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RESUMO 

Nos últimos anos materiais moleculares avançados como OLEDs e Cristais 

Líquidos derivados de compostos heterocicliclos tem impulsionado o ramo da Orgâno-

Eletrônica pelas suas aplicações como semicondutores orgânicos. Dentro deste contexto 

este trabalho tem como objetivo sintetizar, caracterizar e avaliar o potencial de novos 

materiais orgânicos para aplicações como semicondutores, derivados dos núcleos aza-

heterociclicos benzimidazol, quinoxalina e fenazina, funcionalizados com cadeias 

laterais alquílicas. Os núcleos benzimidazol, quinoxalina e fenazina que atuaram como 

blocos de construção foram: 4-(1H-benzo[d]imidazol-2-il)-fenol,1,4-

dihidroquinoxalina-2,3-diona, fenazina-2,3-diol. As inserções das cadeias laterais nestes 

núcleos ocorreram via reações de alquilação (N, N,N, N,O e O,O alquilações), utilizou-

se como fonte das unidades alquílicas o brometo de dodecila. Como derivados 

funcionalizados alquilados foram obtidos: 1-Dodecilquinoxalina-2,3 (1H)diona,1-4-

didodecilquinoxalina-2,3(1H,4H)-diona, 2-(4-(dodeciloxi)fenil)-1H benzo[d]imidazol, 

1-dodecil-2-(4-(dodeciloxi)-fenil) 1H-benzo[d]imidazol, e 2,3-bis(dodeciloxi)-fenazina. 

Os derivados foram caracterizados por IV-ATR, ressonância magnética nuclear de 1H e 
13C. Conforme esperado, após adição das cadeias alquílicas os novos derivados 

apresentaram pontos de fusão mais baixos que os compostos de partida. No tocante à 

etapa sintética as metodologias empregadas, se mostraram satisfatórias e com bons 

rendimentos. Foram feitos ainda analises para se verificar as propriedades liquido-

cristalinas dos derivados obtidos, pela técnica de microscopia óptica de luz polarizada 

(MOLP). De todos os compostos estudados neste trabalho, o derivado 2-(4-

(dodeciloxi)fenil)-1H benzo[d]imidazol, 1-dodecil-2-(4-(dodeciloxi)-fenil) 1H-

benzo[d]imidazol apresentou comportamento liquido cristalino quando visualizado pela 

técnica de MOLP. Suas propriedades térmicas foram investigadas por DSC afim de se 

determinar suas temperaturas de transição de fase. 

Palavra chave: Benzimidazol, Quinoxalina, Fenazina, Sintese, Alquilação, 

Cristais Líquidos, OLEDs.   
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ABSTRACT 

In recent years advanced molecular materials such as OLEDs (Organic Light 

Emitting Diodes), and Liquid Crystals derived from heterocyclic compounds have 

propelled the branch of the Organic-Electronics for their applications as organic 

semiconductors. In this context, this work aims to synthesize, characterize and evaluate 

the potential of new organic materials for applications such as semiconductors, derived 

from the azaheterocyclic nuclei benzimidazole, quinoxaline and phenazine, 

functionalized with alkyl side chains. The benzimidazole, quinoxaline and phenazine 

nuclei acting as building blocks were: 4- (1H-benzo [d] imidazol-2-yl) -phenol, 1,4-

dihydroquinoxaline-2,3-dione, phenazine-2,3 diol. The side chain insertions in these 

nuclei occurred via alkylation reactions (N, N, N, N, O and O, alkylations), the dodecyl 

bromide was used as the source of the alkyl units. As alkylated functionalized 

derivatives, 1-Dodecylquinoxaline-2,3 (1H) dione, 1-4-didodecylquinoxaline-2,3 (1H, 

4H) -dione, 2- (4- (dodecyloxy) phenyl) -1H-benzo [ d] imidazole, 1-dodecyl-2- (4- 

(dodecyloxy) phenyl) 1H-benzo [d] imidazole, and 2,3-bis (dodecyloxy) -phenazine. All 

derivatives were suitably characterized by IV-ATR, 1 H and 13 C nuclear magnetic 

resonance. As expected, after addition of the alkyl chains the novel derivatives had 

lower melting points than the starting compounds. Regarding the synthetic step, the 

methodologies used were satisfactory and with good yields. Analyzes were also carried 

out to verify the liquid-crystalline properties of the derivatives obtained by polarized 

light optical microscopy (MOLP) technique. For the alkylated derivatives that exhibited 

crystalline liquid behavior visualized by MOLP and their thermal properties were 

investigated by DSC in order to determine their phase transition temperatures. 

 

Key words: Benzimidazole, Quinoxaline, Phenazine, Synthesis, Alkylation, Liquid 

Crystals, OLEDs 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 MATERIAIS ORGÂNICOS AVANÇADOS 

O desenvolvimento de materiais funcionais avançados voltados para aplicações 

na área da eletrônica se traduz em uma nova plataforma tecnológica, dada a 

possibilidade da combinação de novos materiais (incluindo sistemas nano-estruturados), 

baixos custos de produção, além, obviamente, do aprimoramento das propriedades 

almejadas. A relação entre a estrutura molecular, morfologia, propriedades ópticas e 

capacidade de transporte de elétrons tem sido amplamente estudado, uma vez que a 

combinação destes fatores é a base para o desenvolvimento dos materiais moleculares 

avançados de natureza orgânica. Dentre estes materiais, destacam-se os Diodos 

Orgânicos Emissores de Luz (OLED)), do inglês Organic Light Emitting Diodes e os 

Cristais Líquidos, os quais se traduzem em tecnologias já disponíveis em dispositivos 

eletroeletrônicos comercializados em nível mundial (RIVERA AND TEIXEIRA 2014).  

1.1.1 Diodos orgânicos emissores de luz (OLED) 

O seguimento da orgâno-eletrônica deu uma guinada nas últimas décadas com a 

entrada no mercado de materiais eletrônicos constituídos de dispositivos OLED’s. 

Atualmente, como exemplo de emprego da eletrônica orgânica, temos os displays 

presentes em smartphones, tablets, notebooks e TV’s com telas curvadas 

(TSUJIMURA, 2012). Baseados na premissa de que compostos orgânicos poderiam 

atuar como semicondutores (INOKUCHI, 2006), no ano de 1987, a Eastman Kodak 

pode sintetizar duas moléculas de elevada luminescência que tiveram aplicação de 

OLEDs, (Figura 1), (TANG & Vanslyke, 1987).  

Figura 1. Moléculas orgânicas utilizadas no primeiro dispositivo comercial emissor de luz (OLED) 

 

Fonte: Autor, 2018 
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Maleabilidade mecânica, tecnologias de processamento a baixas temperaturas, e 

baixo custo de produção, são vantagens apresentadas por estes novos materiais 

semicondutores orgânicos quando comparados aos semicondutores inorgânicos 

habituais, (FACCHETTI 2013). Em termos práticos um OLED segue arquitetura 

apresentada na (Figura 2). Várias camadas de um composto orgânico aprisionadas entre 

dois eletrodos, um catódico e um anódico. Nesta arquitetura o material OLED tem o 

papel de realizar o transporte de cargas. Neste aparato cada camada de forma individual 

atua para produzir luz.  

De modo geral, seguinte fenômeno ocorre em um OLED. Uma camada 

denominada HTL (camada injetora de buracos) é formada por moléculas com elevada 

conjugação π. Nesta ocorre um processo oxidativo, com remoção de elétrons do seu 

orbital HOMO, deixando vacâncias, “buracos”, motivo este, pelo qual são denominadas 

de camadas injetoras de buracos. Uma outra camada ETL (camada transportadora de 

elétrons) geralmente é composta de moléculas com conjugação π que possuam 

heteroátomo em sua estrutura. Esta camada sofre então redução ao receber os elétrons 

provenientes da camada HTL com injeção destes elétrons em seu orbital LUMO. Como 

todo esse processo ocorre devido à uma tensão elétrica aplicada ao sistema, há uma 

migração de cargas que se combinam gerando estados excitados com consequente 

emissão de luz (KODEN, 2017; TARIQ, SOMAKALA, & AMIR, 2018), (SUN ET AL. 

2009).  

Figura 2. Arquitetura típica de um OLED 

 

Fonte. Autor, 2018 
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1.1.2 Cristais líquidos 

Os cristais líquidos podem ser considerados como sendo mais um estado da 

matéria. A obtenção de moléculas orgânicas que venham a apresentar características 

líquido-cristalinas tem atraído extensiva atenção devido às interessantes e modernas 

aplicações destes materiais. Os cristais líquidos são substâncias que apresentam 

características de sólidos cristalinos e líquidos simultaneamente (esta fase liquido-

crsitalino chama-se de mesófase) (WÖHRLE ET AL., 2016). Em um cristal sólido, suas 

moléculas ou átomos estão em posições bem definidas, com elevado posicionamento 

organizacional. Geralmente os sólidos apresentam anisotropia, ou seja, suas 

propriedades variam de acordo com a direção de análise. Por outro lado, nos líquidos as 

moléculas estão distribuídas ao acaso não havendo relação entre suas posições. Desta 

maneira suas propriedades independem da direção na qual são analisadas, (ECHER, 

2009).  

Uma grande aplicação dos cristais líquidos é na construção de displays de 

diversos aparelhos eletrônicos como, TVs, tablets, celulares e computadores. De 

maneira simplificada um display à base de cristal líquido segue a seguinte arquitetura: 

duas placas de vidro, revestidos com material eletródico em suas superfícies internas, 

com o material liquido cristalino preenchendo estas duas camadas. Quando a este 

aparato é aplicado um campo magnético as moléculas do cristal líquido alinham-se em 

determinados arranjos. Este alinhamento provoca mudanças na luz que incide no display 

gerando os padrões de imagens, (MEIER, SACKMANN, AND GRABMAIER 1975) 

Considerando os parâmetros físicos que originam os cristais líquidos, estes 

podem ser classificados em dois grandes grupos, termotrópicos e liotrópicos. Os 

primeiros têm suas mesófases formadas, pela adição de calor ou pelo resfriamento. As 

transições sólido-cristalino para liquido cristalino, e deste para liquido isotrópico 

dependem da temperatura. Neste caso as mesófases são denominadas de mesófases 

termotrópicas. As mesófases liotrópicas são aquelas que são obtidas pela dissolução de 

uma determinada concentração do material em um solvente adequado. (SPIESS & 

VILL, N.D.). As mesófases liotrópicas são bem mais comuns do que imaginamos, como 

exemplo de tais compostos podemos citar os surfactantes quando dissolvidos em agua 

formando sistemas miscelares. As membras celulares de seres eucariontes também 

exibem comportamento líquido cristalino de mesófase liotrópica, (SINGH 2002)  
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Nos cristais líquidos termotrópicos a mesófase depende da molécula para sua 

existência, enquanto que para os liotrópicos as mesófases apresentam agregados 

moleculares. As mesófases termotrópicas podem ainda ser divididas em dois grupos, 

classificados de acordo com o formato estrutural das moléculas. Se as moléculas se 

assemelharem a bastões diz-se que são calamíticas. Por outro lado, se assemelharem-se 

a discos, consideramo-las como discóticas. Há ainda uma outra classificação para as 

mesófases, que pode ser determinada de acordo com a orientação e disposição 

molecular. As fases líquido-cristalinos podem ser divididas em nemáticas, esméticas e 

colestéricas, (MEIER ET AL. 1975).  

As fases nemáticas são as que apresentam organização mais simples. Nesta não 

se observa uma ordem posicional de longo alcance nos seus centros de massa. Ocorre 

um ordenamento de orientação das moléculas, que em geral se organizam paralelas 

umas às outras em relação ao vetor diretor n Figura 3a. A mesófase colestérica também 

é conhecida como nemática quiral, pois há superposição de camadas nemáticas com 

orientações formando passos de uma hélice Figura 3b A fase esmética apresenta maior 

organização que a nemática. Possui ordem posicional unidimensional e estrutura-se em 

camadas e de forma orientada Figura 3c,d e e (MARTINS, 1991). 

Figura 3. Representação esquemática das mesófases calamíticas liquido-cristalinas. Em a) fase 

nemática, b) colestérica e (c, d, e) fase esmética (Echer, 2014) 

 

Fonte. Adaptada de Echer 2014 

Os cristais líquidos de mesófase discótica apresentam um grupo central rígido, 

ligado a grupos laterais flexíveis. O termo discótico faz referência à geometria da 
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molécula em assemelhar-se com um disco. Em termos estruturais as moléculas 

discóticas podem apresentar dois tipos de fases mesogênicas: a discótica nemática e 

colunar. Na fase nemática as moléculas possuem um alinhamento ao longo de seus 

eixos longitudinais, não havendo alinhamento de seus centros de massa. Nos mesógenos 

colunares as moléculas empilham-se umas sobre as outras formando estruturas 

colunares (BUSHBY & KAWATA, 2011) (Figura 4). Tais arranjos moleculares 

formados pelo empilhamento das moléculas umas sobre as outras, levando às estruturas 

colunares são a força motriz para o transporte de cargas neste tipo de material. O 

transporte de elétrons acontece em virtude das chamadas interações π-π das unidades 

centrais (núcleos aromáticos). (TSUTSUI, SAKURAI, KATO, TAKATA, & SEKI, 

2015). 

Figura 4. Representação das mesófases nemáticas discóticas e colunares 

 

Fonte. Adaptado de Echer 2012 

1.1.3 Caracterização dos cristais Líquidos  

A identificação das mesófases em Cristais Líquidos constitui o um dos primeiros 

passos na caracterização de materiais que apresentam propriedades líquido-cristalino. A 

técnica de MOLP é indispensável para a detecção das texturas exibidas pelas mesófases. 

Tal técnica baseia-se no fato de que materiais líquido cristalinos e sólidos cristalinos 

podem alterar o plano da luz polarizada que incide sobre eles. Esta propriedade é 

conhecida como birrefringência ou anisotropia óptica. Quando uma fina camada é posta 

no analisador do microscópio óptico de luz polarizada, a luz que incide sobre o material 

sofre perdas de suas componentes, levando à formação de texturas (A. R. BARRON 

AND XIANG 2014) (Esquema 1).  
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Esquema 1. Representação esquemática de imagem de textura gerada pelo MOLP e microscópio óptico 

de luz polarizada. 

 

Fonte: Autor, 2018 

Outra técnica utilizada para caracterização de Cristais Líquidos é a Calorimetria 

Exploratória Diferencial (DSC), que fornece dados da temperatura da transição de fases 

que o composto, com comportamento líquido cristalino exibe. Como transição de fases 

entende-se como sendo o momento em que: um sólido-cristalino passa para o estado 

líquido-cristalino e deste para o estado de líquido isotrópico. A técnica de DSC fornece 

a medida da diferença de energia que o material analisado absorve ou libera durante 

uma transição de fases em relação a um padrão. Para estas medidas uma amostra a ser 

investigada e uma amostra padrão, são submetidas às mesmas variações de temperatura. 

Apenas durante uma transição de fases a temperatura sofre variações. Durante as 

transições de fase, por exemplo, quando um sólido cristalino funde-se em um líquido 

isotrópico ocorre fornecimento de energia para a amostra. A energia é então medida e 

convertida a um valor de entalpia, sendo representada graficamente como um 

termograma onde os picos que aparecem no termograma representam os pontos onde 

houve mudança de fase (SPIESS AND VILL N.D.). 

1.2 COMPOSTOS NITROGENADOS HETEROAROMÁTICOS EM 

MATERIAIS MOLECULARES AVANÇADOS  

Heterocíclicos podem ser definidos como sendo compostos cíclicos contendo ao 

menos um heteroátomo como parte do ciclo. Os compostos heterocíclicos nitrogenados, 

em especial, têm enorme ocorrência natural e desempenham importantes papéis no 
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metabolismo celular dos organismos vivos. Podemos citar como exemplo as bases 

púricas e pirimidínicas constituintes do DNA, responsável pelas informações genéticas 

dos organismos celulares. Devido à sua grande multifuncionalidade os heterociclos têm 

tido vasta aplicação, em áreas biológicas, (PRZYBYLSKI ET AL. 2018)  

Recentemente, muitos esforços têm sido despendidos no intuito de se utilizar 

estes compostos e seus derivados no ramo da ciência dos materiais, aplicando-os como 

semicondutores, uma vez que a presença do heteroátomo nitrogênio, confere maior 

afinidade eletrônica à estrutura. Tais compostos seriam mais especificamente, utilizados 

como semicondutores do tipo -n. Semicondutores tipo-n, são aqueles que possuem um 

agente dopante que os deixam carregados negativamente, aumentando sua densidade 

eletrônica e melhorando seu desempenho como condutor de carga. (PIETERSE 2001).  

Exemplos de heterociclos nitrogenados que tem tido uso em materiais 

eletrônicos atualmente, incluem as quinoxalinas, fenazinas, e os benzimidazóis. O uso 

de tais núcleos heterocíclicos tem mostrado uma melhora no desempenho dos 

dispositivos transportadores de carga. A substituição de átomos de carbono, ou unidades 

metilênicas em compostos heterocíclicos nitrogenados, também leva a outras 

importantes características em termos de aplicações em química de materiais avançados. 

Por exemplo, a presença de átomos de nitrogênio confere polaridade à ligação química, 

o que se mostra importante em termos de estabilidade térmica para o composto 

heterociclo. Adicionalmente, esta mudança também confere a capacidade de se 

modificar as interações químicas e arranjos moleculares nos heterociclos (GAO ET AL. 

2008). A presença de unidades imina (-C=N) no heterociclo leva a uma melhora nos 

potenciais de redução do composto, em comparação com seus análogos 

hidrocarbonetos. Os potenciais de oxi-redução podem ser utilizados para avaliar as 

propriedades de transporte de carga nos heterociclos. Comparando-se o composto (6) 

com duas unidades imina (-C=N), com seu análogo não nitrogenado o composto (4), 

podemos dizer baseados em seus valores de potencial redox que o composto (6) terá 

maior facilidade em se reduzir, o que pode ser traduzido como uma maior afinidade 

eletrônica. A tabela 1 ilustra o potencial de oxi-redução de alguns heterociclos bastantes 

conhecidos, como pôr exemplo, o naftaleno (1), quinolina (2), quinoxalina (3), 

antraceno (4), acridina (5), e a fenazina (6) (TONZOLA ET AL. 2003). 
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Tabela 1. Tabela comparativa dos potenciais de redução de alguns heterociclos e seus análogos 

hidrocarbonetos aromáticos mostrando a influência do heteroátomo. 

 

Fonte. Autor, 2018 

1.3 DERIVADOS BENZIMIDAZOL (BIm) 

Compostos contendo o núcleo benzimidazol (9) compreendem uma classe 

importante de compostos heterociclos. Essa unidade básica, como o nome sugere é vista 

como sendo a fusão de um anel benzênico (7) com um anel imidazol (8) (Esquema 2).  

Esquema 2. Formação do benzimidazol 

 

Fonte: Autor, 2018 

Os métodos mais comuns de síntese dos derivados benzimidazóis envolvem a 

condensação de o-fenilenodiaminas aromáticas com compostos derivados carbonilados, 

geralmente sob aquecimento em meio ácido conforme (Esquema 3) (ALAQEEL, 

2017). 
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Esquema 3. Metodologia geral de preparação de derivados benzimidazol 

 

Fonte: Autor, 2018 

Muitos compostos com núcleo benzimidazol apresentam atividades biológicas 

tais como: ação antibacteriana (CARCANAGUE, SHUE, & WUONOLA, 2002), 

antifúngica (LEZCANO, AL-SOUFI, NOVO, RODRÍGUEZ-NÚÑEZ, & VÁZQUEZ 

TATO, 2002), (P & GOWDA, 2012), analgésica (DEMIRAYAK, KARABURUN, 

KAYAGIL, UÇUCU, & BEIS, 2005), antiHIV (VENKATESWARLU, Kumar, & 

Leelavathi, 2013), antiviral (10), anti-hipertensivo (11), antiinflamatorio (12), e 

anticâncer (13), (BANSAL & SILAKARI, 2012) onde as estruturas destes derivados 

podem ser vistos na (Figura 5). 

Figura 5. Derivados benzimidazólicos de uso terapêutico 

 

Fonte: Autor, 2018 

Ainda no âmbito das aplicações biológicas outros derivados benzimidazol 

complexados a Irídio, Platina e Rutênio, tem sido investigados quanto à sua atividade 

contra doença de Alzeheimer, por inibir a agregação das placas β-amilóides, estruturas 

responsáveis pelo processo de morte celular (YELLOL et al., 2015).  
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Além das diversas aplicações em sistemas biológicos outros derivados 

benzimidazol, têm sido empregados na esfera tecnológica; em materiais 

semicondutores, por exemplo, o complexo de Irídio (III) (14) de elevada fosforescência 

aplicado a OLEDs. Com o núcleo benzimidazol, produzido pela reação entre um aldeído 

aromático e o derivado 1,2 fenilenodiamino, (HUANG ET AL. 2004). Ainda na área de 

semi-condutores orgânicos, derivados benzimidazólicos como o composto (16), de 

conjugação π-estendida também foram testados em materiais OLEDs com resultados 

promissores. Este derivado (16), foi sintetizado pela condensação do anidrido tetrafenil-

fitálico e o 2,3 diamino-fenazina (Shen et al. 2017). Um derivado imidazol de cadeia 

lateral longa foi complexado com nitrato de prata, para fornecer um composto (17) com 

propriedades liquido cristalinas  (LEE, HSU, TSAI, LAI, & LIN, 2004) conforme a 

(Figura 6) .  

Figura 6. Derivados benzimidazólicos semicondutores orgânicos 

 

Fonte: Autor, 2018 
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Outro derivado benzimidazólico (18), que apresentou propriedades de cristal 

líquido, foi sintetizado via reação entre um mercapto-benzimidazol e um composto 

bromado. Este mesógeno com textura aparente em 145°C, teve sua fase estabilizada por 

interações de hidrogênio (Wei et al. 2017), como pode ser visto na Figura 7. 

Figura 7. Derivado benzimidazólico com propriedades liquido cristalinas  
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Fonte. Autor, 2018 

1.4 DERIVADOS QUINOXALINA (QX) 

O núcleo quinoxalina, também conhecido como benzopirazina é outro 

importante heterocíclico, nitrogenado que pode ser obtido pela reação entre o-

fenilenodiamino (19) e um composto dicarbonilado, geralmente uma dicetona (20) 

(Esquema 4).  

Esquema 4. Metodologia geral para obtenção do núcleo quinoxalina QXDO 

 

Fonte. Autor, 2018 
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Entretanto, uma vasta gama de metodologias sintéticas para derivados 

quinoxalinas é reportada na literatura, a partir de reagentes e condições variadas, com 

alguns exemplos apresentados no Esquema 5: i) condensação de diaminas aromáticas 

com compostos α-dicarbonilados mistos, tais como α-cetoésteres, resultando em 1H-

quinoxalina-2-ona, (MURTHY, MADHAV, AND NAGESWAR 2010), ii) reação de 2-

bromoanilina com α-aminoácidos formando 7,8,9,10-tetraidro-5H,6aH-pirido[1,2-

a]quinoxalina-6-ona (TANIMORI, NISHIMURA, AND KIRIHATA 2009), iii) reação 

de benzo[1,2,5]oxadiazol 1-N-oxido com dicetonas na presença de um agente redutor 

(SHI ET AL. 2008) iv) reações de 5,6-bis-bromometil-pirazina-2,3-dicarbonitrila com 

α-dicetonas, (JAUNG, MATSUOKA, AND FUKUNISHI 1998). 

Esquema 5. Rotas sintéticas não usuais para obtenção de derivados quinoxalínicos 

 

Fonte: Autor, 2018 

Uma gama de quinoxalinas substituídas têm demonstrado relevância em clínica 

médica, e muitas pesquisas têm sido realizadas com este núcleo, para aplicações em 

áreas como: oncologia, cardiologia, endocrinologia, virologia e microbiologia, (TARIQ 

ET AL. 2018). Em (PARK ET AL., 2018) podemos ver um derivado com duas 
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moléculas quinoxalina unidas por uma ponte octapeptídica (22) com atividade 

anticâncer. O mecanismo pelo qual este derivado quinoxalina exerce esta atividade é 

pela intercalação à molécula do DNA, bloqueando suas extremidades 3’ e 5’, que são os 

sítios ativos para as helicases e replicases, enzimas que agem sobre o DNA. Este 

processo impede a replicação e transcrição desta biomolécula, (UGHETTO ET AL. 

1985). Dois derivados quinoxalina N-substituídos demonstraram atividade 

antituberculosa (23) e antifúngica (24) (RAMALINGAM, GANAPATY, AND RAO 

2010) (Figura 8).  

Figura 8. Derivados quinoxalina com atividade biológica 

 

Fonte. Autor, 2018 

Outros derivados quinoxalina que também exibem atividade biológica, mais 

especificamente, efeitos antimicrobianos são os compostos obtidos via complexação 

com: Fe(III), Co(III), Cu(II), (25), (26) e (27) respectivamente, (ARTS, NADU, & 

NADU, 2014) Figura 9.  
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Figura 9. Complexos contendo quinoxalinas como ligantes dotados de atividade antimicrobiana 

 

Fonte: Autor, 2018 

Aproveitando-se ainda da habilidade dos núcleos quinoxalina em formar 

complexos, pela presença de um par de elétrons livres em seu átomo de nitrogênio, há 

relatos na literatura da investigação de complexos de quinoxalina com prata, mercúrio e 

níquel sendo utilizados como quimiossenssores fluorescentes para cobre. A relevância 

destes complexos derivados da quinoxalina como sondas para o cobre, reside na 

importância deste metal, tanto em química ambiental, uma vez que em grandes 

concentrações pode atuar como poluente, quanto em bioquímica onde níveis elevados 

tem efeitos bastante nocivos para portadores de doença de Wilson. (LIU, YAO, ZHAO, 

ZHAO, & WANG, 2013) 

Além das promissoras aplicações dos derivados da quinoxalina na área 

biomédica, este núcleo tem encontrado atualmente bastante uso na área tecnológica, 

como blocos de construção, para moléculas semicondutoras do tipo-n, isso devido a 

afinidade eletrônica que possui, além de possuírem boa estabilidade térmica, (WANG 

ET AL. 2009). Devido a isto alguns derivados quinoxalina tem sido empregados na 

construção de dispositivos OLED, (Danel, Gondek, & Kityk, 2009; ANANTH Reddy et 

al., 2011; Hu et al., 2018; Reddy, Han, Lee, & Seo, 2018), e células solares (C. SHEN 

ET AL., 2018) (Figura 10)  
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Figura 10. Quinoxalinas aplicadas a OLED’S 

 

Fonte: Autor, 2018 

Um derivado poli-quinoxalina (31) com substituições em seu anel benzeno, 

almejando-se a incrementação do seu sistema π com vistas ao uso em cristais líquidos 

(Figura 11) pode ser visto em (Liu, Usui, and Hanna 2014).  

Figura 11. Derivado quinoxalina substituído no anel benzênico com aumento da conjugação π.  

 

Fonte. Autor, 2018 

1.5. DERIVADOS FENAZINA (FZ) 

A estrutura básica de um heterociclo fenazina é composta pela fusão de duas 

unidades benzênicas e um núcleo pirazina central (Esquema 6).  
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Esquema 6. Síntese do núcleo fenazina 

 

Fonte: Autor, 2018 

Alguns derivados fenazina são de ocorrência natural como o pigmento 

denominado piocianina e clororafina, isolados da bactéria Psudomonas aeruginosa 

(LAURSEN AND NIELSEN 2004). Diversas rotas sintéticas para derivados fenazina 

podem ser vistas nos trabalhos de (LAURSEN E NIELSEN 2014), sendo a mais 

comum, a reação de condensação entre o-fenilenodiamino (19) e 3,5-ciclohexadien-1,2-

diona (34). Esta pode ser obtida pela oxidação do catecol (33), pelo uso de Ag2O ou 

PbO2 como agente oxidante. (Esquema 7). 

Esquema 7. Rotas sintética para obtenção de derivados fenazina 

 

Fonte: Autor, 2018 

Muitos compostos fenazínicos tem encontrado aplicação na área médica por 

apresentarem atividade anticâncer, podendo ser citado como exemplo, os derivados (35) 

e (36) (CIMMINO ET AL., 2012; LU ET AL., 2017). Além da atividade biológica há 

ainda relatos na literatura de um derivado fenazina fusionado a uma unidade imidazol 

(37) que tem sido utilizado como quimiossenssor para o ânion CN-, o efeito de 

quimiossenssor para este ânion se dá em virtude da presença de um hidrogênio amínico 

no anel imidazol (ZHANG et al., 2017) (Figura 12a,b).  
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Figura 12.  a) Fenazina de atividade biológica, b) Fenazina com propriedades quimiossensores. 

 

Fonte: Autor, 2018 

Devido à presença de átomos de nitrogênio com um par de elétrons livre em sua 

molécula, os derivados fenazina podem ser aplicados em química de coordenação, 

atuando como um ligante monodentado ou ligante em ponte, para formar complexos 

com metais, como a Ag(I) (KOKUNOV, GORBUNOVA, KOVALEV, & 

KOZYUKHIN, 2013; SAVIĆ et al., 2016), e com Cu(II). Devido a habilidade do 

núcleo fenazina de atuar como ligante, pode-se ver em (PERRIN et al., 2000) um 

complexo fenazina-platina, que apresenta atividade intercalante do DNA atuando como 

agente citotóxico em neoplasias.  

Não obstante apenas pela característica estrutural do núcleo fenazina, de possuir 

um par de elétrons livre em seu átomo de nitrogênio, outras características como, a 

presença de conjugação π-estendida e afinidade eletrônica deste núcleo, fazem com que 

alguns de seus derivados tenham aplicações no processamento de materiais 

semicondutores orgânicos, como OLEDs (SONG ET AL. 2013) (38), células 

fotovoltaicas ( SONG et al., 2015) (39) e cristais líquidos, (ITAYA ET AL. 2009) (40) 

(Figura 13).  
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Figura 13. Derivados fenazínicos com aplicação em semicondutores  

 

Fonte: Autor, 2018 
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2 OBJETIVOS E JUSTIFICATIVAS 

2.1. OBJETIVOS GERAIS 

O objetivo deste trabalho é: sintetizar, através de metodologias de baixo custo, 

novos compostos aza-heterocíclicos, baseados nos núcleos quinoxalina, benzimidazol e 

fenazina, com cadeias alquílicas alongadas (C12) ligadas ao heteroátomo, nitrogênio dos 

respectivos núcleos, com posterior caracterização e avaliação de suas propriedades. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Sintetizar novos compostos moleculares, N, N,N, N,O O,O e O alquilados a 

partir dos núcleos base quinoxalina, fenazina, benzimidazol  

Caracterizar os compostos sintetizados por meio de ponto de fusão, IV, RMN-
1H, RMN-13C, bem como analisar as propriedades liquido cristalinas pela técnica de 

microscopia óptica de luz polarizada, MOLP. 

Analisar via DSC as propriedades térmicas para os derivados que apresentarem 

comportamento liquido-cristalino analisados via MOLP. 

2.3. JUSTIFICATIVAS 

Desde os primeiros estudos buscando entender a natureza química dos 

semicondutores orgânicos, esforços têm sido feitos por muitos grupos de pesquisa na 

tentativa de se obter materiais com tais propriedades. Dentre os núcleos orgânicos que 

apresentam capacidade de transporte cargas, estão os compostos heterocíclicos 

aromáticos, os quais vem sendo aplicados em dispositivos baseados nas tecnologias 

OLED e Cristais Líquidos. Estes têm agregado enorme valor ao ramo da orgâno-

eletrônica. Diversas metodologias e reagentes têm sido empregados, com vistas à 

obtenção de vários compostos moleculares de arquiteturas, propriedades físicas, 

químicas e aplicações tecnológicas relevantes. Diante desta conjuntura, cujas 

perspectivas demonstram-se altamente vantajosas, a busca por novos sistemas 

heterocíclicos se mostra interessante para o desenvolvimento de novos materiais 

moleculares avançados, uma vez que estes demonstram vantagens em relação aos 

sistemas condutores tradicionais (inorgânicos), os quais apresentam grande dificuldade 
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em seu processamento. Como obtenção de dispositivos com flexibilidade, e pelo seu 

processo de fabricação a elevadas temperaturas. 
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3. METODOLOGIAS E PROCEDIMENTOS 

3.1 METODOLOGIA 

3.1.1. Procedimento para obtenção dos derivados N, N,N, N,O-alquilados a 

partir dos blocos de construção 1,4-dihidroquinoxalina-2,3-diona (QXDO, 44), 4-

(1H-benzo[d]imidazol-2-il)-fenol (47) 

Inicialmente preparou-se o bloco de construção QXDO pela condensação do o-

fenilenodiamino (19), com ácido oxálico (41) em meio ácido, partindo de quantidades 

equimolares de ambos os reagentes. Partindo-se do QXDO foram realizadas reações de 

N e N,N alquilações para obtenção dos derivados (45) e (46) conforme o (Esquema 8). 

Esquema 8. Síntese dos derivados QXDO (44) 

 

Fonte: Autor, 2018 

Os derivados (47) e (48) foram obtidos a partir das rotas mostradas no Esquema 

9. O derivado (48) foi obtido a partir de duas rotas: rota 1 condensação entre o-

fenilenodiamino (19) com o 4-(dodeciloxi)benzaldeído (52), e rota 2 pela O-alquilação 

do bloco de construção (47). O composto (47) por sua vez foi produzido pela 

condensação de o-fenilenodiamino (19) e o 4-Hidroxi-benzaldeído (53) (Esquema 9). A 

obtenção do composto (49) foi conseguida pela N-alquilação do derivado (48) rota 1 e 

pela N e O-alquilação do bloco de construção (47) rota 2 (Esquema 10). 
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Esquema 9. Síntese do 4-(1H-benzo[d]imidazol-2-il)-fenol (47) 2-(4-(dodeciloxi)fenil)-1H-

benzo[d]imidazol (48)  

 

Fonte: Autor, 2018 

Esquema 10. Sintese do 1-dodecil-2-(4-(dodeciloxi)fenil)-1H-benzo[d]imidazol (49) 

 

Fonte: Autor, 2018 

3.1.2 Obtenção do bloco de construção, Fenazina-2,3-diol (50), 2,3-

bis(dodeciloxi)-fenazina (51) 

O derivado Fenazina-2,3-diol (50), foi obtido pela reação de condensação entre o 

o-fenileno diamino (19) e o 2,5 dihidroxi-benzoquinona (43). O composto 2,3 dihidroxi-

benzoquinona foi obtido pela reação de oxidação da hidroquinona (42) em meio básico 

com peróxido de hidrogênio. Para obtenção do derivado O,O alquilado, o composto 50 

foi tratado com 2 equivalentes de bromododecano. (Esquema 11) 
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Esquema 11. Rota sintética do derivado (43), (50) e (51) 

 

Fonte. Autor, 2018 
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4. PARTE EXPERIMENTAL 

4.1 MATERIAIS E REAGENTES 

Os reagentes e solventes utilizados foram obtidos de fontes comercial. Os 

reagentes empregados nas reações (1,2-diaminobenzeno, ácido oxálico, ácido clorídrico, 

hidroquinona, 4 hidroxi-benzaldeido, Brometo de dodecila, Sulfato de magnésio, 

Hidróxido de Sódio Peroxido de Hidrogênio) bem como os solventes de uso rotineiro 

em laboratório (DMF, clorofórmio, metanol, etanol, acetonitrila DMSO) e outros 

materiais (sílica gel, placas para cromatografia de camada delgada (CCD), foram 

adquiridos de fontes comerciais (Sigma-Aldrich, Merck, Synth, Dinâmica, Hexis). Não 

houve necessidade de purificação prévia. Os solventes utilizados para as análises de 

Ressonância Magnética Nuclear (RMN) foram CDCl3 ou DMSO-D6. 

4.1.1. Equipamentos 

Os pontos de fusão dos compostos sintetizados foram realizados em aparelho de 

modelo e marca Microquímica/MQAPF-301, localizado no Laboratório de Ensino de 

Química Orgânica do IQ/UFRN. As análises de espectroscopia de IV foram realizadas 

na Central Analítica do IQ/UFRN em aparelho de FTIR-ATR. Os espectros de RMN 

foram obtidos em espectrômetros Brucker, modelos Avance DPX-200 e DPX-100, 

pertencentes ao Centro Nordestino de Aplicação e Uso da Ressonância Magnética 

Nuclear da Universidade Federal do Ceará (CENAUREMN/UFC). As análises de 

MOLP foram realizadas em microscópio Nikon Eclipse LV100POL acoplado a camera 

digital Nikon Sightds F equipado com modulo de aquecimento Mettler Toledo FP-90 da 

Universidade Federal da Paraiba UFPB. As medidas de DSC foram realizadas em um 

calorímetro da Shimazu DSC-60 sob fluxo de gás nitrogênio. 
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4.2. OBTENÇÃO DOS COMPOSTOS ALVO 

4.2.1 2,5 dihidroxi-1,4-benzoquinona (43) 

 

Seguindo a metodologia descrita em (Viault et al. 2011), a 200mL de uma 

solução de NaOH 50% mantida a 50°C foram adicionados 5g (45,4 mmol) de 

hidroquinona (42). Um volume de 25 mL de H2O2 35% foi adicionado gota a gota e 

lentamente durante 1,5 h mantendo-se a temperatura entre 45-50°C. a mistura foi 

mantida sob agitação por 2 h a 45°C. Após este período deixou-se a reação resfriar à 

temperatura ambiente. Em seguida sob banho de gelo adicionou-se 115 mL de HCl 

12M, juntamente com a lenta adição de 100g de gelo picado ao meio reacional. A 

solução tornou-se amarela com aparecimento de um precipitado que foi então filtrado a 

vácuo e lavado com HCl diluído. Rendimento 67,3% (4,28g). Pf 212 °C (Lit 210-212 

°C) (Viault et al. 2011) 

4.2.2 1,4-dihidroquinoxalina-2,3-diona (44) 

 

Em um balão de fundo redondo foram adicionados 2g (18,4mmol) de o-

fenilenodiamino, (19), 2,56g (18,49mmol) de ácido oxálico (41) em 100 mL de uma 

solução de HCl 3M. A solução foi refluxada por 5 h. Um sólido cinza brilhante foi 

filtrado lavado uma solução gelada de água/etanol 10:1, e recristalizado em etanol/água 

4:1 (v/v), fornecendo um sólido branco brilhante em forma de agulhas. Rendimento 

85% (2,57g) Pf > 230ºC. RMN 1H (400 MHz, DMSO-D6) δ (ppm) 11,91 (S, 2H, NH); 

7,15-7,10 (m, 2H, CH, Ar); 7,09-7,04 (m, 2H, CH, Ar). RMN 13C (100 MHz, DMSO-

D6) δ (ppm) 155, 126, 123, 115. 
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4.2.3 1-Dodecilquinoxalina-2,3 (1H)-diona (45) 

H
N

N
H

O

O

N

N
H

O

O

C12H25

C12H25Br

K2CO3, KI, DMF

44 45  

Uma solução contendo 1,5g (9,3 mmol) do composto 44, 0,421g (3,1 mmol) de 

carbonato de potássio em 10 mL de DMF foram mantidos sob agitação magnética a 

40°C durante 1h. Após este período foram adicionados 0,768g (3,1 mmol) de brometo 

de dodecila e iodeto potássio (0,155 mmol). O haleto foi adicionado de forma 

fracionada em um intervalo de duas em duas horas. Após completa adição do brometo 

de dodecila a reação foi mantida sob agitação durante 24h. Ao fim deste tempo foram 

adicionados 20 mL de água. Foram realizadas três extrações com acetato de etila. 30 mL 

cada. As frações orgânicas foram reunidas e secas com sulfato de magnésio anidro. O 

produto foi purificado por cromatografia com sílica flash utilizando hexano/acetato de 

etila (20:1) como eluente. Obteve-se um sólido de cor branca. Rendimento 56,4% 

(1,72g). Pf 47 °C IV (KBr, max/cm-1), 3334, 2955, 2921, 2850, 1667, 1608, 1466, 1298, 

759, RMN 1H (200 MHz, CDCl3) δ (ppm) 8,13 (d, 1H, J(orto) = 8,60 Hz, ArH), 7,66 (d, 

1H, J(orto) = 5,88 Hz, ArH), 7,64 (d, 1H, J(orto) = 5,84 Hz, ArH), 6,72 (d, 1H, J(orto) = 8,62 

Hz ArH). 

4.2.4 1,4-Didodecilquinoxalina-2,3 (1H,4H)-diona (46) 

 

Uma solução contendo 1g (6 mmol) do composto 44, 3,22g (12,9 mmol) de 

brometo de dodecila, 1,7g (12,9 mmol) de carbonato de potássio, e iodeto de potássio 

(0,625 mmol) em 10 mL de DMF foram mantidos sob agitação magnética a 90°C, 

durante 36h. Ao fim deste tempo foram adicionados 20 mL de água. Foram realizadas 

três extrações com acetato de etila 30 mL cada. As frações orgânicas foram reunidas e 

secas com sulfato de magnésio anidro. Os solventes voláteis foram evaporados à 
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pressão reduzida. Ao resíduo foi adicionado água destilada obtendo-se um precipitado. 

Filtrou-se a vácuo para obtenção de um solido de cor branca. Rendimento 82% (1,72g). 

Pf: 43 °C. IV (KBr, max/cm-1): 3063, 2921, 2849, 1731, 1455, 1212, 756. RMN 1H 

(200 MHz, CDCl3) δ (ppm): 7,73 (d,1H, J(orto) = 6,14 Hz, ArH), 7,71 (d, 1H, J(orto) = 

6,10 Hz, ArH), 7,45 (d,1H, J(orto) = 6,12 Hz, ArH), 7,43 (d,1H, J(orto)) = 6,10 Hz, ArH). 

4.2.5 4-(1H-benzo[d]imidazol-2-il) fenol (47) 

 

De acordo com (Anand et al. 2017), em um balão de fundo redondo foram 

adicionados 1g (9,24 mmol) de o-fenilenodiamino (19), 1,12g (9,24 mmol) de 4-

Hidroxi-benzaldeído (53), 0,962g (9,24 mmol) de bissulfito de sódio em 10 mL de 

DMF. A mistura foi mantida sob agitação magnética e aquecida a 90°C. O progresso da 

reação foi monitorado por CCD até se verificar o completo consumo dos reagentes que 

se deu em um período de 12hr. Após termino a reação foi deixada para resfriar à 

temperatura ambiente. Em seguida adicionou-se 25 mL de água destilada com agitação 

vigorosa. Um solido amarelo foi filtrado a vácuo e lavado com água quente. 

Rendimento 83% (1,61g). Pf 278 °C Lit 280 °C (Panda and Jain 2011)  

4.2.6 2-(4-(dodeciloxi)fenil)-1H-benzo[d]imidazol (48) 

 

De acordo com (Anand et al. 2017), em um balão de fundo redondo foram 

adicionados 0,372g (3,44 mmol) de o-fenilenodiamino (19) 1,00mL (3,44 mmol) de 4-

(dodeciloxi)-benzaldeído (52), 0,353g (3,44 mmol) de bissulfito de sódio em 10 mL de 

DMF. A mistura foi mantida sob agitação magnética e aquecida a 90°C. O progresso da 

reação foi monitorado por CCD até se verificar o completo consumo dos reagentes que 

se deu em um período de 16hr. Após o termino, a reação foi deixada para resfriar à 
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temperatura ambiente. Em seguida adicionou-se 25 mL de água destilada com agitação 

vigorosa. Um sólido amarelo pálido foi então filtrado a vácuo e lavado com água 

quente. Rendimento 71,7% (0,93g). Pf 171 °C IV (KBr, max/cm-1): 3063, 2921, 2854, 

1612, 1440, 1251, 1037, RMN 1H (200 MHz, CDCl3) δ (ppm) 8.06, (d, 1H, J(orto) = 8,36 

Hz, ArH), 7,59 ppm, (m, 2H, ArH), 7,22, (m, 2H, ArH), 6,86, (d, 1H, J(orto) = 8,26 Hz, 

ArH), RMN 13C, (200 MHz, CDCl3) δ (ppm): 154,09, 150,84, 130,64, 127,72, 126,74, 

123,62, 113,61, 67,65, 29,60, 25,96, 22,67, 14,10.  

4.2.7 1-dodecil-2-(4-(dodeciloxi)fenil)-1H-benzo[d]imidazol (49) 

 

A uma solução de 1g de 48, 0,401g (2,9 mmol) de carbonato de potássio em 10 

mL de DMF foram adicionados 0,724g (2,9 mmol) de brometo de dodecila e iodeto de 

potássio (0,145 mmol). A mistura foi mantida sob agitação e aquecida a 90°C. O 

progresso da reação foi monitorado por CCD. Após o término deixou-se resfriar a 

temperatura ambiente. Foram adicionados 50 mL de água destilada gelada. O 

precipitado formado foi filtrado à vácuo fornecendo um sólido marrom. Rendimento. 

86% (1,21). Pf 151,6 °C IV (KBr, max/cm-1), 2921, 2849, 1612, 1460, 1251, 1175, 751 

4.2.8. Fenazina-2,3-diol (50) 

 

Seguindo a literatura (CLAIRE SEILLAN, HUGUES BRISSET 2008) uma 

mistura de 1g (9,2 mmol) de (19), 1,42g (10,1 mmol) de (43) em 15 mL de etanol grau 

HPCL foi refluxada por 24h. O precipitado formado foi filtrado e lavado com 

água/etanol gelados fornecendo um sólido de cor purpura. Rendimento: 88% (1,96g). Pf 

252-253 °C (251 °C lit) IV (KBr, max/cm-1), 1631 cm-1, 1536 cm-1, 1470 cm-1, 1407 

cm-1, 1308 cm-1, 1212 cm-1, 750 cm-1. 
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4.2.9 2,3-bis(dodeciloxi)-fenazina (51) 

N

N

OH

OH
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N

O

O

C12H25

C12H25

C12H25Br

DMF, KI, K2CO3

50 51  

Pela adaptação do realizado em (Moris et al. 2015), a uma solução de 1g (4,7 

mmol) de 50, e 1,29g (9,4 mmol) de carbonato de potássio em 10 mL de DMF foram 

adicionados 2,34g (9,4 mmol) de brometo de dodecila e iodeto de potássio (0,47 mmol). 

A mistura foi mantida sob agitação e aquecida a 60 °C por 48h. Após o termino a reação 

foi deixada resfriar à temperatura ambiente. Foram adicionados 50 mL de água 

destilada. Foram realizadas três extrações com acetato de etila 30 mL cada. As frações 

orgânicas foram reunidas e secas com sulfato de magnésio anidro. Os solventes voláteis 

foram evaporados à pressão reduzida. Um sólido amarelo foi obtido. Rendimento 87% 

(4,49g). Pf: 62°C.  IV (KBr, max/cm-1), 2921, 2849, 1631, 1493, 1464, 1312, 1226, 1193, 

751,  RMN 1H (200 MHz, CDCl3) δ (ppm): δ (ppm): 8.19 (m, 2H, ArH), 7.80 (m, 2H, 

ArH), 7.41 (s, 2H, ArH), 4.25 (t, 4H, OCH3, J = 6 Hz) , 1.97 (m, 4H, CH2), 1.28 (m, 

18H, CH2), 0.89 (t, 6H, CH3), RMN 13C (400 MHz, CDCl3) δ (ppm): 158,61, 143,06, 

142,50, 129,58, 128,28, 105,25, 69,70, 32,97, 32,07, 29,76, 29,52, 28,84, 22,84, 14,26. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1.1. 2,5 dihidroxi-1,4-benzoquinona (43) 

O composto (43) foi obtido pela oxidação do derivado (42) com peróxido de hidrogênio 

35% em solução de NaOH 50% (Esquema 12). Após um período total de 3,5 hr foi 

isolado um solido amarelo com rendimento de 66% um pouco abaixo do citado na 

literatura que é de 70% O ponto de fusão do derivado 43 foi de 212 °C sendo condizente 

com o relatado na literatura que está na faixa de 210-212 °C (Viault et al. 2011). 

Esquema 12. Sintese do derivado 2,5 dihidroxi-1,4-benzoquinona (43) 

 

Fonte. Autor, 2018 

 Um mecanismo proposto para esta transformação pode ocorrer inicialmente 

pela conversão radicalar da di-hidrobenzoquinona a p-benzoquinona (Esquema 13). A 

solução fortemente básica de NaOH, garante a desprotonação do peróxido de hidrogênio 

gerando o ânion peroxila. Este promove um ataque nucleofílico ao carbono alfa à 

carbonila da p-benzoquinona. Pela transferência intramolecular de um próton, ocorre 

eliminação de uma molécula de água levando à formação da ligação C=O. O tratamento 

com ácido concentrado leva a protonação do composto formado, originando o 2,5 

dihidroxi-1,4-benzoquinona. 
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Esquema 13. Mecanismo proposto para formação do 2,5 dihidroxi-1,4-benzoquinona 

 

Fonte: Autor, 2018 

5.1.2. Sintese do 1,4-quinoxalinadiona (QXDO) 

O heterociclo de partida (44) (Esquema 14) foi sintetizado pela condensação do 

o-fenilenodiamino com o ácido oxálico em meio ácido, com posterior recristalização em 

etanol/agua para purificação, com rendimento de 84% sendo bastante próximo ao 

reportado na literatura (MENEZES 2010) . A ciclização ocorre pelo ataque dos 

nitrogênios às carbonilas do ácido oxálico levando à formação de uma di-amida cíclica.  
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Esquema 14: Síntese do 1,4-dihidroquinoxalina-2,3-diona (44) (QXDO) 

 

Fonte: Autor, 2018 

A formação do QXDO pode ter o seguinte mecanismo proposto; o ácido oxálico 

é ativado pela protonação dos oxigênios de suas carbonilas, favorecendo o ataque do 

átomo de nitrogênio aos carbonos carbonílicos. Há então transferência de prótons e 

subsequente eliminação de água restaurando o catalizador, levando à formação da 

ligação C-N (Esquema 15). 

Esquema 15. Mecanismo proposto para formação do QXDO (44) 

 

Fonte: Autor, 2018 
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5.1.3. Síntese dos derivados de quinoxalina N -alquilado (45) e N,N-alquilado (46)  

De posse do composto (44) foram realizadas reações de alquilação no intuito de 

obter os derivados N- e N,N-alquilados. Em ambas as situações, o haleto orgânico 

utilizado foi o brometo de dodecila, com utilização de DMF como solvente e 

bicarbonato de potássio como base. (Esquema 16).  

Esquema 16. Rota sintética dos derivados N -alquilado (45) e N,N-alquilado (46) 

 

Fonte: Autor, 2018 

Um mecanismo para esta reação de alquilação pode ser proposto tendo como 

início, uma etapa de desprotonação do grupo amida do QXDO, promovida pela base 

carbonato de potássio. Segue-se então com um equilíbrio, pela ressonância entre as 

estruturas I e II. A partir daí ocorre um ataque do nitrogênio ao carbono do haleto 

primário ligado ao átomo de bromo, com subsequente saída do átomo de bromo, 

levando à formação da ligação N-C. Pela investigação do mecanismo proposto, tem-se a 

presença de dois prováveis nucleófilos; um com a carga negativa localizada no 

nitrogênio e outro com a carga localizada no oxigênio. Em teoria ambos os nucleófilos 

poderiam atacar o carbono ligado ao halogênio, no haleto. No entanto o ataque ocorre 

apenas pelo nucleófilo amideto (nitrogênio com a carga negativa), uma vez que este é 

melhor nucleófilo que o alcoxido (oxigênio carregado negativamente). Para formação 

do composto N,N alquilado o mecanismo segue o mesmo que foi proposto inicialmente 

para a formação do composto N-alquilado.(Esquema 17).   
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Esquema 17. Proposta de mecanismo para formação dos derivados N e N,N alquilados do QXDO 
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Fonte: Autor, 2018 

Inicialmente a partir do derivado 44, na tentativa de se obter o composto mono 

alquilado 45, como único produto de reação partiu-se de quantidades estequiométricas 

do derivado 44 e do brometo de dodecila em banho de gelo. Todavia tal procedimento 

não se mostrou satisfatório uma vez que num período superior a 6hr visualizou-se uma 

discreta mancha na plaquinha de CCD com Rf diferente da mancha principal sendo esta 

do composto de partida o QXDO. A mancha discreta visualizada forneceu indícios da 

formação do derivado N alquilado na reação. Ademais o constante controle da 

temperatura se mostrou uma tarefa por demais laboriosa.  

A síntese do derivado mono alquilado (45), requereu então ajustes 

estequiométricos nas proporções dos reagentes, onde foi utilizado excesso (3 

equivalentes) do heterociclo (44) em relação ao brometo de dodecila. Um controle na 

adição do haleto orgânico também foi preciso para evitar-se ao máximo o aparecimento 

do derivado di-alquilado. O progresso da reação foi acompanhado por CCD pela 

observação dos Rfs dos compostos formados; o sistema de eluição utilizado foi 

hexano/acetato de etila 3:1. Após aparecimento de uma terceira mancha com Rf 

diferente dos demais, que foi creditada ao derivado di-alquilado a reação foi 

interrompida. Para isolamento do composto mono-alquilado houve necessidade de 

purificação via cromatografia com sílica gel como fase estacionária, utilizando-se como 

eluente uma proporção de hexano/aceta de etila 20:1, levando a obtenção do produto 

com um rendimento de 56%. 
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Pela análise do espectro de IV (Figura 14). do derivado (45) observa-se duas 

bandas intensas, uma em 2849,36 cm-1 e outra a 2921,16 cm-1, referentes à deformação 

axial das ligações C-H da porção alifática. Entretanto pode-se ainda constatar uma 

discreta banda em 3334,84 cm-1 que pode ser sugestiva de deformação axial da ligação 

N-H (A presença desta banda provê fortes indícios de que apenas um dos nitrogênios do 

derivado (44), foi alquilado fornecendo o composto mono alquilado. Outra banda 

presente é a referente à deformação axial da ligação do grupo C=O em 1669,42 cm-1. 

Figura 14. Espectro IV-ATR do derivado 1-Dodecilquinoxalina-2,3 (1H) - diona (45) 

 

Fonte. Autor, 2018 

No espectro de RMN 1H do composto 45 (Figura 15), percebe-se um dubleto 

com deslocamento químico correspondente a 8,13 ppm (d, 1H, J(orto) = 8,60 Hz, ArH) 

referente ao Ha mais desblindado. Tal sinal em campo baixo se dá pelo fato deste 

hidrogênio estar próximo ao nitrogênio terciário que fica carregado positivamente em 

decorrência da ressonância estabelecida com a carbonila, logo este átomo de nitrogênio 

atua como um melhor retirador de elétrons quando comparado com o outro nitrogênio 

do anel pirazínico. Em 7,66 ppm um multipleto correspondendo ao hidrogênio “c” do 

anel aromático, desblindado por efeito ressonante. Multipleto em 7,22 ppm referente a 
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hidrogênio ilustrado como “b” no espectro, já em 6,72 ppm um dubleto (d, 1H, J(orto) = 

8,62 Hz ArH) do Hd do núcleo quinoxalina. 

Um sinal com deslocamento δ em 4,23 ppm referente ao próton do grupo -NH 

com integral para um. A presença deste sinal evidencia uma única alquilação em um dos 

nitrogênios como desejado. Ainda, um deslocamento em 3,79 ppm (N-CH2) 

apresentando um tripleto fornece dados da ligação da cadeia alquila ao nitrogênio. Em 

1,26 ppm vê-se um singleto com integral para 18H condizente com as demais unidades 

metilênicas. A metila terminal está associada ao sinal que aparece com deslocamento 

em 0,87 ppm e integração para três hidrogênios.  

Figura 15. Espectro RMN 1H (200 MHZ CDCl3) do derivado 45 

 

Fonte. Autor, 2018 

5.1.4. Síntese do 1,4-Didodecilquinoxalina-2,3 (1H,4H)-diona (46) 

Inicialmente, a reação de (44) com dois equivalentes de brometo de dodecila 

levou à formação do composto dialquilado (46). A reação de alquilação para obtenção 

do derivado (46) foi realizada em temperatura de 40 °C com rendimento de 82%. Tendo 

em vista que a alquilação se deu pelo uso de um haleto primário alifático, assume-se que 

o mecanismo operante foi o SN2. 
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Pela inspeção do espectro de IV de (46) (Figura 16) pode-se notar a ausência da 

banda de deformação axial de N-H e o aparecimento de duas bandas intensas em 

2849,36 cm-1 e 2921,16 cm-1 provenientes da deformação axial das ligações C-H, 

referentes à inserção das cadeias alquílicas. Conforme visto no espectro de IV de (46), a 

ausência de uma banda na região de 3100 cm-1 a 3400 cm-1 fornece fortes indícios de 

que o composto (44) foi de fato di-alquilado conforme planejado. 

Figura 16. Espectro de IV-ATR do derivado (46) 

 

Fonte. Autor, 2018  

 O espectro de RMN 1H (Figura 17), mostra um conjunto de dubletos 

sobrepostos na região entre 7.0 e 7,8 ppm, um dubleto em δ 7,73 ppm (d,1H, J(orto) = 

6,14 Hz, ArH), dubleto em δ  7,71 ppm (d, 1H, J(orto) = 6,10 Hz, ArH), dubleto em δ 

7,45 ppm (d,1H, J(orto) = 6,12 Hz, ArH), dubleto em δ 7,43 ppm (d,1H, J(orto)) = 6,10 Hz, 

ArH),todos característicos de C-H orto de anel aromático. Em δ 4,51 ppm pode se ver 

um tripleto referente aos hidrogênios da unidade metilênica ligada ao nitrogênio. Um 

multipleto em δ 1,88 ppm referente ao grupo metileno em posição β ao nitrogênio do 

anel pirazina. As demais unidades metilênicas estão associadas a um sinal largo em 

torno de δ 1,26 ppm, e a um tripleto em δ 0,88 ppm referentes às metilas terminais.  
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Figura 17. Espectro de RMN 1H (CDCl3 200 MHZ) do derivado (46) 

 

Fonte. Autor, 2018 

5.1.5. Síntese de 4-(1H-benzo[d]imidazol-2-il)fenol (47) e 2- (4- (dodeciloxi) 

fenil) -1H-benzo [d] imidazole (48) 

Os derivados benzimidazois tiveram suas sínteses realizadas com uma 

abordagem diferente das usuais. Geralmente, núcleos benzimidazois são sintetizados via 

ciclização com o-fenilenodiamino e um ácido carboxílico específico, sob condições 

reacionais bastante drásticas, incluindo temperaturas elevadas 150-220°C e uso de ácido 

polifosfórico como solvente, (CHANDRASHEKHAR ET AL. 2008), (LUGGER AND 

SIJBESMA 2016).  

No presente trabalho, a estratégia adotada consiste na reação de uma diamina 

aromática com derivado benzaldeído, na presença de um agente oxidante. A reação de 

formação dos derivados benzimidazol com o uso do bissulfito de sódio, ocorre pelo 

ataque nucleofílico do átomo de enxofre do bissulfito de sódio, ao átomo de carbono 

carbonílico do aldeído. Como resultado deste ataque, forma-se o chamado produto da 

adição do bissulfito, levando a uma estrutura também conhecida como aduto bissulfito-

aldeído, que em seguida reage com o o-fenilenodiamino, (19) culminando no processo 

de ciclização para obtenção do anel benzimidazol (Esquema 18) (CLAYDEN, 
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JONATHAN; GREEVES, NICK; WARREN, STUART; WOTHERS ET AL. 2001), 

(ANAND ET AL. 2017). 

Esquema 18. Obtenção dos derivados benzimidazol com uso de bissulfito de sódio.  

 

Fonte. Autor, 2018 

 Dentro deste contexto, o composto (47) e o (48), foram preparados via 

condensação oxidativa do o-fenilenodiamino, com o 4-hidroxi-benzaldeido, e 4-

dodeciloxi-benzaldeído respectivamente, na presença de bissulfito de sódio Este 

procedimento forneceu o derivado (48) pela rota 1, com um rendimento de 71%. O 

derivado benzimidazol (47), foi obtido com rendimento de 83%, bem próximo do 

relatado na literatura, 80% (ANAND ET AL. 2017). Já a obtenção do derivado (48) a 

partir da rota 2, partindo de (47) não foi satisfatória uma vez a reação apresentou 

produtos de N e N, O alquilação. Sendo então necessário etapas de purificação via 

cromatografia de sílica gel para isolamento de 48 levando a rendimentos ao redor de 

52% (Esquema 19). Um mecanismo proposto para obtenção dos derivados (47) e (48) 

pode ser visto no (esquema 20) 
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Esquema 19. Rotas sintéticas de (47), (48) e (49) 

 

Fonte: Autor, 2018 

Esquema 20. Mecanismo proposto para obtenção de (47) e (48) 

 

Fonte: Autor, 2018 
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Para o composto 2-(4-(dodeciloxi) fenil)-1H-benzo [d] imidazole (48), no 

espectro de IV (Figura 18), podemos observar uma banda em 1612,29 cm-1, referente à 

deformação da ligação C=N. Duas outras bandas aparecem em 1037,16 cm-1 e 1251,51 

cm-1 decorrentes de deformação axial e angular da ligação de éter C-O. Duas bandas 

bem intensas em, 2854,84 cm-1, 2921,58 cm-1 e uma em 1440,21 cm-1 oriundas de 

deformação axial das ligações C-H e deformação angular das cadeias alquílicas 

respectivamente. 

Figura 18. Espectro IV-ATR do composto 2-(4-(dodeciloxi)fenil)-1H-benzo[d]imidazol (48) 

 

Fonte. Autor, 2018 

O espectro de RMN 1H, (Figura 19), do derivado 48, tendo em vista que a 

molécula é simétrica, devido ao efeito tautomérico que ocorre no anel imidazol, 

apresenta um sinal de dubleto em δ 8.06 ppm (d, 1H, J(orto) = 8,36 Hz, ArH) referente ao 

hidrogênio Hc próximo ao anel imidazol, sendo este hidrogênio o mais deslindado, uma 

vez que o nitrogênio do anel imidazol atua como grupo retirador de elétrons. Em δ 7,61 

ppm (m, 2H, ArH), pico referente a hidrogênios Ha e Ha’ e em δ 7,22 ppm (m, 2H, 

ArH) pico referente a hidrogênios Hb e Hb’ do anel benzeno fundido ao anel imidazol. 

Já em 6,86 ppm um dubleto (d, 1H, J(orto) = 8,26 Hz, ArH), dos hidrogênios Hd e Hd em 

campo mais alto que os demais hidrogênios aromáticos em virtude de sua maior 

blindagem pela presença do grupo dodeciloxi. Em deslocamento δ 5,63 ppm um pico 

bastante alargado do hidrogênio ligado ao nitrogênio do anel imidazol. Em δ 3,91 ppm 
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um sinal de tripleto dos hidrogênios metilênicos do carbono ligado ao oxigênio. Os 

hidrogênios metilênicos da cadeia alifática aparecem em deslocamento δ 1,27 ppm. Os 

hidrogênios da metila terminal podem ser vistos em deslocamento δ 0,88 ppm. 

Figura 19. Espectro de RMN 1H (DMSO 200MHz) do composto (48) 

 

Fonte. Autor, 2018 

No espectro de RMN 13C apresentado na Figura 20, observa-se como esperado 

oito picos referentes aos carbonos aromáticos, e os picos referentes à cadeia alquílica 

estão coerentes com a estrutura proposta. O pico em 154 ppm corresponde ao carbono 

ilustrado como C8, próximo ao oxigênio eletronegativo, sendo o mais desblindado. Pico 

em 150 ppm corresponde ao C1 do anel imidazol. O pico em 131,58 ppm corresponde a 

C2 e C2’ na junção dos anéis benzeno e imidazol. Pico em 130,64 ppm corresponde ao 

C6 e C6’ do anel benzeno ligado ao anel imidazol. Os C4 e C4’ apresentam 

deslocamento em 127,72 ppm, enquanto que C7 e C7’ tem deslocamento em 126,74 

ppm. Já C5 tem deslocamento químico em 123,72 ppm. Em 67,65 ppm temos o 

deslocamento referente a C9 correspondente a carbono metilênico ligado ao oxigênio. 

Os demais picos entre 52 e 14,10 ppm correspondem aos carbonos da cadeia alquílica.  
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Figura 20. Espectro de RMN 13C (101 MHz, CDCl3) do composto (48) 
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Fonte. Autor, 2018 

5.1.6. Síntese do 1-dodecil-2-(4-(dodeciloxi)fenil)-1H-benzo[d]imidazol (49) 

O derivado (49), foi obtido via reação SN2 do composto (48) com o brometo de 

dodecila, em DMF, na presença de K2CO3 como base para etapa de desprotonação, de 

acordo com. Uma outra metodologia para síntese de (49) foi a alquilação de 4-(1H-

benzo[d]imidazol-2-il)-fenol (47), com 2 equivalentes de brometo de dodecila. Esta rota 

mostrou-se pouco vantajosa em relação à realizada, partindo-se de 48 como substrato 

para alquilação. Isto foi evidenciado pelos rendimentos que foram bastante próximos; a 

rota 2 apresentou maior tempo de reação e mais equivalentes da base utilizada. Tanto a 

obtenção de 48 pela rota 1 quanto pela rota 2 apresentaram rendimentos bem próximos: 

86% pela rota 1 e 84% pela rota 2 (esquema 21). Com a introdução da nova cadeia 

alquílica verificou-se um abaixamento do ponto de fusão do novo composto (49) 

comparado aos reagentes (47) e (48). 
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Esquema 21. Rota sintética para obtenção do derivado (49) 

 

Fonte: Autor, 2018 

Pela análise do espectro de IV do composto (49) (Figura 21), é notável a 

presença de bandas referentes a deformações axiais das ligações C-H das cadeias 

alquílicas. Também a presença de uma banda em 1612 cm-1 evidenciando a deformação 

de estiramento da ligação C=N da unidade imidazólica. Picos em 1246,15 cm-1 são 

referentes às deformações angulares da ligação do éter aromático (C-O). 

Figura 21. Espectro IV-ATR do derivado (49) 

 

Fonte. Autor, 2018 
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A análise do espectro de RMN 1H Figura 22, para o composto (49) apresenta 

deslocamentos químicos na região entre 7,79 ppm e 7,15 ppm característicos de C-H do 

anel aromático. Esperava-se picos desdobrados em dubletos de dubletos e tripletos de 

dubletos, porém, a baixa frequência do aparelho (200Hz) não permitiu a visualização 

destes picos. Em 4.45 ppm apresenta-se um tripleto referentes aos hidrogênios O-

CH2CH3 da cadeia alquílica. Em e 4,25 ppm tripleto referente ao N-CH2CH3. Já a região 

entre 2,0 ppm e 0.75 ppm são correspondentes aos hidrogênios das cadeias alquílicas. 

Com as metilas terminais aparecendo em deslocamento δ de 0,88 ppm. 

Figura 22. Espectro de RMN 1H (CHCl3 200 MHz) derivado (49) 

 

Fonte. Autor, 2018 
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5.1.7. Sintese do derivado Fenazina-2,3-diol (50) 

O composto (50) foi sintetizado pela reação de condensação entre o o-

fenilenodiamino (19) e o 2,5 dihidroxi-benzoquinona (43) (Esquema 22).  

Esquema 22. Sintese do derivado (50) Fenazina-2,3-diol 

 

Fonte. Autor,2018 

Um mecanismo proposto para esta reação pode ser visto no (Esquema 23). 

Inicialmente ocorre ataque do átomo de nitrogênio do grupo amino ao carbono 

carbonílico do 2,5 dihidroxi-benzoquinona (43), seguida de etapas de transferência 

intramolecular de prótons, com eliminação de uma molécula de água, e consequente 

formação de uma ligação imínica (N=C), levando à formação da estrutura I. Neste ponto 

é estabelecido um equilíbrio ceto-enólico entre a estrutura I e a estrutura II. Um ataque 

intramolecular do segundo átomo de nitrogênio à carbonila da estrutura II com 

subsequente transferência intramolecular de prótons leva a eliminação de mais uma 

molécula de água formando a estrutura III. Um novo equilíbrio ceto-enólico entre a 

estrutura III e IV leva ao derivado (50).  
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Esquema 23. Mecanismo proposto para formação do derivado (50) 

 

Fonte. Autor, 2018 

Após o término da reação foi possível o isolamento de um sólido de cor púrpura 

com um rendimento de 88% compatível com a literatura (CLAIRE SEILLAN, 

HUGUES BRISSET 2008). O composto, no entanto, requereu uma etapa de 

purificação, para uso posterior, que foi conseguida tratando-o com etanol e posterior 

filtração. A caracterização do derivado (50) foi realizada pela comparação ponto de 

fusão do produto obtido com o que é relatado na literatura. Tendo sido encontrado para 

o derivado (50), um ponto de fusão na faixa de 252-253 °C, enquanto que o relatado na 

literatura é de 251 °C.  

5.1.8. 2,3-bis(dodeciloxi)-fenazina (51) 

O composto 51 foi conseguido pela reação de incorporação de duas cadeias 

alquílicas na estrutura de 50, levando à formação de um di-éter aromático (Esquema 

24). Para isto foi utilizado como solvente o DMF, carbonato de potássio como base para 

etapa de desprotonação das hidroxilas, e iodeto de potássio 5% mol em relação ao 

haleto de alquilacomo catalizador. A reação forneceu um rendimento de 81%. 
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Nestas reações, a ideia de usar iodeto de potássio tem origem na conversão do 

brometo de alquila em iodeto de alquila, que é mais reativo em reações do tipo SN2 uma 

vez que os átomos de halogênio dos haletos de alquila são os grupos de saída. Como os 

átomos de iodo, do grupo dos halogênios são maiores que seus congêneres da mesma 

família, aqueles, ao abandonarem o haleto e levarem uma carga negativa acomodam 

melhor esta carga. Outro ponto é que são também bases de Lewis e o iodeto se constitui 

em uma base fraca. A reação foi monitorada via CCD, pela observação dos produtos 

formados durante a etapa sintética, utilizando-se como eluente uma mistura de 

Hexano/Acetato de Etila 3:1. A necessidade que justificou tal modificação estrutural foi 

a de que compostos com núcleos aromáticos e longas cadeias alquílicas laterais, podem 

apresentar um novo arranjo molecular, quando submetidos a uma variação de 

temperatura. Os núcleos aromáticos conjugados tendem a agrupar-se uns sobre os 

outros num processo chamado empilhamento π. A presença então, das cadeias alquílicas 

proporcionam uma melhor sobreposição dos núcleos, pois aumentam o espaçamento 

entre os núcleos empilhados. Melhorando também o momento de dipolo ao longo do 

empilhamento, de forma longitudinal (ARIKAINEN ET AL. 1995; TSUTSUI ET AL. 

2015). Uma vez realizadas estas modificações estruturais, foram feitas analises de IV, 

RMN 1H e 13C, para confirmação das estruturas 

Esquema 24. rota sintética para obtenção do (51) 

 

Fonte: Autor, 2018 

Pela análise do espectro de IV (Figura 23), nota-se a presença de duas bandas 

bem intensas em, 2854,84 cm-1, 2921,58 cm-1 decorrentes de deformação axial das 

ligações C-H das cadeias alquílicas. Duas outras bandas podem ser vistas em 1193 e 

1232 cm-1 devidas ao grupo éter aromático. Outra banda de interesse é a localizada em 

1636 cm-1, que aparece em detrimento de estiramento da ligação C=N. 
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Figura 23. Espectro de IV-ATR, para derivado di-alquilado do composto 51 

 

Fonte. Autor, 2018 

O espectro de RMN 1H na Figura 24, pode-se ver três picos na região para 

prótons aromáticos; uma região mais desprotegida, com um multipleto em δ 8,1 ppm 

com integral para 2H referente a Hb e Hb’. Outro multipleto pode ser visto em δ 7,80 

ppm com integral para 2H referente a Ha e Ha’. Já em 7,40 ppm um singleto 

correspondente a Hc e Hc’. E 4,24 ppm observa-se um tripleto correspondente aos 

hidrogênios metilênicos ligados o oxigênio. Outros deslocamentos que podem ser 

evidenciados são os referentes aos hidrogênios provenientes das cadeias alquílicas. Os 

picos vistos com deslocamentos entre δ entre 2,40 e 0,89 ppm referem-se aos 

hidrogênios das cadeias alquílicas o que é característico de cadeias longas alifáticas. O 

espectro de RMN 13C (Figura 25) pode-se observar um pico em δ 158,61 ppm 

correspondente ao carbono do anel aromático ligado ao oxigênio do grupo alcoxi. Em δ 

de 143,06, 142,50 ppm observa-se um pico correspondente ao carbono -C=N, do anel 

pirazina. Em 69,70 e 62,16 ppm picos de O-CH2, O-CH2-CH2- respectivamente. Na 

região de 32,97 e 14,00 ppm referem-se aos carbonos da unidade alquílica. O espectro 

correlaciona-se bem à estrutura proposta. 
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Figura 24. Espectro de RMN -H (CHCl3 200MHz) do composto 51 

 

Fonte. Autor, 2018 

Figura 25. Espectro de RMN 13C (CHCl3 200MHz) do composto 51 

 

Fonte. Autor, 2018 
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6. CARACTERIZAÇÃO MESOMÓRFICA E TÉRMICA DOS 

DERIVADOS 1,4-DIDODECILQUINOXALINA-2,3 (1H,4H)-DIONA (45) E 1-

DODECIL-2-(4-(DODECILOXI)FENIL)-1H-BENZO[D]IMIDAZOL (48) 

Os derivados (45) e (48) foram analisados através da técnica MOLP com o 

intuito de se investigar seus comportamentos liquido cristalino. Uma amostra do 

derivado (48) foi aquecida rapidamente até 180°C e então posta para resfriar. Durante a 

etapa de resfriamento, atingidos 177 °C deu-se início o aparecimento da mesófase do 

composto (48), onde este comportamento mesogênico permaneceu até 62°C. A 177°C a 

evidenciação da mesófase do composto (48) se deu pelo aparecimento de imagens com 

formas dendríticas (em forma de dedos de luvas) que é característico de mesófases 

esméticas (Figura 26a). À medida que a amostra resfriou a textura progrediu para uma  

forma semelhante a um mosaico, corroborando a existência de uma mesófase esmética 

(DIERKING 2003) (Figura 26b). Abaixo então dos 62°C, houve cristalização do 

composto (Figura 26c).  

Figura 26. Texturas exibidas para o derivado 2-(4-(dodeciloxi)fenil)-1H-benzo[d]imidazol (48) 

 

Fonte: Autor, 2018 

Uma exata observação das temperaturas em que as mudanças de fases, 

aconteceram só puderam ser evidenciadas pela análise de DSC (Calorimetria 
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Exploratória Diferencial). As medidas de DSC foram realizadas em ciclos de 

aquecimento-resfriamento a 10 °C.min-1. Pela visualização do termograma exibido para 

o derivado (48) pode-se notar quatro regiões que apontam para transições de fases. As 

três transições vistas na curva inferior do termograma em aproximadamente 62 a 82 °C, 

82 a 152 °C e 152 a 177 °C evidenciam a mudança da fase cristal para a mesófase 

liquido-cristalina. A transição exibida no termograma a partir de aproximadamente 177 

°C é decorrente da fusão do composto, passando da fase liquido-cristalina para liquido 

isotrópico (Figura 27). 

Figura 27: Termograma obtido por DSC para o derivado 2-(4-(dodeciloxi)fenil)-1H-benzo[d]imidazol 

(48) 

  

Fonte: Autor, 2018 

A investigação do composto 1-Dodecilquinoxalina-2,3 (1H)-diona (45) pela 

técnica do MOLP não evidenciou texturas compatíveis com comportamento líquido 

cristalino, no entanto a fotomicrografia do derivado (45) mostra um padrão de 

empacotamento colunar, revelado pela presença de estruturas denominadas, esferulíticas 

ou em cruz de malta, com regiões claras e escuras (Figura 28). 
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Figura 28. Fotomicrografia do derivado 1-Dodecilquinoxalina-2,3 (1H)-diona (45), apresentando 

estruturas esferulíticas.  

 

Fonte: Autor, 2018 

 Tais estruturas são compatíveis com cristais líquidos de mesófases discóticas. A 

não observação de comportamento liquido cristalino para o derivado (45), deveu-se ao 

fato do núcleo rígido apresentado por este composto, não ser suficientemente grande 

para permitir o correto empacotamento e apresentar uma mesófase discótica para esta 

estrutura (PISULA ET AL. 2004) (BUSHEY ET AL. 2001). A analise de DSC para o 

derivado (45) confirmou a não observância de comportamento liquido cristalino, uma 

vez que a curva do termograma apresenta uma única transição de fases na temperatura 

de 47 °C de sólido cristalino, para liquido isotrópico. (Figura 29). 

Figura 29. Termograma obtido para por DSC para o derivado 1-Dodecilquinoxalina-2,3 (1H)-diona (45) 

exibindo apenas uma transição de fase. 

 

Fonte: Autor, 2018 
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7. CONCLUSÕES 

Neste trabalho foram sintetizados cinco compostos aza-heterociclos alquilados 

derivados dos núcleos quinoxalina, benzimidazol e fenazina. Todos os compostos foram 

funcionalizados com cadeias laterais alquilicas com doze átomos de carbono. No 

tocante à etapa sintética as metodologias empregadas associadas à infraestrutura de 

nosso laboratório se mostraram satisfatórias de se realizar. Os rendimentos para as 

etapas de obtenção dos derivados alquilados estiveram entre 55-90%. Todos os 

derivados alquilados foram submetidos a analises de Microscopia Óptica de Luz 

Polarizada (MOLP). Apenas para o derivado 2-(4-(dodeciloxi)fenil)-1H-

benzo[d]imidazol (48) pode-se observar a presença de textura que é compatível com 

comportamento liquido cristalino, sendo este composto então, o que se mostrou 

promissor para investigações futuras de suas propriedades como provável semicondutor 

orgânico. Pelas medidas de DSC ficou claro para o derivado (48) que outras fases 

existem em uma temperatura, um pouco superior a ambiente (onde o composto está na 

fase cristalina) e a temperatura de fusão do composto 177 °C, onde o composto está na 

fase de liquido isotrópico. Para o derivado dodecilquinoxalina-2,3 (1H)-diona (45) 

outras modificações estruturais devem ser feitas para que o composto venha a apresentar 

comportamento liquido cristalino. A medida de DSC para o derivado (45) mostrou não 

existirem realmente fases intermediarias entre a fase cristalina e a fase de liquido 

isotrópico para tal composto. 
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