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RESUMO 

A síntese de compostos heterocíclicos, tais como derivados de quinoxalina, tem se mostrado 

bastante relevante e promissora devido às diversas aplicações verificadas nas áreas biológicas 

e tecnológicas. Este trabalho dedicou-se a síntese, caracterização e reatividade de derivados 

quinoxalínicos a partir de dois precursores sintéticos: o ácido-L-ascórbico (1) e do bloco de 

construção 2,3-dicloro-6,7-dinitroquinoxalina (2). A partir da síntese e caracterização dos 

compostos derivados do ácido-L-ascórbico (1) foram realizados estudos visando sua aplicação 

como quimiossensores, no qual o composto 36 demonstrou-se seletivo para o íon Cu2+, em 

metanol, mediante análises colorimétrica e por espectroscopia UV-visível. Além disto, análises 

iniciais sugerem que o composto 39 derivado de 36, uma base de Schiff, também apresenta 

características de quimiossensor para o mesmo metal. A partir do composto 2, foram 

sintetizados cinco compostos através de reações de substituição nucleofílica aromática com 

aminas alifáticas. O controle das condições experimentais permitiu a obtenção tanto de produtos 

mono- quanto dissubstituídos. Estudos de reatividade foram realizados com dois propósitos: i) 

investigar a possibilidade de atuação do composto 47 como quimiossensor para ânions, a partir 

da reação com hidróxido de sódio em DMSO, através dos resultados obtidos pela análise de 

imagem e espectroscopia UV-visível; ii) caracterizar cineticamente a conversão do composto 

44 em 46 através da análise de imagens pelos métodos RGB e multivariada a partir de dados de 

CCD, mostrando-se uma ferramenta simples e de baixo custo para análises qualitativas e 

quantitativas. 

 

Palavras-chave: quinoxalina, ácido-L-ascórbico, 2,3-dicloro-6,7-dinitroquinoxalina, 

reatividade, quimiossensor. 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

Synthesis of heterocyclic compounds, as quinoxaline derivatives, has being shown to be 

relevant and promissor due to expressive applications in biological and technological areas. 

This work was dedicated to the synthesis, characterization and reactivity of quinoxaline 

derivatives in order to obtain new chemosensors. (L)-Ascorbic acid (1) and 2,3-dichloro-6,7-

dinitroquinoxalina (2) were explored as synthetic precursors. Starting from synthesis of 1 and 

characterization of compounds derived from (L)-ascorbic acid, studies were performed 

investigating the application of products as chemosensors, in which compound 36 demonstrated 

selective affinity for Cu2+ íons in methanolic solution, by naked-eye (colorimetric) and UV-

visible analyses. Further, initial analysis suggests that 39 a Schiff’s base derived from 36 also 

presents this feature. Five quinoxaline derivatives were synthesized from building block 2 

through nucleophilic aromatic substitution by aliphatic amines, in which controlling the 

experimental conditions allows to obtain both mono- and di-substituted derivatives. Reactivity 

studies were carried out with two purposes: i) investigate the possibility of 47 compound being 

a chemosensor for anion, based on its interaction with sodium hydroxide in DMSO, using image 

analysis and UV-visible spectroscopy; ii) characterize kinetically the conversion of compound 

44 into 46 based on RGB and multivariate image analysis from TLC data, as a simple and 

inexpensive qualitative and quantitative tool. 

 

Keywords: quinoxaline, (L)-ascorbic acid, 2,3-dichloro-6,7-dinitroquinoxaline, reactivity, 

chemosensor. 
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1 INTRODUÇÃO 

A química dos compostos heterocíclicos inicia-se com a química orgânica, clássica e 

moderna, através da síntese e isolamento de diversos compostos, até as interfaces com diversas 

outras áreas, tais como ciências biológicas e materiais. Ademais, devido à sua grande 

abrangência, tem despertado interesse em pesquisa científica. Além da constante busca e 

aprimoramento de metodologias de síntese, diversos aspectos dos heterociclos podem ser 

investigados, incluindo fundamentos teóricos, atuações em sistemas biológicos, propriedades 

medicinais e aplicações industriais diversas1,2
. 

Neste contexto, a síntese orgânica emerge como um ponto chave para a pesquisa 

envolvendo heterociclos, na qual um ponto estratégico diz respeito à busca de moléculas 

polifuncionalizadas atuando com precursores sintéticos. Em geral, espera-se que tais compostos 

sejam disponíveis comercialmente a preços módicos, sintetizados a partir de reagentes também 

de baixos custos e procedimentos simples, e/ou, ainda, obtidos em quantidades apreciáveis a 

partir de fontes naturais. Todavia, o fator de maior importância, consiste, definitivamente, em 

demonstrar, versatilidade para obtenção de moléculas que venham a ser estruturalmente 

interessantes para possíveis aplicações em uma dada área. 

O presente trabalho visa a obtenção, caracterização e investigação do potencial como 

quimiossensores de novos derivados do heterociclo quinoxalina, utilizando dois precursores 

sintéticos: o ácido-L-ascórbico (1) e o composto 2,3-dicloro-6,7-dinitroquinoxalina (2) (figura 

1). O composto 1, além de suas conhecidas propriedades biológicas3, se mostra estruturalmente 

interessante devido sua polifuncionalidade, o que sugere versatilidade em termos de síntese 

orgânica. Ademais, o fato de ser comercialmente disponível a baixos preços, estimula ainda 

mais seu emprego como precursor sintético. Já o derivado quinoxalínico 2, pode ser obtido 

através de uma metodologia de síntese em três etapas (que será apresentada em seguida), possui 

grupos cloro e nitro, com possibilidades de realização de transformações sintéticas, e potencial 

para investigações relacionadas aos estudos de propriedades biológicas e ópticas, tais como 

quimiossensores4.  

Figura 2 – Estruturas químicas dos precursores sintéticos deste trabalho, compostos 1 e 2. 

 
Fonte: autoria própria. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 COMPOSTOS HETEROCÍCLICOS NITROGENADOS 

 

  O termo heterocíclico é associado a compostos orgânicos de estrutura cíclica, contendo 

ao menos um heteroátomo no ciclo. Os heterociclos mais comuns são aqueles derivados de 

nitrogênio, oxigênio e enxofre, todavia, compostos contendo fósforo, selênio, telúrio, dentre 

outros, são amplamente relatados na literatura. Quando o heteroátomo em questão é o 

nitrogênio, estes compostos são chamados de heterocíclicos nitrogenados, os quais possuem 

uma grande variedade de compostos, especialmente pela valência do nitrogênio, que possibilita 

o mesmo a realizar duas, três ou quatro ligações como parte do ciclo, com compostos estáveis 

de carga -1, 0 e +1, respectivamente, sendo os mais comuns os derivados neutros. Para 

exemplificar estas características, dentre uma imensidão de heterociclos nitrogenados 

conhecidos, foram selecionados os compostos apresentados na Figura 2: o derivado 

benzimidazólico 3, que apresenta atividade frente a morte celular5 (apoptose); o derivado 

quinoxalínico catiônico 4, relatado como parte de um estudo envolvendo atividade biológica 

frente a câncer6; e o derivado pirrólico aniônico 5, gerado a partir de seu ácido conjugado pela 

ação de espécies aniônicas7. Heterocíclicos nitrogenados neutros, tais como pirróis e indóis, e 

catiônicos, tais como sais de piridínio e imidazolínio, são bastante comuns, sendo, inclusive, 

amplamente relatados na literatura como líquidos iônicos e empregados com versatilidades em 

inúmeras aplicações8. Já no caso dos heterocíclicos aniônicos, tipo 5, é necessário que ocorra 

boa estabilização da carga negativa por grupos retiradores de elétrons. 

 

Figura 3 – Exemplos de heterociclos: neutro (3), catiônico (4) e aniônico (5). 

 
Fonte: autoria própria. 

 

 

 

As inúmeras unidades heterocíclicas conhecidas que compõem as variadas classes 

destes compostos, podem ser divididas em dois grandes grupos: aromáticos e não aromáticos. 

Em geral, os heterocíclicos nitrogenados neutros não aromáticos são aminas cíclicas, onde o 
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heteroátomo atua como base/nucleófilo. Todavia, os derivados aromáticos apresentam 

comportamento anfótero, i.e. possuem capacidade tanto de doar quanto de acomodar densidade 

eletrônica, dependendo da natureza do heterociclo e do sistema reacional no qual o mesmo está 

presente. A piridina, como demonstrado na Figura 3, é um exemplo de classe que demonstra 

estes dois comportamentos, onde a mesma pode interagir com espécies ácidas, como um próton, 

formando um ácido conjugado piridínio, ou um cátion metálico, formando um complexo de 

coordenação9. Por outro lado, piridinas também podem interagir com espécies nucleofílicas, 

como na reação de 2-cloropiridina e ânion metóxido, onde o nitrogênio acomoda densidade 

negativa e permite que a reação de substituição nucleofílica aromática ocorra10. De forma 

generalizada, as unidades heterocíclicas aromáticas são constituídas por sistemas conjugados 

de 4n + 2 elétrons π, sendo n um número inteiro, são planares, satisfazendo assim a “regra de 

Hückel”, possuindo, especialmente quando na ausência de substituintes, estabilidade e 

mantendo a aromaticidade. 

Figura 4 – Capacidade da unidade piridínica de doar e acomodar densidade eletrônica. 

 

Fonte: autoria própria 

 

Os heterociclos nitrogenados aromáticos, provenientes de fontes naturais ou de origem 

sintética, são muito importantes do ponto de vista de processos biológicos, e também em termos 

de aplicações nas mais variadas áreas, tais como medicamentos, corantes, pesticidas, 

aromatizantes, cosméticos, materiais fluorescentes e condutores, dentre outros2. A Figura 4 

apresenta alguns exemplos de compostos heterocíclicos nitrogenados de alta relevância 

medicinal. A quinina (6), é um alcalóide extraído da Chichona, uma planta de origem 

amazônica, que desde século XVII tem sido utilizada no tratamento da malária11. 

Provavelmente, o alcaloide mais conhecido e consumido em todo o mundo é a cafeína (7), cujas 
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ações no organismo são bastante amplas, em especial no sistema nervoso central, como 

estimulante12. Vitaminas também possuem unidades heterocíclicas nitrogenadas em suas 

estruturas. A riboflavina (8), isolada pela primeira vez em 1879, é de suma importância para os 

seres humanos, especialmente por estar diretamente ligada à síntese de coenzimas 

transportadoras de elétrons com o FAD – dinucleotídeo de flavina e adenina13.  

Os heterociclos nitrogenados também estão diretamente associados ao transporte de 

oxigênio através do sangue, o mesmo se dá por meio uma proteína denominada hemoglobina, 

cuja unidade estrutural essencial para essa função primordial à vida é o grupo heme, uma 

espécie organometálica macrocíclica derivada de pirrol e ferro (9), com capacidade de 

complexar oxigênio molecular e carregá-lo no meio biológico14. Devido a capacidade 

transportadora dos heterociclos aromáticos, muitos corantes contem unidades desta natureza 

presente em suas estruturas químicas. Dois exemplos envolvem o índigo (10), mundialmente 

conhecido pela coloração “azul jeans”15, e a malvéina ou anilina púrpura (11), uma espécie 

química sintetizada e patenteada por Perkin em 1857, e que tornou uma das responsáveis pelo 

surgimento da indústria de corantes16. Na área medicinal, a exploração da química dos 

heterociclos nitrogenados é fantástica, com alguns dos fármacos mais referenciados de nível 

mundial constituídos por estas unidades. A Zidovudina (12) e o aciclovir (13) são dois dos 

medicamentos de ações antivirais mais famosos que existem, com ações de combate, 

respectivamente, ao vírus da imunodeficiência humana (HIV) e do herpes17.  Ainda 

relacionadas às atividades biológicas de relevâncias, a estrutura 14 é referente a um composto 

relatado recentemente como potencial agente terapêutico para o tratamento do câncer18 e a 

molécula 15 é um composto, que em uma biblioteca de mais de 500.000 moléculas, foi 

selecionado como altamente eficiente frente ao tratamento do Diabetes tipo 219. 
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Fonte: autoria própria 

 

 

2.2 QUINOXALINA 

 

2.2.1 Estrutura 

 

Quinoxalina (16) é o nome dado à unidade heterocíclica oriunda da fusão de unidades 

benzênicas e pirazínicas, de caráter aromático, como consequência da deslocalização de um 

sistema contendo dez elétrons π (Figura 5), com cada átomo da estrutura bicíclica colaborando 

com um elétron π (em orbitais p), e tendo ainda, cada nitrogênio, um par de elétrons livre em 

orbitais sp2. Diferente do naftaleno, a presença de dois átomos de nitrogênio no sistema 

quinoxalínico induz a um maior caráter polar nas ligações químicas, o que torna as interações 

intermoleculares mais fortes que seus parentes hidrocarbonetos, que, como consequência, 

Figura 5 – Exemplos de compostos heterocíclicos nitrogenados de relevância biológica e industrial. 
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fornece estabilidade térmica a seus derivados. Tal fato, associado à capacidade de transporte de 

elétrons via conjugação, faz com que as quinoxalinas sejam comumente explorados como 

materiais moleculares para dispositivos ópticos20. 

  

 

 

 

 

Fonte: autoria própria. 

 

2.2.2 Métodos de síntese 

 

Diversos métodos de síntese de derivados quinoxalínicos são relatados na literatura, 

incluindo a utilização de vários catalisadores, solventes e condições. Os procedimentos 

descrevem desde reações realizadas em meio aquoso, utilização de energia micro-ondas21, 

como também reações catalisadas por nanopartículas de Níquel22 ou nanopartículas CuO, e 

utilização de catalisadores ácidos pouco agressivos ao meio ambiente, como, por exemplo, o 

ácido sulfâmico, um ácido fraco, não volátil, não corrosivo e de baixo custo, considerado um 

eficiente catalisador verde23.  

O esquema 1 descreve a reação de condensação de o-fenilenodiamina com diferentes 

substâncias carboniladas, obtendo-se derivados quinoxalínicos com diferentes padrões de 

substituição. O o-fenilenodiamina é um reagente bastante utilizado na obtenção de destes 

derivados. O composto 17 é formado pela reação de condensação desta diamina aromática com 

o glioxal, dando origem ao núcleo quinoxalínico não substituído24. Para esta reação é comum a 

utilização de ácido acético ou etanol como solvente, sob refluxo, com uma faixa de tempo de 

reação de 2-12h com rendimentos entre 34-85%. Outro método relatado que se mostrou 

eficiente para esta reação foi a utilização de nanopartículas de Níquel (10 mols%), em 

acetonitrila, em um tempo de reação de 10-25 min com rendimentos de 62-98%22. Outras 

formas de obtenção de quinoxalinas substituídas nos carbonos 2 e 3 são reações do o-

fenilenodiamina substituídas com compostos α-dicarbonílicos, dando origem a derivados: 2- ou 

2,3-di- alquil, aril ou heteroaril, substituídos24. Como exemplos, temos também no esquema 1, 

Figura 6 – Unidade básica quinoxalínica com representação dos orbitais. 
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a formação do produto 18, através da reação do o-fenilenodiamina com fenilglioxal, formando 

o produto 2-arilquinoxalinas, e a formação de 2,3-dimetilquinoxalina, 19, através da reação com 

2,3-butanodiona25.  

 

 

Fonte: autoria própria. 

 

A reação entre o-fenilenodiamina e ácido α-cetocarboxílico ocorre com a formação do 

composto 1-hidroquinoxalin-2-ona26 20, que quando tratado com cloreto de tionila ou cloreto 

de fosforila, gera o produto 2-cloroquinoxalina 21 (Esquema 2). Quando se parte do ácido 

oxálico ou algum éster derivado, o produto obtido é o composto 1,4-diidroquinoxalina-2,3-

diona, 22, que similarmente ao composto 20, pode ser clorado, dando origem ao composto 2,3-

dicloroquinoxalina27, 23. Em ambos os produtos, 21 e 23, a estrutura do grupo quinoxalina 

favorece a substituição do cloro no carbono 2, para o composto 21, e dos dois cloros presentes 

nos carbonos 2 e 3, para o composto 23¸ pois tratam-se de carbonos eletrofílicos, pois, em 

ambos, o nitrogênio atua retirando densidade eletrônica do carbono. Deste modo, estes 

compostos tornam-se blocos de construção com diversas possibilidades sintéticas, podendo 

gerar uma grande variedade de derivados quinoxalínicos. 

 

 

 

 

 

Esquema 1 – Síntese de quinoxalinas. 
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Fonte: MENEZES, 2010. 

 

Outro método relatado na literatura envolvendo síntese de derivados quinoxalínicos é 

da reação entre ácido deidroascórbico, obtido por oxidação do ácido ascórbico, com o-

fenilenodinamina, resultando em um composto com propriedades fluorescentes. Esta reação é 

utilizada na identificação e quantificação de ácido ascórbico através do acompanhamento da 

formação do produto por UV-vis ou fluorimetria28. Entretanto, este método possui uma 

controvérsia na literatura, conforme mostra esquema 3, na qual alguns autores relatam que o 

produto desta reação é o composto 24, onde um dos nitrogênios substitui o oxigênio da 

carbonila do éster, presente no ácido ascórbico, e a segunda substituição ocorreria na carbonila 

cetônica, formada no carbono vizinho à carbonila do éster após a oxidação do ácido 

ascórbico29,30. Em contrapartida, a maior eletrofilicidade de carbonilas cetônicas frente às 

carbonilas de ésteres e ácidos carboxílicos, faria com que o composto 25 fosse majoritariamente 

formado, na qual a reação ocorre nas duas carbonilas cetônicas, formadas após a oxidação do 

ácido ascórbico, conforme, inclusive relatado por vários autores31-34,28.  

Esquema 2 – Síntese de derivados quinoxalínicos 2- e 2,3- halogenados. 
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Fonte: autoria própria. 

 

 

 

Segundo NEMET, 2011, o produto da reação de ácido ascórbico com o-

fenilenodiamina depende da metodologia utilizada, pois ao oxidar o ácido ascórbico e, em 

seguida, adicionar 1 equivalente de o-fenilenodiamina em meio ácido, é formado o composto 

26 (Esquema 4). Entretanto, se a oxidação ocorrer em meio aquoso, o produto da reação é o 

composto 27, devido a hidrólise do ácido deidroascórbico. Outros trabalhos relatam que a 

adição de 2 equivalentes de o-fenilenodiamina resultam no produto35 28. 

 

 

 

 

Esquema 3 – Controvérsia na reação de ácido ascórbico com o-fenilenodiamina. 
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Fonte: autoria própria. 

 

O ácido ascórbico é oxidado à ácido deidroascórbico por vários agentes (p-

benzoquinona, halogênios, peróxido de hidrogênio, cloreto férrico, dentre outros), o produto da 

oxidação é bastante instável em solução aquosa e a sua hidrólise origina o ácido 2,3-diceto-L-

glucônico (Esquema 5), uma reação irreversível devido a abertura do anel da lactona36.  

 

 

 

Esquema 4 – Derivados quinoxalínicos a partir da reação do ácido ascórbico com 1 ou 2 

equivalentes de o-fenilenodiamina. 
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Fonte: autoria própria. 

 

 

2.2.3 Aplicações 

 

Os derivados de quinoxalina desempenham importante papel em áreas de âmbitos 

biológico e tecnológico37. Diversos estudos constatam a importância da unidade quinoxalínica 

para uma série de atividades biológicas, incluindo atividade anticâncer, com exemplos de 

moléculas efetivas no combate a células tumorais sendo postuladas como potenciais agentes 

terapêuticos para o tratamento desta patologia18, 38, tais como os compostos 29 e 30 (Figura 6). 

Outras atividades relatadas são anti-HIV39, antibacteriana40, antifúngica41, antituberculose42, 

propriedades anti-inflamatórias43 e antiprotozoária37, também são explorados por atuarem como 

clivadores do DNA44, 45. 

No contexto tecnológico, estes derivados têm suas propriedades fotoluminescentes 

exploradas na utilização em dispositivos eletrônicos, como por exemplo, o composto 31, um 

corante aplicado a células solares (DSSC – dye-sensitized solar cell) que, de forma geral, 

consistem em dispositivos capazes de converter a luz solar em energia elétrica46. Relacionado 

a dispositivos óptico-eletrônicos, o composto 32 é uma molécula eficiente na utilização em 

diodos orgânicos emissores de luz (OLEDs – Organic Light-Emitting Diodes)47, com 

capacidade de transformar energia elétrica em luz, e possibilitando assim o uso como displays 

e monitores de televisões e computadores. Outro exemplo na utilização em OLED’s é o 

composto 33, um polímero conjugado, formado por grupamentos quinoxalínicos, deficientes 

em elétrons, intercalados por grupos tiofeno doadores de elétrons48. 

 

 

Esquema 5 – Oxidação do ácido ascórbico seguida da abertura do anel devido a adição de H2O. 

 



27 
 

 

Fonte: autoria própria 

 

Além disso, derivados quinoxalínicos também possuem um grande e relevante 

potencial na aplicação como quimiossensores, incluindo detecção de poluentes ambientais, 

controle de qualidade de bebidas e de alimentos, detecção de espécies biologicamente 

relevantes para seu monitoramento na corrente sanguínea, sinalização de eventos bioquímicos, 

dentre outros49. 

 

2.2.4  2,3-dicloro-6,7-dinitroquinoxalina como bloco de construção 

 

Conforme visto nas páginas anteriores, derivados de quinoxalina têm sido 

relevantemente documentados na literatura em termos de aplicações em diversas áreas, 

especialmente biológicas, tecnológicas e ambientais, e dentro deste contexto, os produtos 

provenientes das reações de substituição nucleofílica aromática entre 42 e nucleófilos de 

diferentes naturezas tem se mostrado de grande versatilidade. Uma vez que as reações de 

substituição nucleofílica em substratos aromáticos tendem a ser consideravelmente afetadas por 

características estruturais dos substratos, a exploração do composto 2,3-dicloro-6,7-

dinitroquinoxalina 2 emerge como uma interessante possibilidade sintética para obtenção de 

derivados de quinoxalina. No composto 2 é verificada a presença de sistema π-estendido muito 

mais elétron-deficiente que o 42 devido a presença de dois grupos nitro, popularmente 

conhecido como forte retirador de elétrons55, sugerindo que as substituições dos cloros por 

aminas, por exemplo, ocorram de forma muito mais tranquila que as do 42. Ademais, uma vez 

Figura 7 – Exemplos de derivados de quinoxalinas com aplicações biológicas e tecnológicas. 
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que o grupo nitro é comumente relatado como excelente grupo de saída para substituições desta 

natureza, sendo inclusive melhor que o cloro em diversas situações55, a possibilidade novas 

derivatizações se mostra de grande valia. A figura 7 resume estas características estruturais do 

2.  

 

Figura 7 - Principais características estruturais do composto 2 e suas possíveis implicações em reações de 

substituição nucleofílica aromática. 

 

Fonte: autoria própria. 

Em termos de possíveis produtos a serem gerados a partir das reações de 2 com aminas, 

aplicações a partir da exploração de propriedades luminescentes pode ser uma boa perspectiva. 

Uma vez que a presença de grupos doadores e retiradores de elétrons simultaneamente 

conectados ao sistema π-estendido, intensifica o transporte de elétrons (Figura 8), aplicações 

como cristais líquidos e OLED surgem como alternativas. Ademais, as reações do 2 com aminas 

e outras espécies nucleofílicas podem ser importantes para aplicações como quimiossensores 

de espécies aniônicas (Figura 9). Por fim, outras transformações sintéticas (tais como redução 

dos grupos nitro e futuras modificações) podem acarretar em novas possibilidades de aplicações 

para derivados do 2. 

 

Figura 8 -  Esquema exemplificando uma estrutura básica alvo de candidatos a compostos fotoluminescentes. Para 

o composto 2, GDE (grupos doadores de elétron) e GRE (grupos receptores de elétrons) poderia(m) ser amina(s) 

e nitro(s), respectivamente. 

 

Fonte: autoria própria. 
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Figura 9 -  Esquema ilustrativo simplificado de atuação de derivados do 2 como quimiossensores para ânions. 

 

 

Fonte: autoria própria. 

 

2.3 QUIMIOSSENSORES BASEADOS EM COMPOSTOS QUINOXALÍNICOS 

 

Quimiossensores podem ser definidos como substâncias químicas que ao interagirem 

com um dado analito (podendo ser matéria ou energia), produzam um sinal que possa ser 

medido ou visualizado50. Para isso, um quimiossensor deve ter em sua estrutura um sítio 

receptor, onde ocorre a interação com o analito, e uma unidade sinalizadora, que pode ser um 

grupo cromóforo ou fluoróforo. Caso a unidade sinalizadora seja um grupo cromóforo, a 

detecção do analito é observada pela mudança de coloração do sensor, e quando trata-se de um 

fluoróforo, a detecção é observada pelo seu rendimento quântico ou pelo seu espectro de 

emissão de fluorescência51. A figura abaixo apresenta exemplos de mecanismos de interação 

entre sensores e analitos catiônicos (M) e aniônicos (A). Como podemos observar na figura 10, 

os analitos catiônicos interagem com os pares de elétrons livres do quimiossensor, já a interação 

com os analitos aniônicos ocorre através das ligações LH, podendo ocorrer a desprotonação 

nesta ligação, como será discutido posteriormente. 
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Fonte: autoria própria. 

 

Os derivados quinoxalínicos possuem um grande potencial para aplicação como 

quimiossensores. No caso de ânions, sua natureza elétron-deficiente permite deslocalização 

eletrônica, e consequentes variações colorimétricas e espectroscópicas (UV-vis e 

fluorescência), a partir de um átomo contendo densidade/carga negativa ligado à unidade 

heterocíclica conjugado ao sistema heteroaromático, sendo estas provenientes de complexação 

(ligação de hidrogênio) ou desprotonação do quimiossensor contendo grupos OH, NH e SH51 

(Figura 11). 

 

 

 

Fonte: autoria própria. 

 

A versatilidade que o grupo quinoxalina possui tem sido comprovada através de vários 

quimiossensores relatados na literatura, tanto para cátions, quanto para ânions53, 9, 54. Exemplos 

relevantes relacionados à detecção de ânions, principalmente no meio biológico, são 

relacionados ao cianeto (CN-), uma espécie extremamente tóxica que em concentrações entre 

Figura 10 – Interação sensor-analito, L: ligante; M: metal; A: ânion. 

 

Figura 11 – Esquema da interação substrato-ânion, B=base, H= hidrogênio e A- = ânion. 
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0,5-3,5 mg/kg de massa corpórea é letal aos seres humanos. Apesar da sua alta toxicidade, o 

cianeto é muito utilizado em indústrias de corantes, quelantes, tintas, plásticos, fibras e 

detergentes e na produção de fármacos49. Um sensor aplicado ao íon cianeto é o composto 35 

(Figura 12), um complexo formado pelo derivado quinoxalina com rutênio, onde o espectro 

UV-visível foi uma das formas de investigar a interação, sendo observado que a adição de 

cianeto reduz a absorbância do composto, em alguns comprimentos de onda52.  

 

Fonte: autoria própria. 

 

Nos quimiossensores catiônicos, as interações ocorrem, em geral, via a clássica 

química de complexos de coordenação, através da possibilidade de quelação de metal pelos 

pares de elétrons livres presentes nos átomos de nitrogênio e outros heteroátomos conectados à 

unidade cromófora, induzindo também a mudanças colorimétricas e espectroscópicas, devido 

às novas possibilidades de transição eletrônica após o complexo formado quando comparado 

ao ligante livre ou metal isolado. Tendo em vista a aplicação como quimiossensores catiônicos, 

os derivados quinoxalínicos apresentam resultados bastante satisfatórios, como por exemplo, o 

composto 34 (Figura 13), um quimiossensor seletivo para níquel, verificado por mudança 

colorimétrica, espectrais no UV-visível e alterações no espectro de RMN de 1H, devido ao efeito 

da complexação, onde a espécie iônica induz os hidrogênios a apresentarem absorções em 

valores mais baixos, através da blindagem diamagnética53. 

 

Figura 12 – Sensor para cianeto, estrutura e espectro UV-vis da interação sensor-cianeto. 
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Figura 13 – Derivado quinoxalínico e sua aplicação como sensor de níquel 

 

Fonte: autoria própria. 
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3 JUSTIFICATIVAS E OBJETIVOS 

 

Baseado no que foi relatado nos capítulos anteriores, a síntese e avaliação das 

propriedades de derivados quinoxalínicos tem se mostrado bastante promissora e relevante para 

diferentes áreas, tais como médicas, industriais, tecnológicas e ambientais. Neste sentido, este 

trabalho tem por objetivo a síntese, caracterização e investigação de derivados quinoxalínicos 

como quimiossensores, tendo como precursores sintéticos o ácido-L-ascórbico (1) e do bloco 

de construção 2,3-dicloro-6,7-dinitroquinoxalina (2). Desta forma, os principais objetivos do 

trabalho são: 

 

 Síntese de derivados quinoxalínicos a partir de metodologias disponíveis na literatura, 

adaptação das mesmas ou propor novas metodologias. 

 

 

 Caracterização dos compostos por métodos espectrométricos (RMN de 1H e de 13C, 

espectrometria de massa, infravermelho); 

 

 Investigação de interações de moléculas-alvo com ânions e cátions visando potencial 

aplicação como quimiossensores, através de testes colorimétricos e técnicas 

espectroscópicas (RMN de 1H, UV-vis); 

 

 

 Estudo cinético de uma reação de substituição nucleofílica aromática através da análise 

de imagens via RGB e estudos quimiométricos, como método alternativo de análise.   
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4 METODOLOGIA 

4.1 PROCEDIMENTO GERAL PARA OBTENÇÃO DOS DERIVADOS 

QUINOXALÍNICOS A PARTIR DO ÁCIDO-L-ASCÓRBICO 

 

A obtenção dos compostos 36 e 38 baseia-se na metodologia de SEKILY et al. (1984) 

(Esquema 6), na qual é realizada a oxidação do ácido-L-ascórbico à ácido-L-deidroascórbico, 

seguida da reação com 2 equivalentes de o-fenilenodiamina, onde 1 equivalente forma a 

unidade quinoxalínica e mais 1 equivalente adiciona-se à estrutura, formando a amida. O 

composto 38 é obtido de forma semelhante, mas utilizando-se o ácido-L-ascórbico acetalizado 

37. Todas as reações ocorrem em temperatura ambiente. 

 

 

Fonte: autoria própria. 

 

 

 

 

 

 

Esquema 6 - Obtenção dos derivados quinoxalínicos 36 e 38.  
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4.2 CONDENSAÇÃO DO COMPOSTO 36 COM ALDEÍDOS AROMÁTICOS: 

PREPARAÇÃO DE 39 E 40 

 

Os compostos 39 e 40 são obtidos com base na metodologia de SINGH et al. (2010) 

(Esquema 7). Na síntese do composto 39 é realizada a condensação de 36 com p-

nitrobenzaldeído e na obtenção do composto 40, a reação ocorre da mesma forma, mas 

utilizando-se benzaldeído. Em ambos os compostos é adiciona um grupo imina ao derivado 

quinoxalínico 36, formando uma base de Schiff.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: autoria própria. 

 

 

4.3 OBTENÇÃO DO BLOCO DE CONSTRUÇÃO, 2 

 

O bloco de construção 2 (Esquema 8) foi obtido de acordo com MENEZES (2010) a 

partir de uma rota de três etapas. Na primeira etapa realizou-se a reação de o-fenilenodiamina 

e ácido oxálico, onde ocorre a formação da unidade quinoxalínica, formando o produto 41. Em 

Esquema 7 – Preparação dos compostos 39 e 40. 
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uma segunda etapa, o composto 41 é posto para reagir com ácido nítrico (HNO3) e ácido 

sulfúrico (H2SO4), adicionando dois grupos nitro à estrutura, formando o composto 42, e como 

última etapa, este composto é tratado com cloreto de tionila (SOCl2), com o objetivo de 

adicionar dois cloros à estrutura. 

Esquema 8 – Preparação do bloco de construção, 2,3-dicloro-6,7-dinitroquinoxalina. 

 

Fonte: autoria própria. 

 

4.4 OBTENÇÃO DOS COMPOSTOS DERIVADOS DO BLOCO DE CONSTRUÇÃO 

 

A partir do bloco de construção 2 foi possível obter alguns derivados (derivados   44 

– 48) da reação deste composto com diversas aminas alifáticas por substituição nucleofílica 

aromática (Esquema 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Esquema 9 – Obtenção dos compostos mono- ou díssubstituidos. 
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4.5 TESTES COLORIMÉTRICOS 

 

No estudo colorimétrico dos derivados do ácido ascórbico, compostos 36, 39 e 40, as 

imagens obtidas são referentes a interação de cada derivado com 10 equivalentes dos seguintes 

cátions: Cu2+
, Sr2+

, Fe2+, Pb2+, Mn2+, Mg2+, Ni2+, Zn2+, Sn2+, Hg2+, Ba2+, Co2
, sendo que para o 

composto 36, o teste colorimétrico foi realizado com os cátions citados e com os cátions: Al3+
, 

Fe3+, Cr3+
. Para o composto 36, foi realizado, também, o teste colorimétrico de sua interação 

com cloreto de cobre em diferentes equivalentes molares (0eq., 0,5eq., 1eq., 2eq., 5eq e 10eq.).  

Em outro teste colorimétrico temos a interação do derivado do bloco de construção, 

composto 47 (2.10-5 mol.L-1), com o ânion HO-, nas seguintes equivalências molares (0eq., 

10eq., 20eq.,40eq., 60eq., 80eq. e 100eq.), utilizando para ambos, soluções estoques na 

concentração de 2.10-3 mol.L-1. 

 

 

4.6 ESPECTROSCOPIA UV-VISÍVEL 

 

A espectroscopia por UV-vis. é utilizada no estudo da interação do composto 36 com 

os cátions (Cu2+
, Sr2+

, Fe2+, Pb2+, Mn2+, Mg2+, Ni2+, Zn2+, Sn2+, Hg2+, Ba2+, Co2+
, Al3+

, Fe3+, 

Cr3+), na interação do composto 36 em diferentes equivalentes molares de cloreto de cobre, na 

interação do composto 39 com os cátions (Cu2+
, Sr2+

, Fe2+, Pb2+, Mn2+, Mg2+, Ni2+, Zn2+, Sn2+, 

Hg2+, Ba2+, Co2+) e na interação do composto 47 com o ânion OH-. Utilizada também na 

obtenção dos espectros 44 e 46, onde os espectros são utilizados em comparação com estudo 

cinético realizado neste trabalho. 
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5 RESULTADOS DE DISCUSSÕES 

5.1 OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DOS DERIVADOS QUINOXALÍNICOS A 

PARTIR DO ÁCIDO-L-ASCÓRBICO 

 

Na obtenção do composto 36 (Esquema 9), o ácido-L-ascórbico 1 é oxidado por p-

benzoquinona, levando ao ácido-L-deidroascórbico 49, em um tempo médio de 2h, sem a 

necessidade de aquecimento. Através da adição de H2O ao meio, ocorre a hidrólise deste 

composto, levando a abertura irreversível do anel lactona, em seguida, a adição de dois 

equivalentes de o-fenilenodiamina resulta na obtenção do composto, onde através do primeiro 

equivalente de o-fenilenodiamina ocorre a condensação nas duas carbonilas oxidadas na 

primeira etapa, e o segundo equivalente se adiciona à estrutura, através da aminólise do ácido 

carboxílico, após 3h de reação, onde é verificado a formação de precipitado amarelo. Foram 

realizadas outras tentativas de oxidação do ácido ascórbico, com iodo e sulfato de cobre 

pentaidratado, como encontra-se relatado na literatura como bons oxidantes para o ácido 

ascórbico, mas ao reagir com o-fenilenodiamina não era possível a obtenção do produto 

esperado, quando verificado por CCD a formação de algum produto, era necessária purificação 

por coluna cromatográfica, isolando-se produtos em pouquíssimas quantidades.  

 

 

Fonte: autoria própria. 

 

O produto foi obtido com rendimento de 60% de um sólido amarelo, com ponto de 

fusão de 180ºC. A síntese deste produto nestas mesmas condições já está relatada, porém sem 

caracterização encontrada na literatura. Neste trabalho, realizamos a síntese e caracterização 

por RMN de H1 e de 13C e infravermelho (nesta sessão todas as figuras são de autoria própria).  

Através da análise do espectro de infravermelho, podemos destacar as principais 

bandas obtidas no espectro (Figura 14). São observadas as bandas relativas às deformações 

Esquema 10 – Obtenção do composto 36. 
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axiais das ligações N-H (entre 3320 – 3300 cm-1), estiramento C=O de amida (entre 1690 - 

1650 cm-1), estiramento de anel C=C de aromáticos (1517 cm-1), dobramento fora do plano do 

anel aromático (entre 760 – 740 cm-1) e estiramento C-N de amina secundária (entre 1100 - 

1090 cm-1).  

  

 

O espectro de RMN de 1H (Figura 15) apresenta uma absorção em campo baixo, δ 

10.10 ppm (singleto), atribuída ao hidrogênio do grupo amida, desprotegido devido tanto ao 

efeito de ressonância quanto ao efeito de eletronegatividade que retiram densidade eletrônica 

deste próton. O espectro também apresenta oito absorções características de hidrogênios 

aromáticos, entre δ 6.61 – 8.24 ppm, sendo quatro absorções (δ 7.90 – 8.24 ppm) referentes aos 

hidrogênios aromáticos do núcleo quinoxalínico e as outras quatro absorções (δ 6.61 – 7.0 ppm) 

referentes aos hidrogênios do anel aromático ligado diretamente ao grupo amida. As absorções 

referentes aos hidrogênios do grupo amina apresentam-se como um singleto, em δ 5.0 ppm. Os 

hidrogênios presentes no único carbono sp3 da estrutura apresentam absorções entre δ 3.37 – 

3.60 ppm. Em δ 2.5 ppm temos a absorção referente ao solvente utilizado (DMSO-d6).  

 

 

 

 

Figura 14 – Espectro de IV do composto 36 em pastilha de KBr. 
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Figura 15 – Espectro de RMN de 1H (DMSO-d6 – 300 MHz) do composto 36 

 

 

No espectro de RMN de 13C (Figura 16), a absorção referente à carbonila do grupo 

amida encontra-se em δ 164.67 ppm, as absorções referentes aos carbonos CH em aromáticos, 

em δ 115.93 – 131.54 ppm e as absorções dos grupos C=N em aromáticos, δ 142.72 ppm e δ 

155.56 ppm, que compõem o núcleo quinoxalínico, sendo a absorção de maior deslocamento 

atribuída ao carbono da ligação C=N ligado ao grupo amida. As absorções nos deslocamentos 

74.04 e 71.55 ppm são referentes aos dois carbonos CH ligados às hidroxilas. Em δ 62.80 ppm, 

temos a absorção referente ao único carbono CH2 que se encontra diretamente ligado à 

hidroxila. 
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O espectro DEPT-135º auxiliou na atribuição dos carbonos a partir do padrão de 

hidrogenação, onde os sinais para cima mostram quais carbonos são CH e CH3, e os sinais para 

baixo mostram quais carbonos são CH2, conforme mostra a figura 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 16 – Espectro de RMN 13C (DMSO-d6 – 300 MHz) do composto 36. 

Figura 17 – Espectro de RMN de 13C - DEPT- 135° (DMSO-d6 – 300 MHz) do composto 36. 
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A análise do espectro bidimensional de correlação heteronuclear (1JH,C) – HSQC 

(Figura 18), mostra as correlações entre carbonos e hidrogênio, confirmando as atribuições das 

absorções do espectro de hidrogênio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A obtenção do produto 38 foi realizada de forma semelhante ao 36, mas utilizando o 

ácido-L-ascórbico acetalizado 37, anteriormente preparado através da utilização de cloreto de 

acetila e acetona, com o tempo de reação de 2h e isolamento de 40% do produto, com ponto de 

fusão de 193ºC e caracterizado por IV (anexo 1). 

Na caracterização por IV do composto 38, as principais bandas apresentadas no 

espectro (Figura 19) são referentes ao estiramento C=O de amidas (entre 1680 – 1700 cm-1), 

deformações axiais das ligações N-H (entre 3334 – 3300 cm-1), estiramento C-O do acetal 

cíclico (entre 1050 - 1070 cm-1), estiramento de anel (entre 1550 – 1500 cm-1) e dobramento 

fora do plano do anel aromático (entre 760 – 740 cm-1). 

 

Figura 18 – Espectro bidimensional de correlação heteronuclear (1JH,C) –HSQC do composto 36 (DMSO-d6 – 

300 MHz). 
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Os espectros de RMN de 1H e de 13C do composto 38 apresentam quase as mesmas 

absorções que as discutidas para o composto 36, devido à similaridade das moléculas, 

diferenciando apenas as absorções atribuídas aos grupos metila (δ 1.21 ppm, s, 6H). Contudo, 

foi verificada a presença de uma impureza na amostra, onde o rendimento foi calculado 

descontando-se o número de hidrogênios presentes nas absorções das impurezas. A tabela 1 

mostra os dados de RMN dos dois compostos. Os espectros de RMN de 1H e de 13C encontram-

se em anexo (anexos 2 e 3, respectivamente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 – Espectro de IV do composto 38 em pastilha de KBr. 
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Tabela 1 – Dados de RMN 1H e 13C dos compostos 36 (300 MHz, DMSO-d6) e 38 (500 MHz, DMSO-d6). 

RMN 13C -

composto 36 

RMN 13C -  

composto 38 

RMN 1H (mult., int., grupo, JH,H) - 

composto 36 

RMN 1H (mult., int., grupo, 

JH,H) - composto 38 

164.67 164.59 10.1 (s, 1H, NH, amida) 10.14 (s, 1H, NH, amida) 

155.56 154.18 8.16 – 8.24 (dd, 2H, CH, Ar., 7.8Hz) 8.15- 8.22 (dd, 2H, CH, Ar., 4.3Hz) 

146.98 147.67 7.90 – 7.99 (sl, 2H, CH, Ar., 6.8Hz) 7.95 (sl, 2H, CH, Ar.) 

142.72 143.24 7.35 (d, 1H, CH, Ar., 7.8Hz) 7.30 (d, 1H, CH, Ar., 4.5Hz) 

140.73 140.73 7.0 (t, 1H, CH, Ar., 7.7Hz) 7.0 (t, 1H, CH, Ar., 4.5Hz) 

139.14 139.26 6.79 (d, 1H, CH, Ar., 7.9Hz) 6.7 (d, 1H, CH, Ar., 4.7Hz) 

131.52 131.11 6.63 (t, 1H, CH, Ar., 8.0Hz) 6.62 (t, 1H, CH, Ar., 4.4Hz) 

130.54 130.73 5.44 (sl, 2H, CH, OH) 5.97 (d, 1H, OH, 5.37Hz) 

128.99 129.25 5.0 (sl, 2H, NH, amina) 5.46 (t, 1H, CH, 4.1Hz) 

128.47 129.13 4.78 (d, 1H, OH, 5.9Hz) 5.0 (s, 2H, NH, amina) 

126.68 128.91 4.61 (t, 1H, CH, 5.3Hz) 4.71 (q, 1H, OH, 4.1Hz) 

125.93 127.07 4.0 (sl, 1H, CH, 1.9Hz) 4.0 (t, 1H, CH, 4.4Hz) 

122.41 126.41 3.53 – 3.40 (m, 2H, CH, 6.0Hz) 3.7 (t, 1H, CH, 4.5Hz) 

116.17 122.24  1.27 (m, 6H, CH3) 

115.92 116.25   

74.04 115.96   

71.55 108.76   

62.80 74.98   

 71.95   

 65.59   

  65.16     

Fonte: autoria própria. 

 

 

5.2 CONDENSAÇÃO DO COMPOSTO 36 COM ALDEÍDOS AROMÁTICOS: 

PREPARAÇÃO DE 39 E 40 

 

Segundo levantamento bibliográfico, as bases de Schiff 39 e 40 são inéditas, com suas 

formações ocorrendo via condensação catalisada por ácido entre os grupos amino primários 

aromáticos, presente no composto quinoxalínico, e um aldeído apropriado. O pH ideal para 

estas reações é entre 4 e 6, pois se utilizado ácido muito forte, a amina será protonada e terá sua 

nucleofilicidade reduzida, consequentemente a reação ocorrerá lentamente (CLAYDEN, 2001). 

Para isso, na obtenção dos produtos, o catalisador ácido utilizado foi o ácido acético. O 

mecanismo proposto para esta reação é demonstrado na figura 20, tendo início pela etapa de 

adição nucleofílica na carbonila, seguido de desidratação do aminoálcool formado. 
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Fonte: autoria própria 

 

O tempo de ocorrência das reações não foi exatamente verificado, pois o 

acompanhamento por CCD foi realizado na primeira hora, onde nas duas reações ainda foi 

observada a presença do reagente, e na segunda hora, onde verificou-se a formação do produto. 

Entretanto, as reações resultaram em rendimentos diferentes, onde na reação com benzaldeído 

foi obtido 73% do produto 39, e na reação com p-nitrobenzaldeído obteve-se 82% do produto 

40. Os pontos de fusão foram, 203ºC para o composto 39 e 220ºC para o composto 40. 

O espectro de RMN de 1H do composto 39 apresenta uma absorção em δ 11.54 ppm, 

atribuída ao hidrogênio de amida, 8 absorções referentes aos 13 hidrogênios aromáticos (δ 7.23- 

8.60 ppm). A absorção atribuída ao hidrogênio ligado ao carbono C=N da imina encontra-se 

desprotegido em δ 8.95 ppm, devido ao efeito retirador de elétrons do N e do anel aromático, 

que também contribui com o efeito de anisotropia. As demais atribuições encontram-se na 

figura 21.  

 

Figura 20 – Proposta do mecanismo dos compostos 39 e 40. 
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Figura 21 – Espectro de RMN de 1H (DMSO – 500MHz) do composto 39. 

 

 

As atribuições dos sinais do espectro de 13C foram realizadas com o auxílio do espectro 

DEPT 135º, na qual foi possível distinguir os carbonos de acordo com os padrões de 

hidrogenação. A figura 22 mostra os espectros de 13C e DEPT 135° e a correlação das principais 

absorções da estrutura.  
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O espectro HMBC foi utilizado no estudo das correlações (acoplamentos 2J e 3J) entre 

hidrogênios e carbono, onde na figura 23 temos alguma das correlações identificadas no 

espectro. 

 

 

 

 

 

Figura 22 – Espectros de RMN de 13C e DEPT 135° (DMSO-d6, 500MHz) do composto 39 e as 

principais correlações de absorções. 
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Através do espectro HSQC, podemos correlacionar os deslocamentos químicos dos 

núcleos diretamente ligados (carbono e hidrogênio). A figura 24 mostra o espectro HSQC do 

composto 39 e as correlações entre as ligações hidrogênio-carbono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 -  Espectro HMBC (DMSO-d6, 500MHz) e algumas correlações entre núcleos do composto 39. 

Figura 24 – Espectro bidimensional de correlação heteronuclear (1JH,C) –HSQC (DMSO-d6, 500MHz) 

do composto 39. 
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Devido a similaridades dos compostos 39 e 40, os dados de RMN são semelhantes, 

exceto pela presença de mais um hidrogênio aromático no composto 39 (δ 8.22 ppm) e as 

diferenças de deslocamentos químicos, para campo baixo, devido à presença do nitro em 40. 

No anexo 4 encontra-se o espectro HSQC do composto 40 com as correlações realizadas. A 

tabela 2 mostra os dados dos espectros de RMN de 1H e 13C para os dois compostos, com as 

respectivas multiplicidades, integrações, como também a constante de acoplamento, J.  

 

. 

Tabela 2 – Dados de RMN de 1H e 13C dos compostos 39 (DMSO-d6 – 500MHz) e 40 (DMSO-d6 – 500MHz) 

RMN 13C - 

composto 39 

RMN 13C - 

composto 40 

RMN 1H (mult., int., grupo, JH,H) - 

composto 39 

RMN 1H (mult., int., grupo, JH,H) - 

composto 40 

161.78 161.40 11.35 (s, 1H, NH, amida) 11.54 (s, 1H, NH, amida) 

158.15 159.81 9.02 (s, 1H, CH, imina) 8.95 (s, 1H, CH, imina)  

156.44 156.49 8.56 (d, 1H, CH, Ar., 8.15Hz)  8.60 (d, 1H, CH, Ar., 8.05Hz) 

149.25 142.44 8.40 (dd, 4H, CH, Ar., 8.5Hz) 8.22 (m, 4H, CH, Ar., 6.75Hz) 

142.73 141.33 8.19 (m, 2H, CH, Ar., 3.3Hz) 8.05 (m, 2H, CH, Ar., 6.7 Hz) 

141.45 138.56 8.02 (q, 2H, CH, Ar., 3.3 Hz  7.66 (m, 3H, CH, Ar., 5.8Hz) 

138.71 138.34 7.60 (d, 1H, CH, Ar., 7.95Hz) 7.61 (d, 1H, CH, Ar., 7.85Hz) 

138.17 135.96 7.43 (t, 1H, CH, Ar., 7.7Hz) 7.39 (t, 1H, CH, Ar., 7.6Hz) 

133.49 133.11 7.24 (t, 1H, CH, Ar., 7.65Hz) 7.34 (t, 1H, CH, Ar., 7.65Hz) 

132.65 132.45 5.89 (d, 1H, CH, 8.75Hz) 5.96 (m, 1H, CH) 

131.36 132.11 5.07 (d, 1H, CH, 8.85 Hz) 5.03 (d, 1H, CH, 8.85Hz) 

129.86 131.15 4.59 (t, 1H, OH, 5.2Hz) 4.53 (t, 1H, OH, 5.7Hz) 

128.88 128.96 4.44 (d, 1H, OH, 6,0Hz) 4.38 (d, 1H, OH, 6,0Hz) 

128.83 128.86 3.99 (m, 1H, CH) 4.02 (m, 1H, OH)  

128.67 128.58 3.63 - 3.30 (m, 2H, CH, 5.5Hz) 3.64 (m, 1H, CH, 5.8Hz) 

124.65 128.52  3.51 (m, 1H, CH, 6.4Hz) 

124.23 127.72   

119.22 124.34   

117.59 118.58   

74.04 117.14   

71.12 73.87   

63.48 70.99   

  63.39     

Fonte: autoria própria. 
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5.3 OBTENÇÃO DO BLOCO DE CONSTRUÇÃO, 2,3-DICLORO-6,7-

DINITROQUINOXALINA, 2 E REAÇÃO COM AMINAS  

 

O bloco de construção 2 é obtido em três etapas, conforme mostra o esquema 11, 

partindo-se de o-fenilenodiamina e ácido oxálico, onde ocorre a ciclização catalisada por ácido, 

formando o composto 41, em 3 horas de reação, com 85% de rendimento. Este produto sofre 

nitração através da reação com ácido sulfúrico e ácido nítrico, levando à obtenção do composto 

6,7-dinitroquinoxalinadiona, 42, em 5h de reação, com 80% de rendimento. Em seguida, este 

composto é aromatizado e diclorado na reação com cloreto de tionila em uma mistura de 

diclorometano-dimetilformamida, formando o bloco de construção 2,3-dicloro-6,7-

dinitroquinoxalina, 2, após 3 horas de reação, com 92% de rendimento. 

 

Esquema 11 –   Obtenção do bloco de construção 2,3-dicloro-6,7-dinitroquinoxalina, 2 

 

Fonte: autoria própria. 

 

O espectro de IV do composto 2 (figura 25) apresenta uma banda referente às 

deformações angulares das ligações C-N e axiais assimétricas de N-O, em 1542 cm-1, apresenta 

também em 1300 cm-1 outra banda referente à deformação axial da ligação N-O. São observadas 

as bandas relativas aos estiramentos assimétricos das ligações N-O, em 1349 cm-1, verifica-se 

também a presença de uma banda intensa em 904 cm-1, referente à vibração de deformação 

axial da ligação C-Cl de caráter aromático. 
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O espectro de RMN de 1H (figura 26) apresenta, como esperado, somente uma 

absorção em δ 7,92 ppm, singleto, integrando dois hidrogênios, atribuídos aos dois hidrogênios 

aromáticos presentes na estrutura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Através do bloco de construção 2, é possível obter derivados deste composto através 

da reação com aminas, onde foram obtidos os derivados 44 – 48, utilizando uma mistura de 

acetonitrila-clorofórmio 4:1 v/v. como solvente. As reações do bloco de construção com aminas 

alifáticas ocorrem através de adição nucleofílica aromática (Esquema 12), onde ocorre a 

substituição de um ou dois cloros, podendo formar um produto monossubstituído, através da 

adição de 2 equivalentes molares da amina apropriada, ou dissubstituído, através da adição de 

5 equivalentes, sob as mesmas condições, mas em tempos e rendimentos diferentes, conforme 

mostra a tabela 3.  

 

Figura 25 – Espectro de IV do composto 2,3-dicloro-6,7-dinitroquinoxalina 2, em pastilha de KBr. 

Figura 86 – Espectro de RMN 1H (DMSO - 300 MHz) do composto 2. 
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Esquema 12 – Proposta de mecanismo para as reações do composto 2 com aminas. 

 

Fonte: MENEZES, 2010. 

 

 

Tabela 3 – Derivados obtidos a partir de 2,3-dicloro-6,7-dinitroquinoxalina, 2, com a amina apropriada, em uma 

solução de acetonitrila-clorofórmio 4:1 v/v. 

Produto Amina 
Equivalentes 

molares 

Tempo de 

reação 
Rendimento 

 

 
 

2 eq. 10 min. 90% 

 

 

    

   2 eq.      3h     92% 

 

 

5 eq. 10 min. 93% 

 

 

5 eq.   3h 91% 

* 

 

5 eq.     12h.     91% 

*produto obtido a partir da reação do composto 44 com amina utilizada. 

Fonte: autoria própria. 

 

Os produtos 44 – 48 foram caracterizados por IV e os compostos 46 – 48 foram 

também caracterizados por RMN de 1H e 13C. Em todos os produtos a formação é confirmada 

inicialmente por meio de CCD, devido ao produto monossubstituído apresentar um fator de 

retenção, Rf., menor que o do bloco de construção e maior que o do produto dissubstituído.  
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Os espectros de IV destes derivados apresentam-se semelhantes, por isso os dados 

serão apresentados em forma de tabela (Tabela 4), que mostra as principais bandas referentes 

aos grupos N-H, C-N e N-O, outra característica importante nos espectros dos produtos 

díssubstituidos é a ausência da banda de absorção em aproximadamente 904 cm-1
, referente à 

vibração de deformação axial da ligação C-Cl de caráter aromático. 

 

Tabela 4 – Principais bandas de IV (KBr) dos compostos 44 – 46. 

Produto Frequência de ligações (cm-1) 

 N-H1 C-N, N-O2 N-O3 C-Cl4 

44 - 1543- 1456 1327 915 

45 3415 1525 - 1456 1336 935 

46 - 1541 - 1446 1344 - 

47 3421 1543 - 1500 1349 - 

48 3446 1521 - 1467 1323 - 

1. Deformação axial; 2. Sobreposição das bandas referentes às deformações axial assimétrica 

da ligação NO, e angular da ligação C-N; 3. Deformação axial simétrica da ligação N-O; 4. 

Deformação axial da ligação C-Cl de caráter aromático. 

Fonte: autoria própria. 

 

Além da caracterização por IV, podemos identificar a formação do produto 

dissubstituído através das análises dos espectros de RMN, que devido à similaridade das 

atribuições, não serão todos discutidos. 

O espectro de RMN de 13C (figura 27) para o composto 46, mostra em campo alto δ 

24.65 e δ 49.11 ppm, as absorções referentes aos carbonos originados da pirrolidina e as 

absorções referentes ao núcleo quinoxalínico, δ 148.68, δ 139.40, δ 137.55 e δ 121.11. O 

espectro de RMN 1H apresenta três absorções, nos seguintes deslocamentos: em δ 8.03 ppm, 

singleto integrando dois hidrogênios, atribuídos aos hidrogênios aromáticos, e em δ 3.58, e δ 

1.87 ppm, dois sinais largos, cada sinal integrando oito hidrogênios, atribuídos aos hidrogênios 

originados da amina, sendo o mais protegido (δ 1.87 ppm) o sinal dos hidrogênios CH2 mais 

distantes do nitrogênio. O espectro HSQC deste composto encontra-se no anexo 5. 
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Os espectros de RMN de 13C e DEPT 135º do composto 47 são mostrados na figura 

28, as atribuições foram realizadas com o auxílio do espectro HSQC (anexo 6), onde as 

absorções referentes ao núcleo quinoxalínico são encontradas em δ 138.8, δ 120.8, δ 137.3 e 

145.6 ppm. O carbono do grupo CH3, originado da butilamina, encontra-se em δ 13.68. Os 

demais carbonos dos grupos CH2, encontram-se em δ 19.7, δ 30.1 e δ 40.7 ppm. O espectro de 

RMN de 1H (anexo 7) mostra em δ 8.78 ppm, singleto integrando dois hidrogênios, os sinais 

atribuídos as hidrogênios aromáticos, em δ 3,36 ppm, integrando dois hidrogênios, os 

hidrogênios da ligação N-H, em δ 4.36 ppm, integrando quatro hidrogênios, referentes aos 

hidrogênios do grupo CH2  próximo a N-H, em δ 2.49 ppm, integrando quatro hidrogênios, 

atribuídos aos hidrogênios do grupo CH2 seguinte e em δ 1.79 ppm, integrando seis hidrogênios, 

atribuído aos hidrogênios presentes ao grupo CH3.  

 

 

 

 

 

Figura 27 – Espectro de RMN de 13C (MeOD - 500 MHz) do composto 46. 
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O espectro de RMN de 13C (anexo 8) do composto 48, podemos verificar as absorções 

atribuídas ao produto dissubstituído por duas aminas diferentes. O espectro mostra as absorções 

referentes aos carbonos originados das aminas em menores descolamentos, onde em δ 21.50 

ppm e temos a absorção referente aos carbonos CH3, em δ 21.50 ppm temos os sinais atribuídos 

aos carbonos CH2 originados da pirrolidina, em δ 42.82 ppm temos o sinal referente ao carbono 

não hidrogenado, originado da isopropilamina e em δ 120.50 – 147.67 ppm observamos os 

sinais referentes aos carbonos pertencentes a unidade quinoxalínica. 

O espectro de RMN de 1H (anexo 9) mostra em δ 8.29 ppm os sinais atribuídos aos 

hidrogênios aromáticos da unidade quinoxalínica, em δ 7.0 ppm o sinal referente ao hidrogênio 

ligado diretamente ao nitrogênio, originado da isopropilamina, mostra também em δ 4.32 ppm 

o sinal do hidrogênio ligado ao grupo CH, originado da isopropilamina, e em δ 3,53 ppm o sinal 

referente aos oito hidrogênios presentes no anel originado da pirrolidina, grupos CH2 e δ 1,46 

ppm, atribuído aos seis hidrogênios dos dois grupos CH3.  

 

 

 

Figura 28 – Espectro de RMN de 13C (DMSO - 300 MHz) e DEPT 135º do composto 47. 
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5.4 TESTES COLORIMÉTRICOS 

 

Testes colorimétricos para os derivados de ácido ascórbico com cátions 

 

Ao interagir o composto 36 com 10eq. dos cátions em estudo, observa-se de imediato 

a mudança de coloração na interação com o cátion Cu2+. A concentração utilizada para este 

teste foi de 1.10-4 mol.L-1 para o composto 36 e 5.10-4 mol.L-1 para os cátions. Em concentrações 

menores do composto não é possível observar, a olho nu, uma diferença de coloração tão 

significativa, apenas um amarelo claro. A figura 29 mostra o registro do teste realizado.  

 

 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Em outro teste colorimétrico, utilizamos apenas o composto 36 e o a solução do cátion 

Cu2+, em diferentes equivalentes molares (0eq., 0,5eq., 1eq., 2eq., 5eq e 10eq), nas mesmas 

concentrações do teste anterior, mais uma vez, em todos os equivalentes adicionados foi 

observado de imediato a mudança de coloração. O registro de teste encontra-se na figura 30. 

 

 

 

 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Figura 99 – Teste colorimétrico 36 (1.10-4 mol.L-1) /Cátions 2+(5.10-4 mol.L-1), em MeOH 

Figura 3010 – Interação do composto 36 (1.10-4 mol.L-1) com o cátion Cu2+(1.10-3 mol.L-1), em MeOH. 

 

36
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O estudo colorimétrico da interação do composto 39 com os cátions (figura 31) 

mostrou também que ocorre a mudança de coloração com o cátion Cu2+, sendo que a cor não 

muda imediatamente, a mudança de coloração é observada em média em 5-10 minutos. Este 

maior tempo na mudança de coloração, em comparação com o composto 36, é causado pela 

presença do anel aromático, adicionado na reação de condensação, que retira densidade 

eletrônica através do efeito de ressonância, reduzindo o efeito doador de elétrons das unidades 

que complexam com o metal. A concentração utilizada para este teste foi de 1.10-4 mol.L-1 para 

o composto 39 e 5.10-4 mol.L-1 para os cátions, em concentrações menores do composto não é 

possível observar, a olho nu, uma diferença de coloração tão significativa, apenas um amarelo 

claro. Observa-se também uma pequena mudança de coloração do Fe2+, que pode também ser 

atribuída à oxidação do ferro na solução, e que não esteja ocorrendo interação.  

 

Fonte: autoria 

própria. 

 

O teste colorimétrico para o composto 40 mostrou um resultado diferente dos outros 

derivados quinoxalínicos analisados (figura 32), a imagem mostra que visualmente não é 

possível observar mudança de coloração na interação com os cátions. O teste foi realizado nas 

mesmas concentrações que os testes anteriores, também em MeOH. Estas interações ainda serão 

estudadas por UV-vis. 

 

 

 

 

 

Figura 31 – Interação do composto 39 (1.10-4 mol.L-1) com cátions 2+ (5.10-4 mol.L-1), em MeOH. 
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Fonte: autoria própria. 

 

Testes colorimétricos para o derivado de 47 e o ânion hidróxido, HO-
 

O teste colorimétrico do derivado 47 com o íon hidróxido mostra que a mudança de 

coloração da solução ocorre apenas com a adição de 40 eq. de HO-, o que equivale a uma 

concentração de 0,2 mol.L-1, que, a princípio, é considerada uma concentração muito alta para 

aplicação como quimiossensor, que evidencia que os hidrogênios que estão sendo 

desprotonados na estrutura são pouco ácidos. Com a adição de excesso do ânion HO- a solução 

passa de amarelo para vermelho (figura 33). 

 

 

Figura 33 – Interação do composto 47 (2.10-5 mol.L-1) com o ânion hidróxido, em MeOH. 

 

Fonte: autoria própria. 

 

 

 

                                 Figura 32 – Interação do composto 40 com cátions 2+, em MeOH. 
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5.5 ESPECTROSCOPIA UV-VISÍVEL: INTERAÇÃO SENSOR-CÁTION 

 

Espectroscopia UV-visível da interação do composto 36 e cátions 

Os espectros UV-vis. provenientes de soluções contendo o composto 36 e 5 

equivalentes de cada cátion mostra o aparecimento de uma banda em um comprimento de onda 

máximo em 416 nm, apenas para o cátion Cu2+ (Figura 34a), sugerindo uma interação seletiva 

com o referido metal. Outra mudança observada no espectro da interação com o cobre é o 

aumento na absorbância no comprimento de onda de 270nm. A Figura 34b mostra os valores 

obtidos em 416 nm das absorbâncias provenientes de cada interação sensor-cátion. Observa-se 

claramente a seletividade do composto 36 para o íon cobre (II). 

 

Figura 34 – Interação do composto 36 (1.10-4mol.L-1) com cátions 2+ (5.10-4mol.L-1, 10eq.): a) espectros UV-vis; 

b) absorções em 426 nm.  

 

Fonte: autoria própria.  

 (a) 
 (b) 
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A partir da análise dos espectros UV-vis referentes às interações do composto 36 com 

diferentes equivalentes molares de Cu2+ (figura 35), podemos observar que com 0,5eq. de Cu2+ 

já é possível observar o aumento da banda de absorção em 470 nm, região do visível, e em 270 

nm. Através deste espectro podemos observar que a medida em que aumentamos os 

equivalentes molares há um aumento na absorbância em duas regiões (270 nm e 416 nm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: autoria própria. 

Com o intuito de estimar o tempo de estabilização do complexo formado entre o 

composto 36 e o cátion Cu2+, foi realizado o acompanhamento por UV-vis. da interação do 

substrato com 10 eq. do cátion, a cada 5 min. (0 – 5 horas) (figura 36). O espectro mostra que 

o tempo de estabilização é de aproximadamente 5 horas, na qual observa-se que com o passar 

do tempo há um aumento na absorbância na região em torno de 270 nm, como também em 

torno de 525 nm e um decréscimo na região por volta de 430 nm. Além disto, podemos observar 

a presença de um ponto isosbéstico bem definido em 420 nm indicando a presença de duas 

espécies em equilíbrio na solução. Deste experimento, conclui-se que existe uma interação 

inicial e imediata do composto 36 com Cu2+, sendo que novas interações devem ocorrer com o 

passar do tempo quando na presença de excesso da espécie catiônica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0eq. 

10eq. 

Figura 35 – Espectro UV-vis. da interação do composto 36 (1.10-4mol.L-1) e 

Cu2+ (5.10-4mol.L-1; 0 - 10eq). 
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Figura 36 – Espectro UV-vis. da interação do composto 36 (1.10-4mol.L-1) e  

Cu2+ (5.10-4mol.L-1; 0 – 5 horas.). 

 

Fonte: autoria própria. 

A partir dos resultados obtidos no UV-vis. onde constatamos a seletividade do 

substrato 36 com o ânion Cu2+
, procurou-se investigar a estequiometria da interação inicial do 

cobre com o ligante 36 através de uma titulação espectrofotométrica pela adição de diferentes 

quantidades do cátion (0-5 equivalentes), sendo considerada a absorbância em 416 nm. O perfil 

da titulação foi típico de uma interação 1:1 entre 36 e Cu2+ (figura 37). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: autoria própria. 

Figura 37 – Titulação espectrofotométrica referente à adição de Cu2+ à solução contendo 36 (1.10-4mol. L-1). 

Todos os espectros foram obtidos após 5 minutos da combinação dos reagentes. 
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No intuito de se entender a natureza química da interação do composto 36 com Cu2+, 

os dois reagentes foram combinados estequiometricamente, e um espectro de IV foi obtido após 

a evaporação do solvente (Figura 38). É possível observar claramente um deslocamento da 

banda referente ao estiramento da ligação C=O para valores mais baixos (de 1650 para 1627 

cm-1), indicando coordenação do oxigênio com o cobre56 Com os dados de UV-vis e IV em 

mãos, foi proposta uma estrutura para o complexo formado entre o ligante 36 e Cu(Cl2(OH2)2, 

onde o metal interage com o oxigênio da carbonila e ao nitrogênio da unidade quinoxalina, 

adotando uma geometria octaédrica (Figura 39). 

Figura 38 – Espectro de IV (1800 – 450 cm-1) obtido a partir de uma mistura equimolar de 36 e CuCl2(OH2)2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Figura 39 – Estrutura proposta para o complexo oriundo da interação inicial do ligante quinoxalínico 36 com 

CuCl2(OH2)2. 

 

 

 

 

 

Fonte: autoria própria. 
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Espectroscopia UV-visível da interação do composto 39 e cátions 

O estudo da interação do composto 39 com os cátions foi realizado através da obtenção 

dos espectros UV-vis.  das soluções contendo o substrato 39 (2.10-4mol.L-1) e 10 equivalentes 

de cada cátion (2.10-3mol. L-1). Através dos espectros obtidos (figura 40) podemos observar o 

aumento na absorbância em praticamente todo o espectro, com uma absorção característica em 

torno de 400 nm quando o composto interage com o íon cobre, sugerindo seletividade para este 

metal.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: autoria própria. 

Em continuidade com o estudo, temos na figura 41 os espectros de UV-vis. das 

soluções do composto 39 (2.10-4mol.L-1) com diferentes equivalentes do cátion Cu2+ (2.10-

3mol.L-1). O espectro mostra que com o aumento na quantidade de equivalentes molares do 

cátion observa-se a diminuição na absorbância em 370 nm e um aumento na faixa de 450 nm. 

Além disto, temos em 390 nm a presença de um ponto isosbéstico, indicando a presença de 

duas espécies em equilíbrio, evidenciando a formação do complexo. 

 

 

 

 

39 

Cu2+ 

Demais cátions 

Figura 40 – Espectros UV-vis. da interação do composto 39 (2.10-4mol.L-1) e cátions (10eq., 2.10-3mol.L-1). 
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Fonte: autoria própria. 

 

Na figura 42 temos os espectros UV-vis. da solução do composto 39 (2.10-4mol.L-1) 

com Cu2+ (10 eq., 2.10-3mol.L-1) em diferentes tempos. Observa-se que em 440 nm a 

absorbância torna-se constante em torno de 1 hora de interação, indicando ser este o tempo de 

estabilização do complexo.  

   

 

 

 

 

 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Figura 41 – Espectros de UV-vis. da solução do composto 39 (2.10-4mol.L-1) com diferentes equivalentes de 

Cu2+ (2.10-3mol.L-1). 

 

Figura 42 – Espectros de UV-vis. da solução do composto 39 (2.10-4mol.L-1) com Cu2+ (2.10-3mol.L-1) em 

diferentes tempos de interação. 
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Da mesma forma que foi realizado o estudo do composto 36 com cobre, foram 

realizados espectros IV do composto 39 e do complexo formado entre 39 e CuCl2(OH2)2 e a 

titulação espectrométrica. Além disto, foi realizado o Job’s plot da interação substrato: cobre, 

onde foi possível constatar a estequiometria 1:1 (figura 43), onde a absorbância máxima 

utilizada para a construção do gráfico foi de 420 nm. Na figura 44, temos os espectros 

sobrepostos do composto 39 e do complexo formado entre 39 e CuCl2(OH2)2
. O resultado 

mostra que não há diferenças significativas entre os espectros nas bandas referentes aos grupos 

imina, amida ou carbonila, onde seriam possíveis sítios de interação. Mediante este resultado 

foi proposta a estrutura do complexo em questão, no qual o sítio de interação é o oxigênio de 

um dos grupos hidroxilas e um dos nitrogênios presentes na estrutura do núcleo quinoxalínico, 

adotando uma geometria octaédrica.  

 

 

Fonte: autoria própria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43 – Job’s plot da interação de 39 (2.10-4 mol.L-1) e Cu2+ (2.10-4mol.L-1). 
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 Figura 44 – Espectro de IV (4000 – 400 cm-1) do complexo formado entre 39 e CuCl2(OH2)2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: autoria própria. 

 

 

Figura 45 – Modelo proposto para complexo 39-CuCl2(OH2)2 

 

Fonte: autoria própria. 
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Na figura 46 temos a titulação espectrometria, onde a absorbância máxima foi em 420 

nm. O perfil da titulação foi típico de uma interação 1:1 entre 39 e Cu2+
. 

 

Figura 46 – Titulação espectrofotométrica referente à adição de Cu2+ (2.10-3mol. L-1) à solução contendo 39 

(2.10-4mol. L-1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: autoria própria. 

 

 

5.6 ESTUDO DA INTERAÇÃO DO COMPOSTO 47 COM O ÂNION HO- 

 

O estudo da interação do composto 47 com o ânion HO- foi realizado através de análise 

por UV-vis, em que o espectro (figura 47) mostra o aparecimento de uma banda de absorção 

em 560 nm, que aumenta progressivamente com o aumento da concentração do ânion, 

evidenciando a desprotonação do composto pelo ânion (Esquema 13). Ao adicionar-se 40 eq. 

de HO-  observa-se a mudança de coloração da solução (amarelovermelho), como mostrado 

anteriormente no teste colorimétrico (figura 30).  

 

 

 

 

 

 

Fonte: autoria própria. 

Esquema 13 – Interação do composto 47 com HO-, desprotonação do composto. 
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Fonte: autoria própria. 

 

Esta interação também foi acompanhada através do escaneamento e análise das 

imagens por RGB de microplacas, contendo cada micropoço 250 µL das soluções em estudo (0 

- 100eq.), que foi utilizado para caracterizar as espécies em solução. Estes resultados foram 

obtidos pelo aluno e colaborador Camilo Lelis de Morais, orientado pelo professor Dr. Kássio 

Lima. 

Concluímos que, na análise não foi possível estimar os valores da concentração do 

composto 47 e a sua forma aniônica com base no canal B, uma vez que, tanto espécies ácido-

base e conjugados absorvem em comprimentos de onda muito próximos na região espectral de 

400-430 nm. No entanto, verificou-se uma correlação linear (figura 48) entre a concentração de 

HO- (em equivalentes molares) e valores de absorbância, determinado tanto na análise de 

imagem usando canal L-R, e espectroscopia UV-vis (em 560 nm).  

 

 

Figura 117 – Espectro de UV-vis. da interação do composto 47 (2.10-5 mol.L-1) com o ânions HO-
. 
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Fonte: autoria própria. 

 

 

5.7 ESTUDO DA REAÇÃO DO COMPOSTO 44 COM PIRROLIDINA: FORMAÇÃO DO 

PRODUTO 46 

 

Para obtermos o composto 46 é necessária, primeiramente, a preparação do produto 

44, que é obtido através da reação do bloco de construção 2 com 2eq. de pirrolidina, formando 

o produto monossubstituído. Com o objetivo de acompanhar a transformação do produto 44 em 

46, produto dissubstituído, a reação foi escaneada e caracterizada tanto em solução como 

adsorvido em CCD. Para os estudos em solução, as imagens obtidas a partir de digitalização da 

placa de 96 micropoços foram usadas para prever a concentração de compostos 44 e 46, 

individualmente e como mistura, por meio de análise multivariada das imagens, em que a 

sobreposição de bandas de absorção, principalmente na região do visível, prejudicam 

grandemente a utilização espectroscopia UV-vis. (figura 49). Os estudos a partir das imagens 

da CCD foram realizados com a separação e quantificação de ambos os compostos 44 e 46, e 

realização do acompanhamento da reação de transformação do produto monossubstituído em 

dissubstituído.  

 

 

Figura 48 – Correlação linear entre a concentração de NaOH (em eq.) e os valores de absorção (canal G - R) 

determinada pela imagem digitalizada para 47. 
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Figura 49 – Espectro UV-vis. dos compostos 44 e 46. 

 

Fonte: autoria própria. 

 

O tratamento dos dados por RGB foi realizada da mesma maneira que o experimento 

anterior, utilizando as mesmas equações e tratamentos, exceto pela captura da imagem que foi 

de uma parcela quadrada (6 × 6 pixels) e de cada ponto na CCD.  

O estudo das imagens de CCD foi aplicado na quantificação e construção do perfil 

cinético através do sistema de cor RGB, dos dois compostos, onde na figura 50 temos as 

imagens das placas CCD, eluidas em CHCl3, onde observa-se com o passar do tempo o 

desaparecimento do reagente (maior Rf) e aos 30 minutos constatamos a presença de apenas 

um composto na CCD. 

 

Figura 50 – Imagens das placas de CCD, eluidas em CHCl3, com o meio reacional da transformação de 44 em 

46. 

 

Fonte: autoria própria. 
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Na figura 51 temos uma imagem digitalizada (10 x 10 pixels) da CCD separados de 

44 e 46 para valores de concentração de 1,0-8,0 mmol.L -1, para ambos compostos.  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: autoria própria. 

 

O contorno traçado (figura 52) foi muito útil para visualizar os picos máximos dos 

compostos 44 e 46 separadamente. A sensibilidade deste método pode ser melhorada, mantendo 

e analisando os canais RGB separadamente, esta operação é útil para compostos amarelos.  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Desta maneira, curvas analíticas (absorbância vs. concentração) foram realizadas para 

ambos os compostos, utilizando a absorção calculada para o canal de azul e verde, 

respectivamente, e os resultados são dados na figura 53.  

 

 

 

 

 

Figura 51 – Imagem digitalizada de placa de CCD para os compostos. (a) 44; (b)46. 

 

Figura 52 – O gráfico de contorno obtido para os compostos 44 e 46. 
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Figura 53 – Curvas de calibração para os compostos 44 (a) e 46 (b) obtido através das análises de imagens. 

 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Utilizando o mesmo método de análise de imagens por CCD, foi construída uma curva 

cinética para esta reação, sendo a análise por CCD realizada durante períodos de tempo 

definidos, que devido à alta reatividade do composto 44 com pirrolidina foram realizadas 

medidas em curtos espaços de tempo, adicionando-se apenas 1eq. de pirrolidina.  

Os resultados mostram que foi possível construir perfis cinéticos com base no consumo 

de 44 nos meios de reação, como apresentada na figura 54.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: autoria própria. 

 

 

Figura 54 – Perfil cinético obtido usando os valores de absorção do canal de azul em imagens digitalizadas para 

o consumo do reagente 44 e de formação do produto 46. 
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O método foi bastante reprodutível uma vez que os resultados são apresentados em 

triplicata (figura 55), especialmente se for levado em consideração que se trata de um sistema 

não automatizado (ou seja, o operador precisa tomar uma alíquota, colocar na placa de CCD e 

eluir no interior da câmara cromatográfica).  

 

 

Figura 55 – Perfil cinético (em triplicata), obtido por análise de imagens para reação do composto 44 com 

pirrolidina, em CHCl3. 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Para entender mecanisticamente o estudo da reação, que foi representada graficamente 

1 / [44] vs. tempo. Na tentativa de confirmar a ordem da reação como sendo de segunda ordem, 

utilizou-se os perfis cinéticos, no entanto, o ajuste não linear foi determinado (figura 56), que 

sugere uma lei de velocidade mais complexa, tal como uma catalise básica, comumente relatada 

em reações de substituição nucleofílica aromática realizadas em solventes incapazes de atuar 

como esponja de prótons, tais como clorofórmio. 
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Fonte: autoria própria. 

 

 

  

Figura 56 – Ajuste não linear obtida para 1 / [44] versus o tempo para a reação de 44 com pirrolidina em CHCl3. 
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6 PARTE EXPERIMENTAL 

6.1 MATERIAIS 

 

Os reagentes e os solventes orgânicos utilizados foram obtidos comercialmente e 

utilizados sem purificação prévia, exceto as aminas, destiladas priori uso. Os reagentes 

utilizados foram: ácido-L-ascórbico (Isofar), p-benzoquinona (Sigma-Aldrich), o-

fenilenodiamina (Aldrich), p-nitrobenzaldeído (Aldrich), benzaldeído (Dinâmica), cloreto de 

tionila (Merck), cloreto de acetila, cloreto de metileno e dimetilformamida. Os ácidos (Vetec, 

Synth) utilizados foram: ácido acético glacial, ácido oxálico, ácido clorídrico, ácido sulfúrico, 

ácido nítrico. As aminas (Aldrich e Merck): butilamina, isopropilamina e pirrolidina. Os sais 

utilizados foram, cloreto de cobre (II) dihidratado (CuCl2.2H2O), cloreto de cobalto (II) 

(CoCl2), cloreto de estanho (II) dihidratado (SnCl2.2H2O), cloreto de cálcio (CaCl2), cloreto de 

magnésio hexahidratado (MgCl2.6H2O), cloreto de mercúrio (II) (HgCl2), cloreto de bário 

(BaCl2), cloreto de estrôncio (SrCl2), nitrato de chumbo  (Pb(NO3)2), cloreto de manganês (II) 

tetrahidratado (MnCl2.4H2O), nitrato de zinco hexahidratado (Zn(NO3)2.6H2O), nitrato de 

níquel (II) hexahidratado (Ni(NO3)2.6H2O) e sulfato de ferro (II) heptahidratado (FeSO4.7H2O), 

sulfato de ferro (III) pentahidratado (Fe(SO4)3.5H2O), sulfato de alumínio (Al2(SO4)3), cloreto 

de cromo (III) hexahidratado Os solventes orgânicos (Neon, Alphatec, Sigma-Aldrich, Vetec): 

álcool metílico (grau analítico), álcool etílico, dimetilsufóxido (grau analítico), acetonitrila, 

acetona e clorofórmio. Utilizou-se também água deionizada. As reações foram acompanhadas 

e tiveram a pureza dos produtos verificada por cromatografia de camada delgada, CCD, (Sigma-

Aldrich).  

 

6.2 EQUIPAMENTOS 

 

Os espectros de Infravermelho foram obtidos em um espectrômetro Shimadzu, 

modelo: FTIR-8400S. Os espectros de Ressonância Magnética Nuclear foram obtidos em 

espectrômetros Bruker, modelo Avance DRX-500 e DPX-300, pertencentes ao Centro 

Nordestino de Aplicação e Uso da Ressonância Magnética Nuclear da Universidade Federal do 

Ceará (CENAUREMN-UFC). Os pontos de fusão foram medidos no aparelho Microquímica 

MQAPF-301. Espectros UV-visível foram adquiridos com um espectrofotômetro UV-visível 

modelo Evolution 60S (Thermo Scientific) com um incremento de comprimento de onda de 

2nm entre medições consecutivas, utilizou-se um caminho de 10 milímetros de comprimento e 
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cubeta de quartzo. As placas de 96 micropoços foram colocadas no centro de um Scanner HP 

Scanjet G2410 (Hewlett-Packard, EUA) e as imagens foram obtidas em um tamanho de 200 × 

200 ppp de resolução e 701 × 1058 pixels. Os espectros de fluorescência foram obtidos em um 

espectrômetro Perkin Elmer, modelo LS 45. As análises elementares foram realizadas num 

instrumento Carlo Erba E-1110.  

 

6.3 SÍNTESE DOS COMPOSTOS 

 

6.3.1 Obtenção dos derivados quinoxalínicos a partir do ácido-L-ascórbico 

 

N-(2-aminofenil)-3-[(1S,2S)-1,2-3-trihidroxipropil]-quinoxalina-2-carboxiamida, 36: 

 

Na preparação do composto 36, foram adicionados 2,00 g (11 mmol) de ácido-L-

ascórbico a 25mL de uma solução de MeOH/H2O (1:1) e 1,23g (11 mmol) de p-benzoquinona. 

A reação foi mantida sob agitação, em temperatura ambiente, por 2 horas. Em seguida, foram 

adicionados 2,4g (22 mmol) de o-fenilenodiamina mantendo-se a agitação por 3 horas. O 

produto foi filtrado sob pressão reduzida, lavado com água e recristalizado em etanol.  

 

Figura 57 – Síntese do composto 36. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: autoria própria 

 

Ponto de fusão medido: 180ºC; literatura: 178ºC. IV (KBr) υmax (cm-1) 3453, 3302, 2873, 1670, 

1517, 1456, 1047, 752. RMN 1H (300 MHz, DMSO-D6) δ (ppm) 10.1 (s, 1H, NH, amida), 8.16 

– 8.24 (dd, 2H, CH, Ar.), 7.90 – 7.99 (sl, 2H, CH, Ar.), 7.35 (d, 1H, CH, Ar.), 7.0 (t, 1H, CH, 

Ar.), 6.79 (d, 1H, CH, Ar), 6.63 (t, 1H, CH, Ar.), 5.44 (sl, 2H, CH, OH), 5.0 (sl, 2H, NH, amina), 

4.78 (d, 1H, OH), 4.61 (t, 1H, CH), 4.0 (sl, 1H, CH), 3.53 – 3.40 (m, 2H, CH).  RMN 13C (300 

 1 



77 
 

 

MHz, DMSO–D6) δ (ppm) 164.67, 155.56, 146.98, 142.72, 140.73, 139.14, 131.52, 130.54, 

128.99, 128.47, 126.68, 125.93, 122.41, 116.17, 115.92, 74.04, 71.55, 62.80. Rendimento: 

60%. 

 

 

N-(2-aminofenil)-3-((S)-(S)-2,2-dimetil-1,3-dioxolan-4-il)(hidroxi)metil)quinoxalina-2-

carboxamida, 38: 

 

O composto 38 foi obtido de forma similar, partindo-se 0,257g (1,18 mmol) de ácido-

L-ascórbico acetalizado. A reação foi mantida sob agitação, a temperatura ambiente, por 12 

horas após a adição de o-fenilenodiamina. 

 

Figura 58 – Síntese do composto 38. 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Ponto de fusão: 131ºC. IV (KBr) υmax (cm-1) 3365, 3334, 1764, 1681, 1525, 1064, 750. RMN 1H 

(500 MHz, DMSO-D6) δ (ppm)  10.14 (s, 1H, NH, amida), 8.15- 8.22 (dd, 2H, CH, Ar.), 7.95 

(sl, 2H, CH, Ar.), 7.30 (d, 1H, CH, Ar.), 7.0 (t, 1H, CH, Ar.), 6.7 (d, 1H, CH, Ar.), 6.62 (t, 1H, 

CH, Ar.), 5.97 (d, 1H, OH), 5.46 (t, 1H, CH), 5.0 (s, 2H, NH, amina), 4.71 (q, 1H, OH), 4.0 (t, 

1H, CH), 3.7 (t, 1H, CH), 1.27 (m, 6H, CH3). RMN 13C (500 MHz, DMSO–D6) δ (ppm) 164.59, 

154.18, 147.67, 143.24, 140.73, 139.26, 131.11, 130.73, 129.25, 129.13, 128.91, 127.07, 

126.41, 122.24, 116.25, 115.96, 108.76, 74.98, 71.95, 65.59, 65.16.    Rendimento: 53%.   
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6.3.2 Acetalização do ácido-L-ascórbico 

 

(R)-5-((S)-2,2-dimetil-1,3-dioxolan-4-nil)-3,4-dihidroxifuran-2(5H)-ona, 37:  

 

2,00g (11 mmol) de ácido-L-ascórbico foram solubilizados em 25 ml de acetona, em 

seguida, adicionou-se 2,5 ml de cloreto de acetila. A reação foi mantida sob agitação, em 

temperatura ambiente, por 2 horas. O produto foi filtrado sob pressão reduzida e lavado com 

água e acetona/hexano (2:1 v/v) isolando-se o produto puro.  

 

Figura 59 – Síntese do composto 37. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: autoria própria.  

 

Ponto de fusão: 193ºC. IV (KBr) υmax (cm-1) 3240, 2961, 1760, 1661, 1423, 1125, 760. 

Rendimento: 40%.  

 

 

6.3.3 Condensação de 36 com aldeídos aromáticos: preparação de 39 e 40 

 

N-(2-((E)-(2-feniletilideno)amino)fenil)-3-((1S,2S)-1,2,3-trihidroxipropil)quinoxalina-2-

carboxamida, 39: 

Na preparação do composto 39, solubilizou-se 0,2g (0,56 mmol) do composto 36 em 

30ml de etanol, em seguida, foi adicionado 1 equivalente (0,09g, 0,59mmol) de benzaldeído e 

0,2ml de ácido acético. A reação foi mantida sob agitação, refluxo e temperatura (70°C) por 2 

horas. O precipitado formado foi filtrado a vácuo. 

 

 

 

 

1 
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Figura 60 – Síntese do composto 39. 

 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Ponto de fusão: 203ºC. IV (KBr) υmax (cm-1) 3361, 1679, 1585, 1514, 1450, 1126, 1058, 763. 

RMN 1H (500 MHz, DMSO-D6) δ (ppm) 11.54 (s, 1H, NH, amida), 8.95 (s, 1H, NH, imina), 

8.60 (d, 1H, CH, Ar.), 8.59 (l, 4H, CH, Ar.), 8.0 – 8.1 (m, 2H, CH, Ar.), 7.63 (l, 3H, CH, Ar.), 

7.59 (d, 1H, CH, Ar.), 7.39 (t, 1H, CH, Ar.), 7.24 (t, 1H, CH, Ar.), 5.94- 5.96 (m, 1H, CH), 5.01 

(d, 1H, OH), 4.53 (t, 1H, OH), 4.37 (d, 1H, OH), 4.01 (l, 1H, CH), 3.61 – 3.66 (m, 1H, CH), 

3.51 (m, 1H, CH). RMN 13C (500 MHz, DMSO–D6) 161.40, 159.81, 156.49, 142.44, 141.33, 

138.56, 138.34, 135.96, 133.11, 132.45, 132.11, 131.15, 128.96, 128.86, 128.58, 128.52, 

127.72. 124.34, 118.58, 117.14, 73.87, 70.99, 63.39. Rendimento: 73%. 

 

 

N-(2-((E)-(4-nitrobenzilideno)amino)fenil)-3-((1S,2S)-1,2,3-trihidroxipropil)quinoxalina-2-

carboxamida, 40:  

O composto 40 foi preparado da mesma maneira que o 39, porém o aldeído utilizado 

foi p-nitrobenzaldeído (0,15 ml, 1,12 mmol), mantendo-se a mesma temperatura e o mesmo 

tempo de reação. 
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Figura 61 – Síntese do composto 40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Ponto de fusão: 220ºC. IV (KBr) υmax (cm-1) 3390,1640, 1515, 1340, 802. RMN 1H (500 MHz, 

DMSO-D6) δ (ppm) 11.35 (s, 1H, NH, amida), 9.0 (s, 1H, CH, imina), 8.56 (d, 1H, CH, Ar.), 

8.35 – 8.54 (dd, 4H, CH, Ar.), 8.15 – 8.21 (m, 2H, CH, Ar.), 8.03 (m, 2H, CH, Ar.), 7.6 (d, 1H, 

CH, Ar.), 7.42 (t, 1H, CH, Ar.), 7.24 (t, 1H, CH, Ar.), 5.87 (m, 1H, CH), 5.01 (d, 1H, OH), 4.58 

(t, 1H, OH), 4.43 (d, 1H, OH), 3.99 (l, 1H, CH), 3.62- 3.53 (m, 2H, CH). RMN 13C (500 MHz, 

DMSO–D6) 161.78, 158.15, 156.44, 149.25, 142.73, 141.45, 138.71, 138.17, 133.49, 132.65, 

131.36, 129.86, 128.88, 128.83, 128.67, 124.65, 124.23, 119.22, 117.59, 74.04, 71.12, 63.48. 

Rendimento: 82%. 

 

6.3.4 Obtenção do bloco de construção, 2 

 

1,4-diidroquinoxalina-2,3-diona, 41:  

Uma solução de o-fenilenodiamina (10,0 g; 92,5 mmol) e ácido oxálico dihidratado 

(11.65g; 92,5 mmol) em ácido clorídrico 150 ml (3 mol.L-1) foi submetida a refluxo durante 3 

horas em temperatura ambiente. Logo após, foi adicionada água (500 ml) e o precipitado foi 

recolhido por filtração, lavado com água, etanol frio e seco. O produto puro foi obtido como 

um sólido bege.  
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Figura 62 – Síntese do composto 41. 

 

Fonte: autoria própria. 

 

RMN 1H (300 MHz, DMSO-D6) δ (ppm) 11.91 (sl, 2H, NH), 7.15-7.10 (m, 2H, CH, Ar), 7.09-

7.04 (m, 2H, CH, Ar). Rendimento: 85%. 

 

1,4-diidro-6,7-dinitroquinoxalina-2,3-diona, 42: 

Uma solução de 41 (6,00 g, 36,9 mmol) em ácido sulfúrico (30 ml), preparado no 

banho de gelo, foi mantida sob agitação magnética até homogeneização total e, em seguida, 12 

ml de ácido nítrico (65%) foram adicionados gota a gota. A solução final foi mantida sob 

agitação, em temperatura ambiente, durante 5 horas e, em seguida, vertida em gelo picado. O 

sólido foi filtrado, lavado com água e etanol frio para proporcionar o produto puro. 

Figura 63 – Síntese do composto 42. 

 

 

Fonte: autoria própria. 

 

IV (KBr) υmax (cm-1) 3154, 3075, 2946, 1706, 1558, 1398, 1348, 898, 662. RMN 1H (300 MHz, 

DMSO-D6) δ (ppm) 12.50 (s, 2H, NH); 7.72 (s, 2H, CH, Ar). Rendimento: 80%. 
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2,3-dicloro-6,7-dinitroquinoxalina,2: 

Cloreto de tionila (5 ml) foi adicionado gota a gota (por meio de um funil de adição) a 

uma suspensão do composto 42 (2,50 g, 6,64 mmol) em 20 ml de diclorometano-

dimetilformamida 1:5 v/v e a solução final foi mantida a 80 ° C, sob agitação magnética, durante 

três horas. Depois disso, os componentes voláteis foram removidos por destilação sob pressão 

reduzida e água (50 ml) foi cuidadosamente adicionada à mistura final e precipitado formado 

filtrado. 

Figura 64 – Síntese do composto 2. 

 

Fonte: autoria própria. 

Ponto de fusão: 213ºC. IV (KBr) υmax (cm-1): 3054, 1542, 1349, 1300, 1272, 1174, 1010, 904, 

873, 820, 758, 748. RMN 1H (300 MHz, DMSO-D6) δ (ppm) 7,92 (s, 2H, CH, Ar). Análise 

elementar de CHN calculada para C8H2Cl2N2O4: C, 33.24; H, 0.70; N, 19.38; Obtida: C, 33.33; 

H, 0.80; N, 19.51. Rendimento: 92%. 

 

 

6.3.5 Procedimento geral para obtenção dos compostos monoaminossubstituídos 

derivados do bloco de construção 2 

 

Inicialmente, a amina apropriada (0,70 mmol) é misturada a 2 ml de acetonitrila e 

adicionada, gota a gota, a uma solução contendo 0,10g (0,35mmol) do composto 2 solubilizado 

em 3 ml de acetonitrila-clorofórmio 2:1 v/v. A reação é mantida sob agitação magnética, a 

temperatura ambiente, até que o reagente 2 seja consumido (verificado por CCD), o solvente é 

destilado a vácuo e o resíduo sólido recristalizado em etanol para fornecer o produto puro. 
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6,7-dinitro-2-cloro-3-pirrolidinoquinoxalina, 44: 

 

Figura 65 – Síntese do composto 44. 

 

Fonte: autoria própria 

 

Ponto de fusão: 170ºC.  IV (KBr) υmax (cm-1) 2966, 1543, 1539, 1456, 1327,1078, 915. 

Rendimento: 90%.  

 

6,7-dinitro-2-cloro-3-isopropilaminoquinoxalina, 45:  

 

Figura 66 – Síntese do composto 36. 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Ponto de fusão: 195ºC. IV (KBr) υmax (cm-1) 3415, 2974, 1525, 1456, 1336, 1068, 935. 

Rendimento: 92%.  

 

 

6.3.6 Procedimento geral para obtenção dos compostos diaminossubstituído derivados 

do bloco de construção 2 

 

Na preparação de compostos díssubstituidos, 0,10g (0,35mmol) de 2 são adicionados 

a uma solução da amina apropriada (1,75mmol) em 5 ml de acetonitrila-clorofórmio 4:1 v/v. A 

solução resultante é mantida sob agitação, a temperatura ambiente, até a observação do 

consumo do reagente (verificado por CCD), em seguida, o solvente é destilado a vácuo e o 

resíduo sólido obtido recristalizado em etanol para fornecer o produto puro. Somente na síntese 
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do composto 48, o composto 2 foi substituído pelo produto monossubstituído por pirrolidina, 

44. 

 

6,7-dinitro-2,3-di-pirrolidinoquinoxalina, 46: 

 

Figura 67 – Síntese do composto 46. 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Ponto de fusão: 216°C. IV (KBr) υmax (cm–1): 2933, 1541, 1446, 1344, 1262, 856. RMN 1H (300 

MHz, DMSO-D6) δ (ppm) 8.03 (s, 2H, CH); 3.58 (l, 8H, CH2); 1.87 (l, 8H, CH2). RMN 13C 

(300 MHz, DMSO–D6) δ (ppm) 148.68, 139.40, 137.55, 121.11, 49.11, 24.65. Análise 

elementar para C16H18N6O4: C, 53.63; H, 5.06; N, 23.45; Obtido: C, 53.70; H, 5.12; N, 23.50. 

Rendimento: 93%.  

 

6,7-dinitro-2,3-di-n-butilaminoquinoxalina, 47: 

 

Figura 68 – Síntese do composto 47. 

 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Ponto de fusão: 203ºC. IV (KBr) υmax (cm–1): 3421, 2958, 2933, 2870, 1543, 1349, 894, 848. 

RMN 1H (300 MHz, DMSO–D6) δ (ppm) 8,78 (s, 2H, CH), 4.36 (sl, 4H, CH2), 2.49 (m, 4H, 

CH2), 2.28 (m, 4H, CH2), 1.79 (f, J = 6.7 Hz, 6H, CH3). RMN 13C (300 MHz, DMSO–D6) δ 

(ppm) 145.64, 138.89, 137.24, 120.88, 40.79, 30.15, 19.78, 13.68. Análise elementar para 

46 
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C16H22N6O4: C, 53.03; H, 6.12; N, 23.19; Obtido: C, 53.12; H, 6.25; N, 23.25. Rendimento: 

91%. 

 

6,7-dinitro-2-isopropila-3-pirrolidinaminoquinoxalina, 48: 

 

Figura 69 – Síntese do composto 48. 

 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Ponto de fusão 220ºC. IV (KBr) υmax (cm-1) 3446, 2970, 1521, 1467, 1323, 1136, 850.RMN 1H 

(300 MHz, CDCl3) δ (ppm) 8.01 (s, 2H, CH, Ar.), 7.1 (d, 1H, NH), 4.32 (m, 1H, CH), 3.53 (sl, 

8H, CH2), 1.23 (m, 6H, CH3). RMN 13C (300 MHz, CDCl3) δ (ppm). 143.64, 138.80, 137.34, 

120.88, 19.78, 12.68. Rendimento: 91%.  

 

 

6.4 TESTES COLORIMÉTRICOS 

Interação dos derivados de ácido ascórbico com cátions 

 

Os testes colorimétricos foram realizados, em tubos de ensaio, onde em cada tubo 

contendo o derivado quinoxalínico foram adicionados 10 equivalentes molares de cada cátion 

(Cu2+
, Sr2+

, Fe2+, Pb2+, Mn2+, Mg2+, Ni2+, Zn2+, Sn2+, Hg2+, Ba2+, Co2+), em uma concentração 

de 2.10-3 mol.L-1
, os testes foram realizados para os seguintes compostos: 36, 39 e 40, todos em 

uma concentração de 2.10-4 mol.l-1, sendo todas as soluções preparadas em álcool metílico 

(MeOH).  

No teste colorimétrico da interação do composto 36 com Cu2+, uma solução deste 

composto (2.10-4mol.L-1, em metanol) foi transferida para tubos de ensaios, onde em cada tubo 

foi adicionada a solução de cloreto de cobre, em metanol, em diferentes equivalências molares 

(0eq., 0,5eq., 1eq., 2eq., 5eq e 10eq.).  
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Testes colorimétricos para o derivado de 47 e o ânion hidróxido, HO-
 

Em frascos de 10mL, contendo uma solução do composto 47 (5.10-3 mol.L-1), foi 

adicionada a cada frasco, uma solução de hidróxido de sódio, NaOH (solução estoque: 5.10-3 

mol.L-1, em DMSO), em diferentes equivalências molares (0eq., 10 eq., 20 eq., 40 eq., 60 eq., 

80 eq. e 100 eq).  

 

6.5 ESPECTROSCOPIA UV-VISÍVEL 

 

Espectroscopia UV-visível da interação do composto 36 e cátions 

A análise por UV-vis foi realizada através da obtenção dos espectros de soluções 

contendo o composto 36 (2.10-4mol.L-1, em metanol) e 10 equivalentes das soluções de alguns 

cátions (Cu2+
, Sr2+

, Fe2+, Pb2+, Mn2+, Mg2+, Ni2+, Zn2+, Sn2+, Hg2+, Ba2+, Co2+), em uma 

concentração de 2.10-3mol.L-1, em metanol. Foram também obtidos os espectros de soluções 

contendo36 (2.10-4mol.L-1, em metanol) em presença de diferentes equivalentes molares (0eq., 

0,5eq., 1eq., 2eq., 5eq e 10eq.). Também foram obtidos espectros da solução contendo o 

composto 36 e 10 eq. do Cu2+ no tempo de 0-16 min. Todos os espectros foram obtidos tendo 

o metanol como branco. Utilizou-se soluções estoque do composto 36 em uma concentração de 

2.10-3mol.L-1, em metanol, que foi diluída para a realização do experimento. As soluções 

estoque dos cátions foram preparadas no momento da realização do experimento em uma 

concentração de 2.10-3 mol.L-1, em metanol. 

 

 Espectroscopia UV-visível da interação do derivado de 47 e ânion hidróxido, HO-
 

A análise por UV-vis foi realizada para soluções do composto 6,7-dinitro-2,3-di-n-

butilaminoquinoxalina, 47, (5.10-3mol.L-1) em presença de diferentes quantidades de hidróxido 

de sódio (0eq., 10 eq., 20 eq., 40 eq., 60 eq., 80 eq. e 100 eq). A solução estoque do substrato 

foi preparada no momento do experimento na concentração utilizada, como também a solução 

estoque de NaOH, ambas em DMSO. Todos os espectros foram obtidos tendo o DMSO como 

branco. 
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Espectroscopia UV-visível do composto 6,7-dinitro-2-cloro-3-pirrolidinoquinoxalina 44 e 

6,7-dinitro-2,3-di-n-butilaminoquinoxalina 46 

Os espectros dos compostos 44 (0,002 mmol.L-1) e 46 (0,002 mmol.L-1) foram obtidos 

a partir de soluções em DMSO. Em todos os casos, foi tomado o DMSO como branco.  

 

 

6.6 ESTUDO CINÉTICO DA REAÇÃO DO COMPOSTO 44 COM PIRROLIDINA EM 

CHCl3 ATRAVÉS DE CROMATOGRAFIA DE CAMADA DELGADA E ANÁLISE DE 

IMAGEM 

 

O estudo foi realizado a partir da reação do composto 44 (0,030 mol.l-1
, 100 µL, em 

CHCl3) com 1 equivalente molar (0,060 mol.L-1, 50 µL, em CHCl3) de pirrolidina 

acompanhando a transformação deste composto, monossubstituído, no composto 46, 

dissubstituído, através da aquisição das imagens de placas de cromatografia de camada delgada 

(CCD), utilizando um scanner convencional. Em cada placa de CCD foram adicionados 1µL 

do meio reacional nos seguintes tempos: 30s, 60s, 90s, 120s, 180s, 240s, 300s, 600s, 1200s e 

1800s, e as placas eluidas em CHCl3 puro, o experimento foi realizado em triplicata. Os valores 

de absorbância analisados através de RGB e análise quimiométrica, sendo utilizadas para 

construção de perfis cinéticos.  

 

 

6.7 CONSTRUÇÃO DA CURVA DE CALIBRAÇÃO DA REAÇÃO DO COMPOSTO 44 

COM PIRROLIDINA 

 

A curva de calibração foi construída a partir da aquisição de imagens, via scanner 

convencional, de uma microplaca com 96 poços. Aos poços, foram adicionados 250 µL de 12 

soluções das misturas dos compostos 44 e 46, ambas em DMSO, com concentrações entre 5,0 

– 0,024 mmol.L-1 (sempre diluídos no meio). As imagens foram analisadas através de RGB e 

análise quimiométrica. Misturas de ambos os compostos em proporção de 1:2 com as 

concentrações (em mmol.L-1), de 5:0, 4,5: 0,5, 4: 1, 3,5: 1,5, 3: 2, 2,5: 2,5, 2: 3, 1,5: 3,5, 1: 4, 

0,5: 4,5 e 0: 5, no mesmo solvente também foram avaliados. 
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6.8 CONSTRUÇÃO DA CURVA DE CALIBRAÇÃO DA INTERAÇÃO DO COMPOSTO 

47 COM ÍON HO- 

O estudo da interação do composto 47 com o íon hidróxido foi realizada, também, 

através da obtenção de uma curva de calibração construída a partir da aquisição de imagens, 

via scanner convencional, de uma placa com 96 micropoços, cada micropoço contendo 250µL, 

em cada poço foram adicionadas soluções do composto 47 (5,0 mmol.L-1) interagindo com 

quantidades de NaOH em 0, 10, 20, 40, 60, 80 e 100 equivalências molares (solução estoque: 

5.10-3 mol.L-1), em DMSO.  Os valores de absorbância analisados através de RGB e análise 

quimiométrica e o experimento realizado em triplicata. 

 

6.9 ESPECTROSCOPIA DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR DE HIDROGÊNIO 

(RMN 1H) E CARBONO (RMN 13C) 

 

 As amostras foram dissolvidas nos seguintes solventes deuterados: clorofórmio 

(CDCl3), dimetilsufóxido (DMSO-D6). Os deslocamentos químicos (δ) foram expressos em 

partes por milhão (ppm), apresentando os solventes as seguintes absorções nos espectros de 

hidrogênio: clorofórmio (δ 7,27), dimetilsufóxido (δ 2,49) e em alguns espectros, observamos 

a presença de água na amostra analisada (sinal largo, aproximadamente em δ 4.8). Nos espectros 

de 13C: clorofórmio (δ 77,23), dimetilsufóxido (δ 39,5). 

As multiplicidades dos sinais de hidrogênio nos espectros de RMN 1H foram indicadas 

segundo a convenção: s (singleto), d (dubleto), dd (duplo dubleto), t (tripleto), q (quarteto), m 

(multipleto), sl (sinal largo). 
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7 CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De acordo com o que a literatura apresenta é notória a relevância da presença da 

unidade quinoxalina em moléculas orgânicas, devido as suas aplicações em diversas áreas. No 

presente trabalho, foi sintetizada uma série de derivados quinoxalínicos, totalizando 7 

moléculas inéditas na literatura, sendo duas bases de Schiff (39 e 40), os quais foram 

adequadamente caracterizados, fornecendo, assim, dados importantes de RMN de 1H e RMN 

de 13C. As bases de Schiff inéditas foram derivados de um composto já conhecido (36) mas que 

não possuía dados de RMN na literatura, onde através deste trabalho foi obtida a caracterização 

por RMN desta molécula e de seus derivados sintetizados. Todos os produtos foram obtidos 

com a utilização de uma pequena quantidade de reagente e as reações são reprodutíveis e 

ocorrem em condições brandas, sem a necessidade de purificação por coluna cromatográfica.  

Foi constatada a potencial aplicação da molécula-alvo 36 como quimiossensor para o 

cátion Cu2+ via análises colorimétricas e espectroscópicas (UV-vis), com uma estequiometria 

de interação 2:3 (substrato:cátion). Outro derivado que também demonstrou seletividade para 

o Cu2+, sendo que a interação ocorre em um tempo maior, foi o composto 39, cujos estudos por 

espectroscopia por UV-vis. mostram uma interação 1:1(substrato:cátion).  O composto 40 não 

apresentou nenhuma alteração de coloração com os cátions, provavelmente devido a presença 

do grupo nitro, forte retirador de elétron, que dificulta a complexação com metais. Todavia, a 

presença do grupo nitro o fez interessante para estudos envolvendo detecção seletiva de ânions, 

com resultados positivos para o ânion fluoreto, em DMSO puro e contendo 2,5% de água, 

obtidos pelo colaborador professor Vanderlei G. Machado e sua aluna Alexandra Lindner. Estes 

resultados foram estudados via espectroscopia UV-vis e de RMN de 1H, além da análise 

colorimétrica inicial, que é apresentada na Figura 70.  
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Figura 70 – Soluções de 40 a 4,0x10-5 mol L-1 na presença de ânions. (a) DSMO; (b) DMSO e 2,5% v/v de água. 

Concentração dos ânions: 1x10-3 mol L-1, utilizados a partir de sais de tetrabutilamônio. 
 

 

Fonte: Vanderlei G. Machado 

 

Outro resultado relevante obtido no presente trabalho consiste nos esforços visando a 

busca de quimiossensores para ânions a partir de reações de substituição nucleofílica aromática 

envolvendo o bloco de construção 2 e aminas primárias. Embora os resultados indicam que o 

composto 47, obtido por ação de n-butilamina, não se caracteriza como quimiossensor, 

sugerimos que outras modificações estruturais, tais como a inserção de grupos NHCOCH3 nas 

posições 2 e 3 possam fornecer resultados positivos. Ademais, destacamos também os 

resultados da caracterização e estudos por imagem através da aplicação da quimiometria, em 

que em um dos estudos esta técnica supera a espectroscopia por UV-vis, que foram realizados 

tanto em solução quanto através do escaneamento de placas de CCD, podendo este método 

emergir como uma ferramenta útil e acessível para estudos de reatividade em compostos que 

possuem colorações (absorções UV-vis) similares.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1 – Espectro de IV (pastilha de KBr) do composto 37. 

 

 

Anexo 2 – Espectro de RMN de 1H (DMSO-D6 – 500 MHz) do composto 38. 
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Anexo 3 -  Espectro de 13C (DMSO-D6 – 500 MHz) do composto 38. 
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Anexo 4 – Espectro bidimensional de correlação heteronuclear (1JH,C) –HSQC do composto 40. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5 – Espectro bidimensional de correlação heteronuclear (1JH,C) –HSQC (D2O, 300MHz) do composto 46 
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Anexo 6 – Espectro bidimensional de correlação heteronuclear (1JH,C) –HSQC do composto 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7 – Espectro de RMN de 1H (DMSO-D6 – 300MHz) do composto 47. 
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Anexo 8 – Espectro de RMN de 13C (CDCl3, 300MHz) do composto 48. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 9 – Espectro de RMN de 13H (CDCl3, 300 MHz) do composto 48. 
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