análise para verificar a porcentagem de conversão do reagente ao 

produto foi feita no Cromatógrafo Líquido Ultra Rápido, UFLC (Phenomenex), 

onde se utilizou uma coluna C18 (col. kinetex 2.6 micro C18 100 angstron, 

dimensão 150 x 4,6 mm), fase móvel CH3CN:H2O, modo: gradiente 55-100%, 

50 minutos. Recuo: 100-55%, 2 minutos. Fluxo: 0,12 mL.min.-1. Temperatura: 

40 °C, volume de injeção: 10 microlitros. 

Os espectros de RMN de 1H e 13C foram adquiridos em equipamentos 

Bruker modelo Avance DRX-500 e DPX-300, ambos instalados no Centro 

Nordestino de Aplicação e Uso da Ressonância da Universidade Federal do 

Ceará (CENAUREMN-UFC). Os espectros de RMN foram adquiridos e 

processados no programa Mestre Nova 6.0.2.5475, em computador com 

windows 7.0. 
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A obtenção da massa de alta resolução foi feita no cromatógrafo líquido 

de ultra pressão acoplado a espectrometro de massas (UHPLC-MS, Agilent 

modelo 1260) e o espectrômetro de massas com fonte de ionização por spray 

eletrolítico e analisador de tempo de vôo (ESI-TOF, modelo 6230), fluxo: 0,2 µL 

min-1, volume de injeção: 10 µL, onde se utilizou uma coluna Shim-pack XR-

ODS (50 x 30 mm x 2,2 µm, Shimadzu). Temperatura: 30 °C, modo: gradiente 

2-100%, 30 minutos (modo positivo: ácido fórmico 0,1% em água, e ácido 

fórmico 0,1% em acetonitrila), 200 v. 

O computador utilizado para fazer as cargas de Mulliken e mapa do 

potencial eletrostático de algumas moléculas foi do LAMMSA, Instituto de 

Química da UFRN, software GAUSSIAN. 
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2.5.3 Preparação de produtos e substratos 

2.5.3.1 Síntese da quinoxalina-2,3-diona (3) 

Esquema 36 – Síntese de 3. 

 

Fonte: Autor, 2018. 

 Em um balão de fundo redondo de 100 mL, foi adicionado 1 (5,0 g; 46,3 

mmol) e 2 (4,2 g; 46,3 mmol; 1 equiv.). Em seguida, a esta mistura foram 

adicionados, 75 mL de uma solução aquosa de ácido clorídrico 3 M. A reação 

foi mantida em agitação sob refluxo por 2 h. Após este tempo, a reação foi 

resfriada em banho de gelo e o precipitado formado filtrado e lavado 

sucessivas vezes com água destilada gelada. Por fim, o produto foi 

recristalizado em EtOH:H2O (4:1). O produto puro foi obtido em 86% de 

rendimento (6,48 g) como um sólido branco; Rf = 0,2 (CHCl3:MeOH 10:1); p.f.:> 

350 °C, RMN1H (300 MHz, DMSO-d6): (ppm) H(5,6, 7, 8) = 7,11 (m, 4H); 

11,88 (s, 2H, NH). RMN13C (75 MHz, DMSO-d6): (ppm) C(5,8) = 115,6; C(6,7) 

= 123,5; C(4a,8a) = 126,1; C(2,3) = 155,6.IR (neat) 1700 (CO, amida) cm-1. 

HRMS (ESI)m/z calculado para C8H6N2O2(M+H)+, 162,04293; encontrado 

162,04720. 
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2.5.3.2 Síntese da 6,7-dinitroquinoxalina-2,3-diona(4) 

Esquema 37– Síntese de 4. 

 

Fonte: Autor, 2018. 

 Em um balão de fundo redondo foi adicionado 3 (45 g, 0,28 mol) e ácido 

sulfúrico 96% (160 mL). A solução foi mantida sob agitação até total 

homogeneização, e então resfriada em banho de gelo e sal. Em seguida, ácido 

nítrico 65% (30 mL) foi adicionado, gota a gota com um funil de adição, por um 

período de 5 minutos. Ao término da adição, o sistema foi mantido sob agitação 

por 4 horas à temperatura ambiente. Após esse tempo, o meio reacional foi 

vertido em gelo picado, resultando na formação de um precipitado, que foi 

recristalizado em EtOH:H2O (10/1) para fornecer o produto puro. 79% de 

rendimento (55 g) como um sólido amarelo escuro; Rf = 0,5 (CHCl3:MeOH 

10:1); p.f.: 212-214 °C [literatura: 211-214 °C, (CHEESEMAN, 1962)]. RMN 1H 

(300 MHz, DMSO-d6): (ppm) H(5,8) = 7,71 (s, 2H); 12,50 (s, 2H, NH). RMN 

13C (75 MHz, DMSO-d6): (ppm) C(5,8) = 111,9; C(4’,8’) = 129,6; C(6,7) = 

136,9; C(2,3) = 155. IR (neat) 3300 (N-H), 1570 e 1350 (NO2) cm-1. HRMS 

(ESI)m/z calculado para C8H4N4O6(M+H)+, 252,01308; encontrado 252,0172. 
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2.5.3.3 Síntese de 2,3-dicloro-6,7-dinitroquinoxalina (5) 

Esquema 38– Síntese de 5. 

 

Fonte: Autor, 2018. 

 A síntese do composto 5 foi baseada na literatura (ROMER, 2009). Em 

um balão de fundo redondo com 3 bocas, foi adicionado 4 (10 g; 26,6 mmol) e 

CH2Cl2:DMF 5:1 v/v (80 mL). A esta suspensão, cloreto de tionila (30 mL, 0,3 

mol, 10 equiv.) foi gotejado por meio de um funil de adição. O sistema foi então 

mantido sob refluxo por 5 horas. Após esse tempo, o excesso de cloreto de 

tionila foi evaporado e 200 mL de água foram adicionados ao resíduo. O sólido 

resultante foi filtrado, lavado com água, e tratado com uma solução aquosa de 

carbonato de potássio para retirar o excesso de 4 e fornecer o produto puro. O 

produto puro foi obtido com rendimento moderado de 79% (comparando com 

Romer, 92%) como um sólido amarelo (7,9 g); Rf = 0,9 (hex:AcOH 3:1); p.f. 

obtido: 211-213 °C (literatura: 210-212 °C) (ROMER, 2009). RMN 1H (300 MHz, 

DMSO-d6): (ppm) H(5,8) = 9.07 (s, 2H). RMN 13C (75 MHz, DMSO-d6): 

(ppm) C(5,8) = 126,5; C(4a,8a) = 140,8;C(6,7) = 142,3; C(2,3) = 150,4. IR 

(neat) 1550 e 1350 (NO2), 1100 (C-Cl) cm-1. HRMS (ESI)m/z calculado para 

C8H2Cl2N4O4(M+H)+, 287,94531; encontrado 287,95020. 
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2.5.3.4 Procedimentos gerais A e B para a síntese dos produtos dissubstituídos 

(7a-e) 

Procedimento geral A para a síntese dos produtos dissubstituídos (7a-e) 

à temperatura ambiente: em um tubo de ensaio, foi adicionado 5 (0,03 g; 0,1 

mmol) e as respectivas anilinas (6a-e, 3 equivalentes). Em seguida foi 

adicionado DMF (0,20 mL; 0,5 M) e a reação mantida sob agitação por 24 h à 

temperatura ambiente. Após o tempo reacional, a mistura foi resfriada em 

banho de gelo e água foi adicionada. O produto puro foi obtido após filtração à 

vácuo e lavagem com água gelada para saída do excesso do nucleófilo. 

Procedimento geral B para a síntese dos produtos dissubstituídos (7a-e) 

à 100 ºC: em um tubo de ensaio, foi adicionado 5 (0,03 g; 0,1 mmol) e as 

respectivas anilinas (6a-e, 3 equivalentes). Em seguida foi adicionado DMF 

(0,20 mL; 0,5 M) e a reação mantida sob agitação por 3 h a 100 ºC. Após o 

tempo reacional, a mistura foi resfriada em banho de gelo e água foi 

adicionada. O produto puro foi obtido após filtração à vácuo e lavagem com 

água gelada para remoção do excesso do nucleófilo na forma de sal. 
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2.5.3.4.1 Síntese de 6,7-dinitro-N2,N3-difenilquinoxalina-2,3-diamina (7a) 

Esquema 39– Síntese de 7a. 

 

Fonte: Autor, 2018. 

 Seguindo o procedimento geral A: foi utilizada uma solução de 6a 

(0,15mL de uma solução 2,0 M em DMF; 0,3 mmol; 3,0 equiv.) para 

obtenção do produto 7a.98% de rendimento (0,039 g).  

Seguindo o procedimento geral B: foi utilizadauma solução de 6a 

(0,15mL de uma solução 2,0 M em DMF; 0,3 mmol; 3,0 equiv.) para 

obtenção do produto 7a.84% de rendimento (0,034 g). 

Sólido laranja; Rf = 0,15 (Hex:AcOEt 3:1). p.f.: 265-267 °C; RMN 1H (300 

MHz, DMSO-d6): (ppm)H(4’) = 7,20 (t, J = 6 Hz, 2H); H(3’,5’) = 7,46 (t, J 

= 6 Hz, 4H); H(2’,6’) =  7,91 (d, J = 6 Hz, 4H); H(5,8) =  8,16 (s, 2H); 9,70 

(s, 2H, NH). RMN 13C (75 MHz, DMSO-d6): (ppm)C(2’,6’) = 122,3; C(5,8) 

= 122,6; C(4’) = 124,8; C(3’,5’) = 129,3; C(4a,8a) = 138,9; C(6,7) = 139,2; 

C(2,3) =  144,2. IR (neat) 3350 (NH); 1555 e 1350 (NO2) cm-1. HRMS 

(ESI)m/z calculado para C20H14N6O4(M+H)+, 402,10765; encontrado 

402,11380. 
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2.5.3.4.2 Síntese de N2,N3-bis(4-clorofenil)-6,7-dinitroquinoxalina-2,3-

diamina (7b) 

Esquema 40– Síntese de 7b. 

 

Fonte: Autor, 2018. 

 Seguindo o procedimento geral A: foi utilizado6b(0,04 g; 0,3 mmol; 

3,0 equiv.) para a obtenção do produto 7b. 65% de rendimento (0,03 g). 

Seguindo o procedimento geral B: foi utilizado 6b(0,04 g; 0,3 mmol; 

3,0 equiv.) para a obtenção do produto 7b.64% de rendimento (0,03 g). 

 Sólido amarelo escuro; Rf = 0,18 (Hex:AcOEt 3:1). p.f.: 283-285 °C; RMN 

1H (300 MHz, DMSO-d6): (ppm)H(2’,6’) = 7,49 (d, J = 3 Hz, 4H); H(3’,5’) 

= 7,94 (d, J = 6 Hz, 4H); H(5, 8) = 8,19 (s, 2H); 9,74 (s, 2H, NH). RMN 13C 

(75 MHz, DMSO-d6): (ppm)C(2’,6’) = 122,8; C(3’,5’) = 123,7; C(4’) = 

128,3; C(5,8) = 129,2; C(1’) = 138,1; C(4a) = 138,7; C(8a) = 139; C(6,7) = 

144; C(2,3) = 162,8. IR (neat) 3350 (NH); 1555 e 1350 (NO2) cm-1. HRMS 

(ESI)m/z calculado para C20H12Cl2N6O4(M+H)+, 470,02971; encontrado 

470,03600. 

 

 

 

2.5.3.4.3 Síntese de N2,N3-bis(4-fluorfenil)-6,7-dinitroquinoxalina-2,3-

diamina (7c) 

Esquema 41– Síntese de 7c. 



83 
 

 

Fonte: Autor, 2018. 

Seguindo o procedimento geral A: foi utilizado6c(0,03 g; 0,3 mmol; 

3,0 equiv.)para a obtenção do produto 7c. 55% de rendimento (0,024 g). 

Seguindo o procedimento geral B: foi utilizado6c(0,03 g; 0,3 mmol; 

3,0 equiv.)para a obtenção do produto 7c. 79% de rendimento (0,035 g);  

Sólido marrom claro; Rf = 0,79 (CHCl3:MeOH 10:1). p.f.: 262-264 °C; 

RMN 1H (300 MHz, DMSO-d6): (ppm)H(2’,6’) = 7,28 (t, J = 6 Hz, 4H); 

H(3’,5’) = 7,92 (m, 4H), H(5, 8) = 8,13 (s, 2H); 9,67 (s, 2H, NH). RMN 13C 

(75 MHz, DMSO-d6): (ppm)C(2’,6’) = 115,8; C(3’,5’) =116; C(4’) = 123; 

C(5,8) = 124,2; C(1’) = 135,4; C(4a) = 138,8; C(8a) = 144,1; C(6) = 157,6; 

C(7) = 160,8; C(2,3) = 162,8.IR (neat) 3350 (NH); 1555 e 1350 (NO2) cm-

1. HRMS (ESI)m/z calculado para C20H12F2N6O4(M+H)+, 438,08881; 

encontrado 438,09500. 

 

 

 

2.5.3.4.4 Síntese de 3,3'-((6,7-dinitroquinoxalina-2,3diil)bis(azanediil)) 

dibenzonitrila (7d) 

Esquema 42– Síntese de 7d. 
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Fonte: Autor, 2018. 

Seguindo o procedimento geral A: foi utilizado 6d (0,04 g; 0,3 

mmol; 3,0 equiv.) para a obtenção do produto 7d. 78% de rendimento 

(0,035 g). 

Seguindo o procedimento geral B: foi utilizado 6d (0,04 g; 0,3 

mmol; 3,0 equiv.) para a obtenção do produto 7d.75% de rendimento 

(0,034 g). 

Sólido amarelo; Rf = 0,78 (CHCl3:MeOH 10:1). p.f.: 316-318 °C; RMN 1H 

(300 MHz, DMSO-d6): (ppm)H(5’,6’) = 7,64 (m, 4H); H(4’) = 8,15 (d,J = 3 

Hz, 2H); H(2’) = 8,33 (s, 2H); H(5, 8) = 8,39 (s, 2H); 9,88 (s, 2H, NH). 

RMN 13C (75 MHz, DMSO-d6): (ppm)C(3’) = 112,2; C(1’’) = 119,2; C(6’) 

= 123,2; C(5’) =124,5; C(4’) = 126,4; C(2’) = 128; C(1’) = 130,7; C(5,8) 

=138,5; C(4a,8a) =139,3; C(6,7) = 140; C(2,3) = 144.IR (neat) 3350 (NH); 

2250 (CN, nitrila); 1555 e 1350 (NO2) cm-1. HRMS (ESI)m/z calculado 

para C22H12N8O4(M+H)+, 452,09815; encontrado 452,10320. 
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2.5.3.4.5 Síntese de N2,N3-bis(4-metoxifenil)-6,7-dinitroquinoxalina-2,3-

diamina (7e) 

Esquema 43– Síntese de 7e.

 

Fonte: Autor, 2018. 

Seguindo o procedimento geral A: foi utilizado 6e (0,04 g; 0,3 

mmol; 3,0 equiv.)para a obtenção do produto 7e. 75% de rendimento 

(0,035 g). 

Seguindo o procedimento geral A: foi utilizado 6e (0,04 g; 0,3 

mmol; 3,0 equiv.)para a obtenção do produto 7e. 78% de rendimento 

(0,036 g). 

Sólido marrom escuro; Rf = 0,86 (CHCl3:MeOH 10:1). p.f.: 222-224 °C; 

RMN 1H (300 MHz, DMSO-d6): (ppm)H(OMe) = 3,8 (s, 6H); H(2’,6’) = 

7,01 (d, J = 6 Hz, 4H); H(3’,5’) = 7,81 (d, J = 6 Hz, 4H); H(5,8) = 8,1(s, 

2H); 9,71 (s, 2H, NH). RMN 13C (75 MHz, DMSO-d6): (ppm)C(1’’) = 55,1; 

C(1’’) = 56,2; C(4’) = 114,4; C(1’,2’,6’,3’,5’) = 122-125; C(5,8) = 132; C(4a) 

= 138,4; C(8a) = 139; C(6,7) = 144; C(2,3) =156,6. IR (neat) 3350 (NH); 

1555 e 1350 (NO2) cm-1. HRMS (ESI)m/z calculado para 

C22H18N6O6(M+H)+, 462,12878; encontrado 462,13510. 
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2.5.3.5 Procedimento geral C para os produtos monossubstituídos (8a-c,e-g) 

 Em um tubo de ensaio, foi adicionado 5 (0,03 g, 0,1 mmol) e o 

nucleófilo (6a-c, e-g, 1,5 equivalentes). Em seguida foi adicionado o 

isopropanol (1,0mL) sob agitação por 24 h, permanecendo à baixa 

temperatura durante a primeira hora de reação, e posteriormente 

variando de 0 °C à temperatura ambiente espontaneamente. Ao término 

da reação foi adicionado água no recipiente contendo os produtos, sob 

banho de gelo, e filtrado a vácuo o precipitado, fazendo lavagem com 

água gelada para saída do excesso do nucleófilo. Por fim, deve ser feito 

uma coluna cromatográfica gradiente com hexano/acetato de etila para 

obtenção do produto puro. Exceto para a anilina simples (5a) que 

consome o material de partida completamente. 
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2.5.3.5.1 Síntese de 3-cloro-6,7-dinitro-N-fenilquinoxalin-2-amina (8a) 

Esquema 44– Síntese de 8a. 

Fonte: Autor, 2018. 

Seguindo o procedimento geral C: foi utilizado uma solução de 6a 

(0,15mL de uma solução 1,0 M em i-PrOH; 0,15 mmol; 1,5 equiv.) para a 

obtenção do produto 8a. 63% de rendimento (0,022 g). 

Sólido amarelo; Rf = 0,50 (Hex:AcoEt 3:1); p.f.: 256-258 °C, RMN 1H (300 

MHz, DMSO-d6): (ppm)H(4’) = 7,22 (t, J = 6 Hz, 1H); H(3’,5’) = 7,42 (t, J 

= 6 Hz, 2H); H(2’,6’) = 7,87 (d, J = 6 Hz, 2H); H(8) = 8,36 (s, 1H); H(5) = 

8,65 (s, 1H); 9,85 (s, 1H, NH). RMN 13C (75 MHz, DMSO-d6): 

(ppm)C(2’,6’) = 123,4; C(8) = 123,5;C(4’) = 125,6; C(5) = 129; C(1’) = 

129,2; C(4a,8a) = 136,3; C(8) = 137,5; C(5) = 138,2; C(6) = 143,5; C(7) = 

143,8; C(2,3) = 149,1. IR (neat) 3500 (NH); 1550 e 1350(NO2); 1100(C-

Cl) cm-1. HRMS (ESI)m/z calculado para C14H8ClN5O4(M+H)+, 345,02648; 

encontrado 345,03200. 
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2.5.3.5.2 Síntese de 3-cloro-N-(4-clorofenil)-6,7-dinitroquinoxalin-2-amina 

(8b) 

Esquema 45– Síntese de 8b. 

 

Fonte: Autor, 2018. 

Seguindo o procedimento geral C: foi utilizado 6b (0,02 g; 0,15 

mmol; 1,5 equiv.) para a obtenção do produto 8b. 63% de rendimento 

(0,024 g). 

Sólido amarelo; Rf = 0,54 (Hex:AcoEt 3:1); p.f.: 256-258 °C, RMN 1H (300 

MHz, DMSO-d6): (ppm)H(2’,6’) = 7,48 (d, J = 9 Hz, 2H); H(3’,5’) = 7,94 

(d, J = 9 Hz, 2H); H(8) = 8,43 (s, 1H); H(5) = 8,69 (s, 1H); 9,96 (s, 1H, 

NH). RMN 13C (75 MHz, DMSO-d6): (ppm)C(2’,6’) = 123,7; C(3’,5’) = 

125; C(4’) = 126,4; C(5,8) = 129; C(1’) = 129,4; C(8a) = 137,3; C(4a) = 

137,9; C(6,7) = 143-144; C(2,3) = 149,1. IR (neat) 3500 (NH); 1550 e 

1350 (NO2); 1100(C-Cl) cm-1. HRMS (ESI)m/z calculado para 

C14H7Cl2N5O4(M+H)+, 378,98751; encontrado 378,99280. 

 

 

 

 

 

 



89 
 

2.5.3.5.3 Síntese de 3-cloro-N-(4-fluorfenil)-6,7-dinitroquinoxalin-2-amina 

(8c) 

Esquema 46– Síntese de 8c. 

Fonte: Autor, 2018. 

 Seguindo o procedimento geral C: foi utilizado 6c (0,0167 g; 0,15 

mmol; 1,5 equiv.)para a obtenção do produto 8c. 10% de rendimento 

(0,004 g); e 45% de rendimento quando submetido à 72 h de reação 

(0,016 g); 

Sólido amarelo; Rf = 0,73 (DCM:MeOH 10:1); p.f.: 245-247 °C, RMN 1H 

(300 MHz, DMSO-d6): (ppm)H(2’,6’) = 7,46 (t,J = 9 Hz, 2H); H(3’,5’) = 

8,06 (m, 2H); H(8) = 8,57 (s, 1H); H(5) = 8,88 (s, 1H); 10,13 (s, 1H, NH). 

RMN 13C (75 MHz, DMSO-d6): (ppm)C(2’) = 115,8; C(6’) = 116,1; C(3’,5’) 

= 123,7; C(4’) = 125,8; C(5,8) = 126; C(1’) = 134,7; C(8a) = 136,5; C(4a) 

= 137,8; C(6) = 143,7; C(7) = 144; C(2,3) = 149,5. IR (neat) 3500 (NH); 

1550 e 1350 (NO2); 1100(C-Cl) cm-1. 
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2.5.3.5.4 Síntese de 3-cloro-N-(4-metoxifenil)-6,7-dinitroquinoxalin-2-

amina (8e) 

Esquema 47– Síntese de 8e. 

Fonte: Autor, 2018. 

 Seguindo o procedimento geral C: foi utilizado 6e (0,02 g; 0,15 

mmol; 1,5 equiv.)para a obtenção do produto 8e. 61% de rendimento 

(0,023 g).  

Sólido amarelo; Rf = 0,88 (DCM:MeOH 10:1); p.f.: 245-247 °C, RMN 1H 

(300 MHz, DMSO-d6): (ppm)H(OMe) = 3,79 (s, 3H); H(2’,6’) = 7,0 (d,J = 

9 Hz, 2H); H(3’,5’) =  7,74 (d,J = 9 Hz, 2H); H(8) = 8,31 (s, 1H); H(5) = 

8,66 (s, 1H); 9,84 (s, 1H, NH). RMN 13C (75 MHz, DMSO-d6): (ppm)C(1’’) 

= 55,8; C(2’,6’) = 114,3; C(4’) = 123,3; C(3’,5’) =125,3; C(1’) = 126,4; 

C(5,8) = 131; C(8a) = 136,1; C(4a) = 137,2; C(6) = 143,6; C(7) = 144; 

C(3) = 149,3; C(2) = 157,2. IR (neat) 3500 (NH); 1550 e 1350 (NO2); 

1100(C-Cl) cm-1.  

 

 

 

 

 

 

 

 



91 
 

2.5.3.5.5 Síntese de 4-((3-cloro-6,7-dinitroquinoxalin-2-il)amino)fenol (8f) 

Esquema 48– Síntese de 8f. 

Fonte: Autor, 2018. 

Seguindo o procedimento geral C: foi utilizado 6f (0,02 g; 0,15 

mmol; 1,5 equiv.)para a obtenção do produto 8f. 45% de rendimento 

(0,016 g). 

Sólido vermelho escuro; Rf = 0,53 (DCM:MeOH 10:1); p.f.: > 350 °C, 

RMN 1H (300 MHz, DMSO-d6): (ppm)H(2’,6’) = 6,81 (d, J = 9 Hz, 2H); 

H(3’,5’) = 7,59 (d, J = 6 Hz, 2H); H(8) = 8,28 (s, 1H); H(5) = 8,63 (s, 1H); 

9,57 (s, 1H, OH); 9,77 (s, 1H, NH). RMN 13C (75 MHz, DMSO-d6): 

(ppm)C(2’) = 115,6; C(6’) = 123; C(3’,5’) = 125,5; C(4’) = 126,5; C(1’) = 

129; C(2,3) = 136; C(5, 8) = 137;C(4a,8a) = 144; C(6) = 149; C(7) = 

155,6. IR (neat) 3500 (NH); 3300 (OH); 1550 e 1350 (NO2); 1100(C-Cl) 

cm-1. HRMS (ESI)m/z calculado para C14H8ClN5O5 (M+H)+, 361,02140; 

encontrado 361,02660. 
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2.5.3.5.6 Síntese de N-([1,1'-bifenil]-2-il)-3-cloro-6,7-dinitroquinoxalin-2-

amina (8g) 

Esquema 49– Síntese de 8g. 

Fonte: Autor, 2018. 

Seguindo o procedimento geral C: foi utilizado 6g (0,03 g; 0,15 

mmol; 1,5 equiv.)para a obtenção do produto 8g. Traço de rendimento 

(<5%); (0,002g). 

Sólido amarelo; Rf = 0,33 (Hex:AcOEt 3:1); p.f.: 253-255 °C, RMN 1H 

(300 MHz, DMSO-d6): (ppm)H(5’,4’’) = 7,24 (t, J = 6 Hz, 2H); H(4’,5’’,3’’) 

= 7,45 (t,J = 6 Hz, 3H); H(3’,6’’,6’,2’’) = 7,89 (d,J = 6 Hz, 4H); H(8) = 8,36 

(s, 1H); H(5) = 8,65 (s, 1H); 9,71 (s, 1H, NH). RMN13C (75 MHz, DMSO-

d6): (ppm)C(6’,1’,2’’,3’’) = 122; C(5’,2’,1’’,4’’) = 123,4; C(4’,3’,6’’,5’’) = 

123,5; C(5,8) = 125,7; C(4a,8a) = 126,3; C(6,7) = 129; C(2,3) = 138,3. IR 

(neat) 3500 (NH); 1550 e 1350 (NO2); 1100(C-Cl) cm-1.  
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2.5.3.6Síntese de N2-(4-metoxifenil)-6,7-dinitro-N3-fenilquinoxalina-2,3-

diamina (9a) 

Esquema 50– Síntese de 9a. 

Fonte: Autor, 2018. 

Em um tubo de ensaio, foi adicionado 8e (0,0056 g; 0,013 mmol) e 

uma solução de 6a (0,020 mLde uma solução 1,0 M em DMF; 0,020 

mmol; 1,5 equivalentes). Em seguida foi adicionado o DMF (0,006mL) e 

mantida sob agitação por 24 h à temperatura ambiente. Ao término da 

reação foi adicionado água no recipiente contendo os produtos, sob 

banho de gelo, e filtrado a vácuo o precipitado, fazendo lavagem com 

água gelada para saída do excesso do nucleófilo. Por fim, deve ser feito 

uma coluna cromatográfica gradiente com hexano/acetato de etila para 

obtenção do produto puro.27% de rendimento (0,0015 g). 

Sólido laranja; Rf = 0,82 (DCM 100%); RMN 1H (300 MHz, DMSO-d6): 

(ppm)H(OMe) = 3,8 (s, 3H); H(2’’,6’’) = 7,03 (d, J = 9 Hz, 2H); H(4’’) = 

7,20 (t,J = 9 Hz, 1H); H(3’’,5’’) = 7,46 (t,J = 9 Hz, 2H); H(2’,6’) = 7,79 (d, J 

= 9 Hz, 2 H); H(3’,5’) = 7,92 (d, J = 9 Hz, 2H); H(8) = 8,09 (s, 1H); H(5) = 

8,16 (s, 1H); 9,65 (s, 2H, NH). 
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2.5.3.7 Síntese de 4-((6,7-dinitro-3-(fenilamino)quinoxalin-2-il)amino)fenol 

(9b) 
Esquema 51– Síntese de 9b. 

Fonte: Autor, 2018. 

Em um tubo de ensaio, foi adicionado 8a (0,04 g; 0,1 mmol) e 6f 

(0,02 g; 0,15 mmol; 1,5 equiv.). Em seguida foi adicionado o DMF 

(0,2mL) e mantida sob agitação por 24 h à temperatura ambiente. Ao 

término da reação foi adicionado água no recipiente contendo os 

produtos, sob banho de gelo, e filtrado a vácuo o precipitado, fazendo 

lavagem com água gelada para saída do excesso do nucleófilo para 

obtenção do produto puro.49% de rendimento (0,02 g). 

Sólido marrom; Rf = 0,67 (DCM:MeOH 10:1); p.f.: 256-258 °C; RMN 1H 

(300 MHz, DMSO-d6): (ppm) H(3’,5’) = 6,85 (d,J = 6 Hz, 2H); H(4’’) = 

7,17 (m, 1H); H(3’’,5’’) = 7,45 (t, J = 6 Hz, 2H); H(2’,6’) = 7,67 (d, J = 6 Hz, 

2H); H(2’’,6’’) = 7,93 (d, J = 6 Hz, 2H); H(8) = 8,06 (s, 1H); H(5) = 8,13 (s, 

1H); 9,43 (s, 1H, OH); 9,65 (s, 1H, NH’); 9,68 (s, 1H, NH’’). RMN 13C (75 

MHz, DMSO-d6): (ppm) C(4’) = 115,8; C(4’’) = 123; C(2’’,6’’) = 124; 

C(3’,5’) = 129,3; C(1’) = 130,3; C(8) = 138,2; C(4a,8a) = 138,4; C(3’’,5’’) = 

139,1; C(5) = 139,2; C(6’) = 139,5; C(2’) = 144; C(6,7) = 155, C(2,3) = 

162,8. IR (neat) 3363 (NH); 3258 (OH); 1490 e 1340 (NO2) cm-1. 
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2.5.4 Espectros de RMN 1H,13C e RMN bidimensional de correlação heteronuclear 1H, 13C –HSQC 

Figura 12–Espectro de RMN 
1
H (300 MHz, DMSO-d6)de 3. 
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Figura 13 - Espectro de RMN 
13

C(75 MHz, DMSO-d6) de 3. 
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Figura 14 - Espectro de RMN 
1
H(300 MHz, DMSO-d6) de 4. 
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Figura 15 - Espectro de RMN 
13

C(75 MHz, DMSO-d6) de 4. 
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Figura 16 - Espectro de RMN 
1
H(300 MHz, DMSO-d6) de 5. 
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Figura 17 - Espectro de RMN 
13

C(75 MHz, DMSO-d6) de 5. 
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Figura 18 - Espectro de RMN 
1
H(300 MHz, DMSO-d6) de 7a. 
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Figura 19 - Espectro de RMN 
13

C(75 MHz, DMSO-d6) de 7a. 
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Figura 20 - Espectro de RMN bidimensional de correlação heteronuclear (
1
JH,C) –HSQC(300 MHz, DMSO-d6) do composto 7a. 
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Figura 21 - Espectro de RMN 
1
H(300 MHz, DMSO-d6) de 7b. 
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Figura 22 - Espectro de RMN 
13

C(75 MHz, DMSO-d6) de 7b. 
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Figura 23 - Espectro de RMN 
1
H(300 MHz, DMSO-d6) de 7c. 
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Figura 24 - Espectro de RMN 
13

C(75 MHz, DMSO-d6) de 7c. 
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Figura 25 - Espectro de RMN 
1
H(300 MHz, DMSO-d6) de 7d. 
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Figura 26 - Espectro de RMN 
13

C(75 MHz, DMSO-d6) de 7d. 
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Figura 27 - Espectro de RMN 
1
H(300 MHz, DMSO-d6) de 7e. 
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Figura 28 - Espectro de RMN 
13

C(75 MHz, DMSO-d6) de 7e. 
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Figura 29 - Espectro de RMN 
1
H (300 MHz, DMSO-d6) de 8a. 
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Figura 30 - Espectro de RMN 
13

C (75 MHz, DMSO-d6) de 8a. 
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Figura 31 - Espectro de RMN bidimensional de correlação heteronuclear (
1
JH,C) –HSQC(300 MHz, DMSO-d6) do composto 8a. 

 

 



115 
 

Figura 32 - Espectro de RMN 
1
H (300 MHz, DMSO-d6) de 8b. 
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Figura 33 - Espectro de RMN 
13

C (75 MHz, DMSO-d6) de 8b. 
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Figura 34 - Espectro de RMN 
1
H (300 MHz, DMSO-d6) de 8c. 
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Figura 35 - Espectro de RMN 
13

C (75 MHz, DMSO-d6) de 8c. 
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Figura 36 - Espectro de RMN 
1
H (300 MHz, DMSO-d6) de 8e. 
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Figura 37 - Espectro de RMN 
13

C (75 MHz, DMSO-d6) de 8e. 
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Figura 38 - Espectro de RMN 
1
H (300 MHz, DMSO-d6) de 8f. 
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Figura 39 - Espectro de RMN 
13

C (75 MHz, DMSO-d6) de 8f. 

 

 



123 
 

Figura 40 - Espectro de RMN 
1
H (300 MHz, DMSO-d6) de 8g. 
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Figura 41 - Espectro de RMN 
13

C (75 MHz, DMSO-d6) de 8g. 
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Figura 42 - Espectro de RMN 
1
H(300 MHz, DMSO-d6) de 9a. 
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Figura 43 - Espectro de RMN 
1
H (300 MHz, DMSO-d6) de 9b. 
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Figura 44 - Espectro de RMN 
13

C (75 MHz, DMSO-d6) de 9b. 
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Figura 45–Espectro de RMN bidimensional de correlação heteronuclear (
1
JH,C) – HSQC (300 MHz, DMSO-d6) do composto 9b. 
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2.5.5 Espectros de infravermelho 

Figura 46– Espectro de infravermelho do composto 3. 
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Figura 47– Espectro de infravermelho do composto 4. 
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Figura 48– Espectro de infravermelho do composto 5. 
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Figura 49– Espectro de infravermelho do composto 7a. 
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Figura 50–Espectro de infravermelho do composto 7b. 
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Figura 51– Espectro de infravermelho do composto 7c. 
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Figura 52– Espectro de infravermelho do composto 7d. 
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Figura 53– Espectro de infravermelho do composto 7e. 
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Figura 54– Espectro de infravermelho do composto 8a. 
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Figura 55– Espectro de infravermelho do composto 8b. 

 

 

 



139 
 

Figura 56– Espectro de infravermelho do composto 8c. 
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Figura 57– Espectro de infravermelho do composto 8e. 
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Figura 58– Espectro de infravermelho do composto 8f. 
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Figura 59– Espectro de infravermelho do composto 8g. 
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Figura 60 – Espectro de infravermelho do composto 8g. 
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2.5.6Cromatogramas de massa de alta resolução 

Figura61– Cromatograma (UHPLC-MS, ESI-TOF) do composto 3. 
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Figura62– Cromatograma (UHPLC-MS, ESI-TOF) do composto 4. 
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Figura63– Cromatograma (UHPLC-MS, ESI-TOF) do composto 5. 
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Figura64– Cromatograma (UHPLC-MS, ESI-TOF) do composto 7a. 
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Figura65– Cromatograma (UHPLC-MS, ESI-TOF) do composto 7b. 
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Figura66– Cromatograma (UHPLC-MS, ESI-TOF) do composto 7c. 
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Figura67– Cromatograma (UHPLC-MS, ESI-TOF) do composto 7d. 
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Figura68– Cromatograma (UHPLC-MS, ESI-TOF) do composto 7e. 
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Figura69– Cromatograma (UHPLC-MS, ESI-TOF) do composto 8a. 
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Figura70– Cromatograma (UHPLC-MS, ESI-TOF) do composto 8b. 
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Figura71– Cromatograma (UHPLC-MS, ESI-TOF) do composto 8f. 
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3 CAPÍTULO 2 - Síntese de diaminopiridinavia SNAr 

3.1 INTRODUÇÃO 

 Os compostos derivados de piridina, especificamente contendo grupos 

aminas como substituintes são de elevada importância dentro da classe dos 

heteroaromáticos, por apresentarem potencial aplicação na área medicinal 

(TAYLOR et al., 2014) (EL NEWAHIE et al., 2016). O composto 17c é um 

exemplo de derivado de piridina diaminado, no qual apresenta atividade 

anticancer e antitumoral (Figura72) (KUSAKABE et al., 2012). Podendo, além 

da aplicação como fármacos, serem empregados como polímeros e pigmentos 

(MASTALIR et al., 2015). 

Figura 72– Composto 17c com aplicação anticâncer e inibidora de tumor. 

 

Fonte: Autor, 2018. 

O alvo de muitos químicos é sintetizar moléculas complexas, como 17c 

ilustrada na Figura 68, a partir de materiais de partida simples, isto é, via 

reação direta (WANG et al., 2015). Isso, porque as reações para promover as 

derivatizações de piridina mais comuns utilizam-na de forma halogenada. 

Comumente nas reações via SNAr, partem de uma halopiridina para gerar uma 

monossubstituição (Esquema 52) e dihalopiridina para a dissubstituição no 

anel piridínico (KUSAKABE et al., 2012).  

Esquema 52– Síntese de 17d via SNAr. 

 

Fonte: Autor, 2018. 
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Porém, em condições drásticas de reação, como elevadas temperaturas, 

o material de partida halogenado pode não permitir que ocorra algumas 

reações, devido a limitação de alguns compostos às condições extremas de 

temperatura, podendo até promover a decomposição do substrato (Londregan 

et al.,2010). 

 As reações com uso de piridina na forma de N-óxido é uma alternativa 

às halopiridinas e vem se destacando no meio cientifico, pois além de evitar a 

decomposição do material de partida, devido a sua estabilidade na forma de 

sal, surpreendentemente ocorrem sem uso de catalisador metálico e em 

temperaturas brandas. Um exemplo disto é a reação de aminação de 16c com 

terc-butilamina (15a) e anidrido p-toluenosulfônico (Ts2O) como aditivo para 

gerar 17e (Esquema 53) (DE SCHUTTER et al., 2012). 

Esquema 53 – Reação de aminação via funcionalização CH a partir de 16c com uso de 18a 

como aditivo. 

 

Fonte: Autor, 2018. 

 Em outra metodologia é observada a reação de N-óxido piridina (16a) 

com um esqueleto ainda mais simples, reagindo com 15a(1,25 equiv.) e o 

aditivo PyBroP (sigla em inglês para, bromotripyrrolidinophosphonium 

hexafluorophosphate), que permite a formação do produto monossubstituído 

17a em uma única etapa (Esquema 54) e com bom rendimento reacional 

(LONDREGAN et al., 2010). 

 



157 
 

Esquema 54 – Reação de aminação a partir de 16a com uso de PyBroP como aditivo. 

 

Fonte: Autor, 2018. 

 Porém, ambas as metodologias citadas apresentam limitado escopo 

reacional no que se refere ao uso de anilinas como nucleófilos (Esquema 55), 

e produtos dissubstituídos (com aminas alifáticas ou aromáticas). Além do 

elevado custo do aditivo PyBroP (custando R$ 182,00/mmol) utilizado no 

método de Londregan. 

Esquema 55 – Escopo reacional limitado das anilinas com N-óxido piridina. 

 

Fonte: Autor, 2018. 
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3.1.1 Objetivo geral 

 Desenvolver uma nova metodologia para síntese de monoaminopiridinas 

e diaminopiridinas, a partir de um substrato estável e permitir que a reação 

ocorra em condições brandas.  

3.1.2 Objetivo específico 

 Utilizar a N-óxido piridina (16a) como material de partida e ampliar o 

escopo reacional com aminas (15b, amina genérica 1ª ou 2ª) através de uma 

metodologia de baixo custo, a partir da otimização de aditivos (Esquema 56). 

 Esquema 56 – Otimização do material de partida e seus derivados aminados. 

 

Fonte: Autor, 2018. 
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3.2 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

3.2.1 Otimização do aditivona reação de aminação a partir de 16a 

 Utilizando o N-óxido piridina (16a) comercialmente disponível, foi 

realizada uma tentativa de reprodução dos dados da literatura utilizando 16a e 

15a (Esquema 57), reação citada pelo grupo de Londregan que permitiria uma 

confiabilidade na otimização de um novo método (LONDREGAN et al., 2010). 

Esquema 57 – Síntese de 17a a partir de 16a e 15a. 

 

Fonte: Londregan, 2010. 

 A otimização da síntese, portanto, foi realizada com o intuito de obter o 

produto N-terc-butilpiridin-2-amina (17a) via funcionalização C-H, e teve início a 

partir da alteração dos aditivos já relatados na literatura, como PyBroP citado 

por Londregan e o cloreto de tosila (TsCl) (Figura73) (LONDREGAN et al., 2010) 

(JOHNSON & MARSDEN, 2016). 

Figura 73 – Aditivos PyBroP e TsCl utilizados na otimização para atuar na remoção do 

oxigênio e permitir a funcionalização C-H. 

 

Fonte: Autor, 2018. 

 Para um melhor entendimento da reação de substituição nucleofílica 

aromática via funcionalização C-H, abaixo está o mecanismo proposto para a 

síntese de 17a com o uso do aditivo (PyBroP), a partir de 16a e 15b(amina 
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genérica) proposto pelo grupo de Londregan (Esquema 58) (LONDREGAN et 

al., 2010). 

Esquema 58 – Mecanismo proposto por Londregan para a obtenção da aminopiridina via 

funcionalização C-H. 

 

Fonte: Adaptado de Londregan, 2010. 

 A primeira reação realizada foi de acordo com a metodologia de 

Londregan, apenas com alteração da escala, utilizando-se 0,1 mmol de 

16a,com 1,3 equivalentes de 15a. Isso devido ao bom rendimento reacional 

relatado no artigo (70% de 17a). No entanto, não foi possível utilizar a mesma 

base utilizada no artigo (i-Pr2EtN, diisopropiletilamina). Mas foi substituída por 

outra (Et3N, trietilamina), também descrita para essa reação (Esquema 59). 

Esquema 59 – Síntese de 17a a partir de 16a e 15a. 

 

Fonte: Londregan, 2010. 

 A reação, porém, não ocorreu. O material de partida não foi 

completamente consumido, ao acompanhar por CCD, apesar de seguir os 
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mesmos passos do artigo para tratamento da reação, não sendo possível obter 

o produto para caracterização. A reação foi repetida e analisada por UFLC 

(Figura 74) e o resultado comparado com os padrões reacionais: material de 

partida (16a), PyBroP e piridina (16b). 

Figura 74 – Análise por UFLC da reação entre 16a e 15a. 

 

Fonte: Autor, 2018. 

 Verificou-se, então, através dos cromatogramas (Figura 70) que o 

material de partida (16a) não é consumido completamente, como já observado 

por CCD, bem como o PyBroP. A piridina (16b) também foi utilizada como 

padrão, mas não é formada no meio reacional. O motivo para não ocorrer a 

reação pode ser atribuída ao uso de uma base diferente (Et3N ao invés de i-

Pr2EtN) da utilizada com 15a na literatura (LONDREGAN et al., 2010). 
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 Apesar de não conseguir reproduzir o método da literatura, a 

investigação por novos protocolos para a síntese de 17a com uso do nucleófilo 

15a teve continuidade, sendo realizada, desta vez, com o cloreto de tosila 

(TsCl) como aditivo. A reação foi utilizada numa escala de 1,0 mmol; 1,2 

equivalentes de 15a; 4,0 equivalentes de TsCl; e  4,0 equivalentes de Et3N 

(Esquema 60). 

Esquema 60 – Síntese de 17f com uso de 15a e TsCl. 

 

Fonte: Autor, 2018. 

 O único produto formado foi obtido como um sólido cristalino incolor e 

apresentou um ponto de fusão de 113 °C, compatível com um subproduto N-

tosilado (17f) proveniente da reação entre TsCl e 15a(p.f. literatura = 112-113 

°C) (YIN et al., 2007). 

 Em seguida, foi estudado o uso de iodo molecular (I2) para promover 

esta reação, baseado no trabalho de Zhang e colaboradores que utilizaram 

este aditivo para promover a formação de 17i a partir da ligação C-C na 

posição C2 do N-óxido quinolina (16d) com 15d (ZHANG et al., 2017) 

(Esquema 61). 

Esquema 61 – Método de funcionalização C-H a partir do aditivo I2 para formação de ligação 

do tipo C-C. 

 

Fonte: Autor, 2018. 

 O mecanismo da reação proposto para substituição do hidrogênio em C2 

de 16d para a obtenção de 17i está ilustrado abaixo (Esquema 62). Iniciando 
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com a ativação de 16d com I2, gerando 21 como intermediário para ocorrer o 

ataque nucleofílico de 15d na posição C2 de 21. Por fim o iodeto gerado no 

meio reacional abstrai o hidrogênio em C2 de 21 para restaurar a 

aromaticidade do composto, concomitantemente com a saída do oxigênio do N-

óxido na forma de “IOH”, restaurando a olefina e formando o produto 17i.  

Esquema 62 – Mecanismo de funcionalização C-H para formação da ligação C-C a partir de 

16d e um alceno (15d) com uso do aditivo catalítico iodo molecular (I2). 

 

Fonte: Autor, 2018. 

 Observando o mecanismo presente noesquema 61, a reação entre 15a 

e 16a para formação da ligação C-N e obtenção de 17a torna-se possível por 

se assemelhar no ataque nucleofílico, uma vez que 15d pode sofrer uma 

abstração do próton semelhante a restauração da olefina em 21 para gerar o 

produto de substituição desejado. No Esquema 63podemos observar o ataque 
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da amina (15a) em C2 de 22, bem como a abstração do seu próton em 22 

para gerar 17a. 

Esquema 63 – Mecanismo de funcionalização C-H para formação da ligação C-N (17a) a partir 

de 16a e15a com uso do aditivo catalítico iodo molecular (I2). 

 

Fonte: Autor, 2018. 

 Foi, então, aplicada a metodologia da literatura do grupo de Zhang e 

colaboradores com o material de partida 16a em uma maior escala (4 mmol ao 

invés de 0,2 mmol) e 10 equiv. do nucleófilo 15a, com o intuito de obter o 

produto 17a, sob refluxo. Foi alterado também a quantidade de aditivo (I2) de 2 

mol% para 5 mol% (Esquema 64). 
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Esquema 64 – Aplicação da metodologia contendo o iodo molecular (I2) como aditivo para 

síntese de 17a. 

 

Fonte: Autor, 2018. 

 Foi verificada a formação de um produto por CCD, que foi isolado por 

coluna flash e obtido como um sólido higroscópico (de cor branca e brilhoso). O 

produto foi caracterizado por RMN 1H e 13C. O resultado do RMN de 1H para o 

produto isolado (Figura 75) mostra que ao invés de apenas uma única 

substituição de 15a, houve duas, pois a integração de hidrogênios alifáticos na 

região de 1,46 ppm são para 18 hidrogênios. Além disso, o espectro apresenta 

um dubleto (com integração para 2H) e um tripleto (com integração para 1H), 

como esperado para o produto dissubstituído, mostrando que os nucleófilos 

estão distribuídos simetricamente na piridina, ou seja, substituídos nas 

posições C2 e C6, isto é, formando o produto 17b (dissubstituído) ao invés de 

17a (monossubstituído). 
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Figura 75 – Espectro de RMN 
1
H do produto isolado da reação de 16b com 15a e iodo 

molecular (I2). 

 

Fonte: Autor, 2018. 

 Devido a incomum dissubstituição na piridina, houve dúvida quanto ao 

produto formado e se realmente o sinal no espectro de 1H referente ao singleto 

com deslocamento de 1,46 ppm seria referente aos substituintes metilas da t-

butilamina (15a). Foi, então, verificado no artigo publicado pelo grupo de 

Londregan o espectro de 1H da piridina contendo a t-butilamina 

monossubstituída (N-terc-butlpiridin-2-amina, 17a). O produto apresenta 

deslocamento de 1,43 ppm para os hidrogênios das metilas, com integração 

para 9 ao invés de 18 hidrogênios, confirmando assim a substituição de dois 

nucleófilos na piridina (Figura 76). 
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Figura 76 - Espectro de RMN
1
H para o N-terc-butilpiridin-2-amina (17a). 

 

 

Fonte: Londregan, 2010. 

 Ao analisar o espectro de 13C do composto isolado é possível verificar os 

sinais referentes aos carbonos quaternários do grupo t-butil em 55 ppm e das 

metilas em 29,8 ppm. Provando, também, que houve a dissubstituição com 15a 

(Figura 77). 
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Figura 77 – Espectro de RMN 
13

C do produto isolado da reação de 16b com 15a e iodo 

molecular (I2). 

 

Fonte: Autor, 2018. 

 Porém, os sinais dos carbonos aromáticos não apareceram como 

esperados, pois surgiu apenas um sinal de carbono aromático, em 150 ppm, ao 

invés de três sinais, como ilustrado na Figura 77. Esse comportamento pode 

ser justificado pelo efeito denominado relaxação molecular, que pode ou não 

fazer com que o sinal do carbono seja perceptível ao equipamento. 

 Após a caracterização do composto por RMN 1H e 13C foi feita uma 

busca na literatura pela mesma molécula para comparação de deslocamentos 

químicos. No entanto, foi verificado que a molécula sintetizada neste trabalho 

(N,N’-di-terc-butilpiridina-2,6-diamina) é inédita, pois não há descrição sobre 

esse composto nos bancos de dados. Mas ainda assim, foi realizada uma 

busca por piridinas contendo dois substituintes com o grupo funcional amina 

nas posições C2 e C6, a fim de comparação dos resultados de deslocamentos. 

 O artigo que apresentou a molécula com estrutura similar com a 

estrutura proposta aqui foi do grupo de Mastalir, que contém a caracterização 
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por RMN de 1H para a piridina diaminada nas posições C2 e C6 (17j) (Figura 

78) que será usada como referência para uma maior confiabilidade da estrutura 

elucidada (MASTALIR et al., 2015). 

Figura 78 – Estrutura 17j para comparação de valores de deslocamentos químicos referentes 

aos hidrogênios (3),(5) e (4). 

 

Fonte: Autor, 2018. 

 O espectro de RMN de 1H para 17j mostra que o deslocamento para o 

sinal tripleto é maior que para o sinal dubleto, onde os sinais apresentam um 

valor de “J” igual a 9,0 e 12 Hz aproximadamente, para as respectivas 

multiplicidades (Figura 79). O sinal do hidrogênio pertencente ao nitrogênio da 

amina tem um deslocamento de 4,11 ppm, ao utilizar o solvente CDCl3. 

Figura 79 – Espectro de RMN 
1
H de 17j.

 

Fonte: Mastalir, 2015. 
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 O espectro de RMN de 13C de 17j mostra que há 3 sinais referente ao 

carbonos aromáticos em 94,5; 139,1 e 157,8 (Figura 80). O que deveria 

também está presente no espectro de RMN de 13C de 17b. 

Figura 80 – Espectro de RMN 
13

C de 17j. 

Fonte: Mastalir, 2015. 

 Além dos espectros de RMN 1H e 13C para comparação e caracterização 

de 17b, foi analisado também o RMN do material de partida (16a) já relatado 

na literatura (VEERAKUMAR et al., 2012). Descartando-se a possibilidade de 

ser 16a, após verificar o espectro de RMN 1H (Figura 81), onde os sinais têm 

perfis de multipletos, com deslocamentos de 7,32 ppm e integração para 3 

hidrogênios (referente aos carbonos C3, C4 e C5) e 8,23 ppm com integração 

para 2 hidrogênios (referente aos carbonos C2 e C6). 
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Figura 81 – Espectro de RMN 
1
H de16a. 

 

Fonte: Veerakumar, 2012. 

3.2.2 Controle reacional para síntese de 17b a partir de 16b 

 Como mostrado no tópico anterior, foi possível elucidar a estruturado 

produto dissubstituído (17b) obtido com uso da t-butilamina (15a) e iodo 

molecular (I2) a partir da N-óxido piridina (16a). Tendo como embasamento 

para caracterização da estrutura os espectros de RMN 1H e 13C, bem como 

dados da literatura.Entretanto, foi proposto que seria possível que a 

metodologia funcionasse também com a piridina (16b), uma vez que o iodo 

pode ligar-se ao nitrogênio da piridina (formando 16) e comportando-se como 

o susbtrato 16a(Esquema 65). 
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Esquema 65 – Iodação no nitrogênio de 16b. 

 

Fonte: Autor, 2018. 

 Portanto, a reação com 16b também ocorreria, e como controle da 

reação, foi realizada a tentativa de síntese de 17b, aplicando o método 

realizado para o substrato 16a (Esquema 66). 

Esquema 66 – Controle reacional da síntese de 17b a partir de 16b. 

 

Fonte: Autor, 2018. 

 O produto foi isolado com baixo rendimento (12%) como um sólido 

branco e brilhoso, e higroscópico, ainda assim foi caracterizado por RMN 1H e 

13C (Figura 82). O espectro de RMN de 1H gerado a partir do material de 

partida 16b apresentou semelhança com o espectro da metodologia utilizada 

para 16a. Com deslocamento de 9,6 ppm para o dubleto (integração para 2H)  

e 7,6 para o tripleto (integração para 1H) e J = 12 Hz, para ambos os sinais. 

Houve, no entanto, uma única diferença, que foi o aparecimento do sinal de 

hidrogênio do nitrogênio da t-butilamina em 3,7 ppm próximo ao valor relatado 

na literatura, de 4,11 ppm, ilustrado na Figura 75, citada anteriormente  

(LONDREGAN et al., 2010). 
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Figura 82 – Espectro de RMN 
1
H de 17b a partir de 16b, 15a e I2. 

 

Fonte: Autor 2018. 

 O sinal do dubleto, por está mais deslocado que o tripleto pode ser 

explicado pela anisotropia da estrutura, onde o substituinte (15a) interfere no 

deslocamento dos hidrogênios aromáticos. 

 O espectro de RMN13C também foi semelhante, por conter um único 

sinal de carbono aromático referente a C4 em 150 ppm. Os sinais de carbono 

quaternário e das metilas também foram observados no espectro, com valores 

de 55 e 30 ppm, respectivamente (Figura 83). 
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Figura 83 – Espectro de RMN 
13

Cde 17b a partir de 16b, 15a e I2. 

 

Fonte: Autor 2018. 

 ORMN bidimensional de correlação heteronuclear (COSY) também foi 

feito para verificar a correlação dos acoplamentos dos hidrogênios aromáticos 

H(3,5) com H(4) e vice-versa (Figura 84). Essa análise mostrou-se relevante para 

a elucidação da estrutura, pois a não correlação entre os hidrogênios H3,5 e 

H4comprometeria a estrutura de 17b. 
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Figura 84 – Espectro bidimensional de correlação heteronuclear (
1
JH,C) –HSQC(300 MHz, 

DMSO-d6) do composto 17b. 

 

Fonte: Autor 2018. 

 Os deslocamentos referentes aos sinais H4 e H3,5 (Figura 80), 

apresentaram multiplicidades não definidas devido a elevada concentração da 

amostra utilizada para análise. Entretanto, os valores de deslocamentos dos 

hidrogêniospodem ser comparadoscom os valores de hidrogênios da Figura 

78para confirmação de suas multiplicidades. 

Contudo, o resultado da reação a partir da piridina (16b) foi o mesmo 

obtido utilizando o N-óxido piridina (16a), e as otimizações subsequentes para 

a obtenção de 17b foram realizadas com 16b sem prévia oxidação, isto é, de 

forma direta. 

 Para investigar possíveis intermediários formados durante esta 

transformação, foi realizada a reação de 16b apenas com o iodo molecular (I2) 

(Esquema 67). O produto desta reação foi obtido em baixo rendimento e não 

foi caracterizado, porém apresentou Rf menor que o produto isolado 17b. 
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Esquema 67 – Reação com piridina e iodo molecular. 

 

Fonte: Autor 2018. 

Em seguida, foi realizada a reação apenas entre 16b(0,1 mmol) e 15a 

(2,2 equiv.), não sendo observada a formação de 17b quando acompanhada 

por CCD (Esquema 68). 

Esquema 68 – Reação controle sem iodo molecular. 

 

Fonte: Autor, 2018. 

 Após estes estudos, foi dado inicio a otimização da reação para 

formação dos produtos dissubstituidos (Tabela 15). Começando a temperatura 

ambiente e variando os solventes.Entretanto não foi observada a formação 

de17b(prosuto dissubstituído) e 17a (produto monossubstituído) por não haver 

formação de nenhum produto ao acompanhar a reação por CCD, retificando a 

necessidade de aquecimento da reação. 
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Tabela 15 – Otimização do solvente da reação para obtenção de 17b à temperatura ambiente.  

 

Fonte: Autor, 2018. 

 O mecanismo reacional foi proposto para formação de 17b (Esquema 

69). Na primeira etapa ocorre o ataque do nitrogênio de 16b ao iodo molecular 

para formar o intermediário ativado com iodo (17). Em seguida, ocorre o 

ataque de 15a na posição C2 de 16 e posteriormente a abstração do próton 

do nucleófilo protonado. Por fim, ocorre a saída do aditivo ligado ao nitrogênio, 

devido o ataque do íon iodeto, e formando 17a. Por fim o mecanismo se repete 

e obtém-se o produto dissubstituído 17b. 
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Esquema 69 – Proposta mecanística para síntese de 17b. 

 

Fonte: Autor, 2018. 

 O mecanismo proposto indica que a reação não ocorre de forma 

catalítica, necessitando posteriormente de uma otimização quanto a 

equivalência do aditivo I2 sob aquecimento para um maior rendimento de 17b. 

Com base na nova metodologia desenvolvida neste trabalho foi feito um 

levantamento sobre os métodos de síntese de compostos piridínicos 

diaminados nas posições C2 e C6. Foi observado que frequentemente a 

reação ocorre através da metodologia de Buchwald-Hartwig, o qual utiliza um 

composto halopiridínico e uma amina (1ª ou 2ª); e um metal para acoplamento, 

especificamente o paládio (Esquema 70)(MARCOUX et al., 1996). 
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Esquema 70– Síntese de 17k através da reação de Buchwald-Hartwig. 

 

Fonte: Autor, 2018. 

 Na síntese de fármacos, entretanto, pode gerar traços do metal, 

tornando-o inviável para a indústria, devido ao risco de contaminação e elevada 

toxicidade do paládio (BOLLIGER and FRECH, 2008). 

 Outra metodologia ilustra a reação de diaminação nas posições C2 e C6 

da piridina dihalogenada (16j) com sal de cobre (Esquema 71), como uma 

versão da reação de Buchwald-Hartwig (MASTALIR et al., 2015). Apesar da 

reação gerar resíduo tóxico com cobre (BOLLIGER and FRECH, 2008). 

Esquema 71– Síntese de 17j com uso de CuI. 

 

Fonte: Autor, 2018. 

 No entanto, a aminação de compostos piridínicos sem uso de metais 

tornou-se desafiadora para os grupos de pesquisa; e métodos diretos de 

síntese é alvo dos grupos de pesquisa (WANG et al., 2015). 

 A metodologia de Chichibabin, por exemplo, partindo diretamente da 

piridina (16b), isto é, com o substrato não funcionalizado, é uma alternativa ao 

elevado custo das reações e economia de átomos como ilustrado no Esquema 

72(KÜRTI and CZABÓ, 2005).  
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Esquema 72 – Síntese de 17lvia reação de Chichibabin. 

 

Fonte: Autor, 2018. 

 No entanto, utiliza-se nessemétodo um agente oxidante como KNO3 ou 

KMnO4 para facilitar na aminação, uma vez que o íon hidreto é um péssimo 

grupo de saída (Esquema 73). O que torna essa metodologia ainda limitada, 

pois apesar do baixo custo e economia de átomos o método não é fácil de 

ocorrer, o que torna o escopo das moléculas bem limitado, e em adicional a 

formação de resíduos através dos reagentes oxidantes. 

Esquema 73 – Mecanismo de aminação para a reação de Chichibabin. 

 

Fonte: Autor, 2018. 

 Portanto, essa nova metodologia mostrou-se importante para o 

desenvolvimento de diaminas a partir de um esqueleto simples ou não 

funcionalizado.  
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3.3 CONCLUSÕES 

 Uma nova metodologia para a síntese doN2,N6-di-terc-butilpiridina-2,6-

diamina(17b) foi desenvolvida. A reação utiliza reagentes comercialmente 

disponíveis e de baixo custo (piridina, iodoe terc-butilamina). Diferente do 

inicialmente planejado, até o momento não foi possível obter o controle desta 

transformação e apenas o produto de dissubstituição foi obtido. Não obstante, 

o uso de iodo molecular para funcionalização de piridinas na sua forma simples 

(ou seja, sem necessidade de formação prévia do N-óxido) é inédita na 

literatura, o que faz com que este método seja altamente relevante e possa ser 

aplicado em diversos sistemas N-heteroaromáticos. 

PERSPECTIVAS 

 Diante do grande potencial sintético que o método desenvolvido pode 

representar, uma otimização mais cuidadosa do sistema estudado se faz 

necessária. Primeiramente, a síntese de um produto já conhecido na literatura, 

como 17j, por exemplo, pode ajudar a elucidar em definitivo a estrutura do 

composto obtido. Posteriormente, uma otimização do solvente, concentração, 

equivalência do aditivo e do nucleófilo (amina), necessidade de uso de base e 

temperatura se faz necessário para um melhor controle reacional. Além disto o 

escopo da reação para aminas alifáticas e aromáticas deve ser estudado a fim 

de estabelecer a metodologia desenvolvida. 
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3.4 PARTE EXPERIMENTAL 

3.4.1 Considerações gerais 

Os reagentes N-óxidopiridina, PyBroP e a t-butilamina foram obtidos de 

fontes comerciais (Sigma-Aldrich, Merch, Nuclear, Vetec, TCI) e utilizados sem 

purificação prévia. Os solventes de uso rotineiro em laboratório (acetato de 

etila, acetona, THF, acetonitrila, álcool isopropílico, clorofórmio, diclorometano, 

tolueno, hexano, metanol e N,N-dimetilformamida (DMF) foram adquiridos de 

fontes comerciais (Sigma-Aldrich, Merck, Synth, Dinâmica), e  foram utilizados 

sem purificação prévia. As placas de CCD são da Silicycle (Ultrapure SILICA 

GELS, 250 m, F-254). 

3.4.2 Equipamentos 

A análise para verificar a porcentagem de conversão do reagente à 

produto foi feita no Cromatógrafo Líquido Ultra Rápido, UFLC (Phenomenex), 

onde se utilizou uma coluna C18 (col. kinetex 2.6 micro C18 100 angstron, 

dimensão 150 x 4,6 mm), fase móvel CH3CN:H2O, modo: gradiente 55-100%, 

50 minutos. Recuo: 100-55%, 2 minutos. Fluxo: 0,12 mL.min.-1. Temperatura: 

40 °C, volume de injeção: 10 microlitros. 

Os espectros de RMN de 1H foram adquiridos em equipamentos Bruker 

modelo Avance DRX-500 e DPX-300, ambos instalados no Centro Nordestino 

de Aplicação e uso da ressonância da Universidade Federal do Ceará 

(CENAUREMN-UFC). Os espectros de RMN foram adquiridos e processados 

no programa Mestre Nova 6.0.2.5475, em computador com windows 7.0. 
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3.4.3 Preparação dos Produtos 

3.4.3.1 Síntese de N2,N6-di-terc-butilpiridina-2,6-diamina (17b)a partir de 16a 

Esquema 74 – Síntese de 17b a partir de16a. 

 

Fonte: Autor, 2018. 

 Em um balão de fundo redondo contendo 10 mL de DCM, foi adicionado 

16a (4,0 mL; 4,0 mmol) e 15a (4,2 mL; 40 mmol, 10 equiv.), e foi adicionado o 

iodo molecular (I2, 0,08 g; 0,2 mmol, 5,0 mol%). A reação foi mantida em 

agitação por 72 h sob refluxo. Após este tempo, a reação foi colocada sob uma 

chapa aquecedora para vaporização do solvente e, por fim, feita uma coluna 

gradiente Ac:MeOH. Não foi calculado o rendimento do produto, obtido como 

um sólido branco brilhoso; Rf = 0,35 (Ac:MeOH8:1); RMN 1H (300 MHz, DMSO-

d6): H(1’’,2’,2’’) = 1,46 (s, 18H); H(4) =7,73 (t, J = 12 Hz, 1H); H(3,5) = 9,67 (d, 

J = 12 Hz, 2H). RMN 13C (75 MHz, DMSO-d6): C(1’’,2’,2’’) = 29,9; C(1’) = 

55,3; C(4) = 149,9. 
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3.4.3.2 Síntese de N2,N6-di-terc-butilpiridina-2,6-diamina (17b) a partir de 16b 

Esquema 75 – Síntese de 17b partir de16b. 

 

Fonte: Autor, 2018. 

 Em um balão de fundo redondo contendo 10 mL de DCM, foi adicionado 

16b (322L; 2,0 mmol) e 15a (2,1 mL; 20 mmol, 10 equiv.), e por fim, a esta 

mistura foi adicionado o iodo molecular (I2, 0,08 g; 0,2 mmol, 10 mol%). A 

reação foi mantida em agitação por 96 h à temperatura ambiente. Após este 

tempo, a reação foi colocada sob uma chapa aquecedora para vaporização do 

solvente e por fim feita uma coluna gradiente Ac:MeOH.  

Sólido branco brilhoso. 12% de rendimento (0,054 g). Rf = 0,35 (Ac:MeOH 8:1); 

RMN 1H (300 MHz, DMSO-d6):  H(1’’,2’,2’’) = 1,46 (s, 18H); 3,79 (s, 1H, NH); 

H(4) = 7,65 (t, J = 12 Hz, 1H); H(3,5) = 9,71 (d, J = 12 Hz, 2H). RMN 13C (75 

MHz, DMSO-d6): C(1’’,2’,2’’) = 29,8; C(1’) = 55,4; C(3,5) = 110; C(4) = 149,5. 
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