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RESUMO 

 

Franco Freire, M. S. Síntese de biblioteca de derivados quinoidais e quinoxalínicos 

visando a atividade biológica. 2017. 164f. Tese (Doutorado). Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2017. 

 

Nesta tese são apresentados, em dois capítulos, os resultados da reatividade química 
de quinoxalinas e os estudos visando à síntese de quinona natural, a vegfrecina. 
Modificações específicas em estruturas privilegiadas, padrões estruturais relevantes 
para bioatividade, representam uma alternativa viável na busca de novos ligantes para 
alvos macromoleculares. Neste cenário, as quinoxalinas apresentam destacada 
importância no âmbito da química medicinal, sendo assim é de grande importância o 
desenvolvimento de metodologias de funcionalização que conduzam a diversidade 
molecular deste núcleo. Neste contexto, foram realizadas reações de ativação C – 
H, como uma estratégia para a síntese de derivados vinil quinoxalinicos, com base 
na abordagem de Fujiwara-Moritani. Os resultados obtidos com este estudo 
indicaram que a densidade eletrônica das olefinas utilizadas neste estudo foi 
determinante para o rendimento reacional. Assim, as reações envolvendo olefinas 
ricas em elétrons, resultaram em maior rendimento do produto alquenilado, 
alcançando 89%. A deoxidação ocorreu em rendimentos de 43 - 54%, levando a 
ampliação da coleção de compostos desenvolvidos neste projeto. Os compostos 
aqui desenvolvidos foram testados quanto à atividade antimicobacteriana, 
entretanto, nenhum deles apresentou resultados promissores. O segundo capítulo 
desta tese abordou a síntese da Vegfrecina, que possui seletividade de inibição 
dos receptores do fator de crescimento endotelial vascular (VEGFR), bloqueando 
a ativação de VEGFR-1 e VEGFR-2 e, consequentemente, interferindo na 
vascularização, proliferação e metástase tumoral. Nossa estratégia utilizou o  
intermediário chave 6-Bromo-5,8-dimetoxi-2,2-dimetil-2,3-dihidroquinazolin-4(1H)-
ona em reações de aminação de Buchwald Hartwig com três anilinas diferentes. 
Embora tenhamos obtido três intermediários sintéticos inéditos, em bons 
rendimentos, a etapa de oxidação não foi promissora, impossibilitando a obtenção 
da Vegfrecina e de seus análogos. 
 

Palavras-chave: 1. Quinoxalina, 2. ativação de C-H, 3. reação de Fujiwara-Moritani, 4. 
Vegfrecina, 5. aminação de Buchwald Hartwig 
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ABSTRACT 

 

Franco Freire, M. S. 2017. Synthesis of library of quinoidal and quinoxaline 

derivatives aiming biological activity. 2017. 164f. Thesis (Doctoral). Faculdade de 

Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão 

Preto, 2017. 

The study of chemistry reactivity of quinoxalines and the study aiming total syntheses 
of natural quinone, vegfrecine, are shown in this thesis in two chapters. The specific 
modifications privileged scaffold represents a promising way following for new 
macromolecular ligands targets. Considering the great importance of quinoxaline core 
in medicinal chemistry, the development of efficient methodologies in orther to obtain 
molecular diversity have attracted large attention. In this context, using Fujiwara-
Moritani approach the C-H activation reactions were performed as good strategy in 
synthesis of vinyl- quinoxaline derivatives. Our results indicated the importance of 
olefin electron density in the reaction yields. In this way, reactions involving high 
electron density olefines, results in the high alkenilated products, achieving 89% of 
yield. The deoxygenation process occurred in yields of 43 until 54. The compounds 
obtained were tested against Mycobacterium tuberculosis, however no primissing 
results were observed. The second chapter in this thesis show our attempt to total 
synthesis of Vegfrecine, that have inhibitory activity of vascular endothelial growth 
factor receptor (VEGFR), Our strategy used the 6-bromo-5,8-dimethoxy-2,2-
dimethyl-2,3-dihydroquinazolin-4(1H)-one in Buchwald Hartwig reaction with three 
different olefins. Although these new synthetic intermediates were obtained with 
good yield, the last step of oxidation didn’t work. Therefore, it was not possible to 
obtain the Vegfrecine and its analogous. 
 

Keywords: Quinoxaline, 2. C-H activation, 3. Fujiwara-Moritani reaction, 4. 

Vegfrecina, 5. Buchwald Hartwig reaction. 

 

 

 

 

  



iii 
 

 
 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1. Exemplos de medicamentos comercialmente disponíveis, contendo os anéis piridina, 

quinolina e quinoxalina. ................................................................................................................ 1 

Figura 2. Esquema geral de reações possíveis frente ao anel piridínico (a) e representação das 

formas canônicas do heterociclo (b). ............................................................................................. 2 

Figura 3. (A) Representação estrutural de diazinas; (B) representação da repulsão eletrônica de 

pares de elétrons da piridazina; (C) Efeito mesomérico da pirazina. ............................................ 3 

Figura 4. Reatividade de pirazinas ................................................................................................ 4 

Figura 5. Estrutura de biciclos provenientes da fusão do anel benzeno com as diazinas. ............. 5 

Figura 6. Reatividade no núcleo quinoxalínico. ............................................................................ 6 

Figura 7. Derivados N-óxido de azinas e adiazinas. ................................................................... 14 

Figura 8. Medicamentos de escolha para o tratamento de pacientes com tuberculose. .............. 16 

Figura 9. Estrutura molecular da quinoxalina e quinoxalina N-óxido. ....................................... 19 

Figura 10. Multiplicidade de sinais de hidrogenios da quinoxalina (29) e da quinoxalina N-

óxido (30) .................................................................................................................................... 20 

Figura 11. Espectro de RMN de 
1
H (400 MHz, CDCl3) do composto 30. .................................. 21 

Figura 12. Expansão do espectro RMN de 
13

C (101 MHz, CDCl3) da quinoxalína N-óxido 30. 22 

Figura 13. Análise comparativa dos rendimentos dos produtos de ativação de C-H utilizando 

olefinas conjulgadas a éster. ........................................................................................................ 23 

Figura 14. A) Expansão do espectro de RMN de 
1
H (400 MHz, CDCl3) do composto 30 ; B) 

Expansão do espectro de RMN de 
1
H do composto 32a. ............................................................ 24 

Figura 15. Espectros de RMN de 
13

C (101 MHz, CDCl3) comparativo entre: A) material de 

partida 30; B) Expansão da região aromática do espectro de 
13

C do composto 32a. .................. 25 

Figura 16. Espectro de HMBC (400 MHz, CDCl3) do composto 32a. ....................................... 26 

Figura 17. Ciclo catalítico de ativação C – H catalisada por Pd(OAc)2. 
127, 126 ........................... 31 

Figura 18. Expansão dos espectros de RMN de 
1
H de 32e e 33e, uma análise comparativa. Onde 

A = Espectro expandido do material de partida 32e; B e C = Espectro expandido do produto de 

redução 33e. ................................................................................................................................ 35 

Figura 19. Quinoxalina-2-carboxilato de isopropila. .................................................................. 37 

Figura 20. Expansão dos espectros de RMN de 
1
H do material de partida 39 (espectro superior) 

e do produto obtido 40 (espectro inferior). O sinal destacado em vermelho nos espectros 

corresponde ao H-3 destacado em vermelho na estrutura do material de partida no espectro 

superior, e no produto (espectro inferior) desta figura. ............................................................... 39 

Figura 21. Análise comparativa de dados de RMN (figura 27) do material de partida 39. ......... 40 

Figura 22. Espectro RMN HMBC  ampliado do composto 40. .................................................. 42 

Figura 23. Derivado quinoxalínico (40) ...................................................................................... 43 

Figura 24. Complexo 42 proposto, onde o substrato 40 atua como ligante bidentado. ............... 44 

Figura 25. 2-acetilpiridina 43 funciona como um ligante bidentado formando o complexo de 

rutênio. ........................................................................................................................................ 45 

Figura 26. Vegfrecina .................................................................................................................. 61 

Figura 27. Espectro de RMN de 
1
H (300 MHz, DMSO) 2-amino-3,6-dimetoxibenzamida (56).

 ..................................................................................................................................................... 65 

Figura 28. Espectro de RMN de 1H do 5,8-dimetoxi-2,2-dimetil-6-(fenilamino)-2,3-

diidroquinazolin-4(1H)-ona 61a. ................................................................................................. 68 

Figura 29. Ciclo catalítico de ativação C – H catalisada por Pd(dba)2. ....................................... 69 



iv 
 

 
 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 1. Dados espectroscópicos de RMN do composto 32a em CDCl3 .................................. 27 

Tabela 2. Olefinação C – H seletiva da quinoxalina N-óxido 30 com diferentes alcenos. ......... 28 

Tabela 3. Reação de deoxidação de alguns compostos Quinoxalinicos N-óxido. ...................... 36 

Tabela 4. Dados espectroscópicos de RMN do composto 40 em CDCl3 .................................... 41 

 

 

 

 

 

  



v 
 

 
 

LISTA DE ESQUEMAS 

 

Esquema 1. Esquema geral de tipos de reações possíveis frente ao anel piridínico fundido ao 

anel benzênico. .............................................................................................................................. 3 

Esquema 2. Regiosseletividade de reações de N-oxidação de pirazinas substituídas. 
15 .............. 5 

Esquema 3. Representação das principais vias sintéticas de obtenção do núcleo quinoxalínico. . 6 

Esquema 4. Algumas reações de acoplamento cruzado catalisado por paládio reportado por 

Ferreira e colaboradores. ............................................................................................................... 7 

Esquema 5. Ciclo catalítico da reação de acoplamento de Mizoroki-Heck mediada por paládio. 8 

Esquema 6. Esquema da abordagem inicial de olefinação direta de anéis aromáticos, não 

catalítica, descrita por Fujiwara e colaboradores em 1967.
55 ........................................................ 9 

Esquema 7. Reação de acoplamento entre cetonas aromáticas e olefinas catalisada por rutênio.
59

 ..................................................................................................................................................... 10 

Esquema 8. Reação de diarilação direta de diciano e dinitroquinoxalinas. Análise comparativa 

da metodologia em relação às reações clássicas de Stille e Suzuki adapitado. ........................... 12 

Esquema 9. Heterociclização da quinoxalina via ativação de CH, realizada por Liu e 

colaboradores.82 .......................................................................................................................... 13 

Esquema 10. Arilação direta de quinoxalina N-óxido catalizada por paládio.
11 ......................... 14 

Esquema 11. Acoplamento cruzado oxidativo seletivo de indois e quinoxalina N-óxido.
102 ..... 14 

Esquema 12. Alquenilação da quinoxalina segundo a abordagem de Fujiwara-Moritani.
100 ...... 15 

Esquema 13. Redução enzimatica proposta para os compostos quinoxalínicos 1,4-N-óxido 26.17 

Esquema 14. Reação de funcionalização do núcleo quinoxalínico. ............................................ 19 

Esquema 15 - Reação de mono-oxidação do núcleo quinoxalínico 29. ...................................... 20 

Esquema 16. Oxidação do núcleo quinoxalínico 29 utilizando ácido m-cloroperbenzóico. ....... 22 

Esquema 17. Reação teste de alquenilação de 30 via ativação C–H com acrilato de etila 31a. .. 23 

Esquema 18. Intermediário e estado de transição envolvendo a interconversão do intermediário 

de 4 membros ao intermediário de 6 membros, conforme estudos de Zhang e Fang. ................ 32 

Esquema 19. Proposta mecanística de determinação da regioquímica dos derivados 

quinoxalinicos N-óxido. .............................................................................................................. 33 

Esquema 20. Reação de desoxidação de 33e .............................................................................. 34 

Esquema 21. Obtenção do precursor, ácido 2-quinoxalinocarboxílico 37 e da quinoxalina-2-

caboxilato de isopropila 39. ........................................................................................................ 38 

Esquema 22. Oxigenação do derivado quinoxalínico 39. ........................................................... 38 

Esquema 23. Reação de Fujiwara-Moritani entre o derivado quinoxalínico N-óxido 7 e o 

acrilato de etila 41a. .................................................................................................................... 43 

Esquema 24. Reação de Fujiwara Moritani entre o derivado quinoxalínico N-óxido 7 e o 

estireno sem substituinte (31d). ................................................................................................... 44 

Esquema 25. Inibidores de receptores de fator de crescimento endotelial. ................................. 60 

Esquema 26. Síntese da molécula de Vegfrecina.
160 ................................................................... 61 

Esquema 27. Síntese da Vegfrecina e análogos. ......................................................................... 62 

Esquema 28.  Análise retrosintética para a obtenção da Vegfrecina. .......................................... 63 

Esquema 29. Reação de esterificação do ácido 2,6-dihidroxibenzóico 51. ................................. 63 

Esquema 30. Reação de amidação .............................................................................................. 64 

Esquema 31. Reação formação 3,6-dimetoxi-2-nitrobenzamida 55, e 2-amino-3,6-

dimetoxibenzamida 56. ............................................................................................................... 65 



vi 
 

 
 

Esquema 32. Etapas sintéticas para a obtenção do intermediário chave 50. ............................... 66 

Esquema 33. Esquema representativo da síntese do intermediario molecular halogenado 10. ... 66 

Esquema 34. Esquema reacional da reação de aminação de Buchwald-Hartwig. ...................... 67 

Esquema 35. Tentativas de obtenção do intermediário 62a oxidado. ......................................... 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

 
 

 

ANEXOS 

 

 

Anexo 1. Espectro de RMN de 
1
H (400 MHz, CDCl3) do composto 30. .................................... 92 

Anexo 2. Espectro de RMN de 
1
H (400 MHz, CDCl3) do composto 32a. .................................. 93 

Anexo 3. RMN de 13C (101 MHz, CDCl3) do composto 32a. .................................................. 94 

Anexo 4.  Espectro de ESI-LC-MS do composto 32a. ................................................................ 95 

Anexo 5. Espectro de RMN de 1H (400 MHz, CDCl3) do composto 32c. ................................ 96 

Anexo 6. RMN de 13C (101 MHz, CDCl3) do composto 32c. .................................................. 97 

Anexo 7. Espectro de ESI-LC-MS do composto 32c. ................................................................. 98 

Anexo 8. Espectro de RMN de 1H (400 MHz, CDCl3) do composto 32d. ................................ 99 

Anexo 9. RMN de 13C (101 MHz, CDCl3) do composto 32d. ................................................ 100 

Anexo 10. Espectro ESI-HR-MS do composto 32d. ................................................................. 101 

Anexo 11. Espectro de RMN de 1H (400 MHz, CDCl3) do composto 32e. ............................ 102 

Anexo 12. RMN de 13C (101 MHz, CDCl3) do composto 32e. .............................................. 103 

Anexo 13. Espectro ESI-HR-MS do composto 32e. ................................................................. 104 

Anexo 14.  RMN de 1H (400 MHz, CDCl3) do composto 32f................................................. 105 

Anexo 15.  RMN de 
13

C (101 MHz, CDCl3) do composto 32f. ................................................ 106 

Anexo 16. Espectro ESI-HR-MS do composto 32f. ................................................................. 107 

Anexo 17. RMN de 
1
H(400 MHz, CDCl3) do composto 32g. .................................................. 108 

Anexo 18.  RMN de 
13

(101 MHz, CDCl3) do composto 32g. ................................................... 109 

Anexo 19. . Espectro ESI-HR-MS do composto 32g. ............................................................... 110 

Anexo 20. RMN de 
1
H(400 MHz, CDCl3) do composto 32h. .................................................. 111 

Anexo 21.  RMN de 
13

C (101 MHz, CDCl3) do composto 32h. ............................................... 112 

Anexo 22. Espectro ESI-HR-MS do composto 32h. ................................................................. 113 

Anexo 23. RMN de 
1
H (300 MHz, CDCl3) do composto 33c. ................................................. 114 

Anexo 24. RMN de 
13

C (75 MHz, CDCl3) do Composto 33c. ................................................. 115 

Anexo 25. RMN de 
1
H (300 MHz, CDCl3) do Composto 33d. ................................................ 116 

Anexo 26. RMN de 
13

C (75 MHz, CDCl3) do composto 33d. .................................................. 117 

Anexo 27. RMN de 
1
H (400 MHz, CDCl3) do composto 33e. ................................................. 118 

Anexo 28. RMN de 
13

C (101 MHz, CDCl3) do composto 33e. ................................................ 119 

Anexo 29. RMN de 
1
H (300 MHz, CDCl3) do composto 33f. .................................................. 120 

Anexo 30. RMN de 
13

C (75 MHz, CDCl3) do composto 33f. ................................................... 121 

Anexo 31. RMN de 
1
H (300 MHz, CDCl3) do composto 33g. ................................................. 122 

Anexo 32. RMN de 
1
H (300 MHz, CDCl3) do composto 40 .................................................... 123 

Anexo 33. RMN de 
13

C (75 MHz, CDCl3) do composto 40. .................................................... 124 

Anexo 34. Espectro ESI-HR-MS do composto 40. ................................................................... 125 

Anexo 35. RMN de 
1
H (400 MHz, CDCl3)do composto 53. .................................................... 126 

Anexo 36. RMN de 
1
H (400 MHz, CDCl3) do composto 54. ................................................... 127 

Anexo 37. Espectro de Infra vermelho do composto 55. .......................................................... 128 

Anexo 38. RMN de 
1
H (300 MHz, DMSO) do composto 56. .................................................. 129 

Anexo 39.RMN de 
1
H (500 MHz, DMSO) do composto 58. ................................................... 130 

Anexo 40. RMN de 
1
H NMR (300 MHz, DMSO) do composto 59. ........................................ 131 

Anexo 41. RMN de 
1
H (300 MHz, DMSO) do composto 61a.................................................. 132 

file:///C:/Users/CEIQ%20USP%20DQ/Documents/Márcia/Tese%20Impressão/Tese%2001.04%20(4).docx%23_Toc478827444


viii 
 

 
 

Anexo 42. Espectro ESI-HR-MS do composto 61a. ................................................................. 133 

Anexo 43. RMN de 
1
H (300 MHz, DMSO) do composto 61b. ................................................ 134 

Anexo 44. RMN de 
13

C (75 MHz, DMSO) do composto 61b. ................................................. 135 

Anexo 45. Espectro ESI-HR-MS do composto 61b. ................................................................. 136 

Anexo 46. RMN de 
1
H (300 MHz, DMSO) do composto 61c.................................................. 137 

Anexo 47. RMN de 
13

C (75 MHz, DMSO) do composto 61c. ................................................. 138 

Anexo 48. Espectro ESI-HR-MS do composto 61c. ................................................................. 139 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

 
 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

µM Micromolar 

CCD Cromatografia em camada delgada 

COSY Correlation spectroscopy 

d  dubleto 

dd duplo dubleto 

ddd duplo duplo dubleto 

dddd duplo duplo duplo dubleto 

dddq duplo duplo duplo quadrupleto 

dddt duplo duplo duplo tripleto 

ddt duplo duplo tripleto 

DFT Densidade Funcional Teórica 

dq duplo quadrupleto 

dqt duplo quintupleto 

EMA European Medices Agency 

FDA Food and Drug Agency 

Flt-1 Receptor de domínio tirosinoquinase = VEGFR-1 

HMBC Heteronuclear Multiple Bond Correlation Spectroscopy 

HMQC Heteronuclear Single Quantum Corralation Spectroscopy 

Hz Hertz 

J Constante de acoplamento 

KDF/Flk Receptor de domínio tirosinoquinase = VEGFR-2 

m multipleto 

m Orientação meta 

MABA Michoplate Alamar Blue Array 

mmol Milimol 

o Orientação orto 

p Orientação para 

p.f. Ponto de fusão 

ppm Partes por milhão 

q quadrupleto 

qt quintupleto 

RMN de 
13

C Ressonância Magnética Nuclear de Carbono treze 



x 
 

 
 

RMN de 
1
H Ressonância Magnética Nuclear de Hidrogênio 

s singleto, 

s.l singleto largo 

t tripleto 

td triplo dubleto 

tdd triplo duplo dubleto 

TK Tyrosine Kinase 

TMS Tetrametilsilano 

tq triplo quarteto 

tt triplo tripleto 

VEGF Vascular Endothelial Growth Factor 

VEGFR Vascular Endothelial Growth Factor Receptor 

δ Deslocamento químico 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

 
 

LISTA DE SÍMBOLOS 

 

 Alfa 

Å Angstrom 

β beta 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

SUMÁRIO 

RESUMO.......................................................................................................................... i 

ABSTRACT .................................................................................................................... ii 

LISTA DE FIGURAS.................................................................................................... iii 

LISTA DE TABELAS ................................................................................................... iv 

LISTA DE ESQUEMAS .................................................................................................v 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS .................................................................. ix 

LISTA DE SÍMBOLOS ................................................................................................ xi 

CAPÍTULO I .................................................................................................................15 

Estudo da funcionalização direta de derivados Quinoxalínicos catalisada por 

paládio ........................................................................................................................... 15 

1. INTRODUÇÃO ...........................................................................................................1 

1.1 Azinas e Diazinas ........................................................................................................1 

1.2 Quinoxalinas ................................................................................................................5 

1.3 Formação de ligação C-C: Da química de Mizoroki-Heck à reação de Fujiwara-

Moritani ............................................................................................................................ 7 

1.4 Reações de ativação de ligação C-H envolvendo quinoxalinas ................................10 

1.5 Atividade biológica envolvendo quinoxalínas N-óxido ............................................15 

2. OBJETIVOS ..............................................................................................................19 

2.2 OBJETIVO ESPECÍFICO .....................................................................................19 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO ...............................................................................20 

3.1 Obtenção da Quinoxalina N-óxido ............................................................................20 

3.2 Olefinação do núcleo quinoxalina N-óxido ...............................................................22 

3.3 Proposta mecanística dos resultados obtidos .............................................................30 

3.4 Desoxigenações dos compostos quinoxalina N-óxido ..............................................33 

3.5. Funcionalização da quinoxalina-2-carboxilato de isopropila ...................................37 

3.5.1. Obtenção da quinoxalina-N-óxido 2-carboxilato de isopropila ............................37 

3.5.2 Estudos de funcionalização direta da 3-(isopropoxicarbonil)quinoxalina 1-óxido 6 

utilizando reações de Fujiwara-Moritani. ........................................................................43 

3.5.3 Estudos da atividade anti Mycobacterium tuberculosis dos compostos sintetizados.

 ........................................................................................................................................ 45 

4. CONCLUSÃO............................................................................................................46 

5. PARTE EXPERIMENTAL ......................................................................................47 

5.1 Materiais e métodos ...................................................................................................47 



 
 

 
 

5.1.1 Reagentes e Solventes ............................................................................................47 

5.1.2 Espectroscopia de ressonância magnética nuclear .................................................47 

5.1.3 Espectrometria de massas de alta resolução ...........................................................47 

5.1.4- Cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas ................................48 

5.2 Procedimentos Experimentais ...................................................................................48 

5.2.1 Síntese da quinoxalína N-óxido..............................................................................48 

5.2.2 Procedimento experimental de alquilação da N-oxido quinoxalina. ......................49 

Procedimento geral: .........................................................................................................49 

5.2.2.1. Síntese do Óxido de 2-(3-etoxi-3-oxopropen-1-il)quinoxalina (32a) ................49 

5.2.2.2 Síntese do Óxido de 2-(4-(metoxicarbonil)stiril)quinoxalina (32c) ................................ 50 

5.2.2.3 Síntese do Óxido de 2-estirilquinoxalina (32d) ............................................................... 50 

5.2.2.4 Síntese do Óxido de -(3,4-dimetoxstiril)quinoxalina (32e) .................................51 

5.2.2.5 Síntese do Óxido de 2-(4-bromoestireno)quinoxalina (32f) ...............................51 

5.2.2.6 Síntese do Óxido de 2-(4-metoxiestireno)quinoxalina (32g) ..............................52 

5.2.2.7 Síntese do Óxido de 2-(4-acetoxestirenil)quinoxalina (32h)...............................52 

5.2.3 Procedimento experimental de deoxidação dos compostos N-óxido quinoxalina. 53 

5.2.3.1 Síntese do 4-(2-(quinoxalin-2-il)vinil) de metila( 33c) .......................................53 

5.2.3. 2-styrylquinoxalina (33d) ......................................................................................53 

5.2.3.3 Síntese 2-(3,4-dimetoxestiril)quinoxaline (33e) ..................................................54 

5.2.3.4 Síntese do  2-(4-bromostyryl)quinoxaline (33f) .............................................................. 54 

5.2.3.5 Síntese do 2-(4-methoxystyryl)quinoxaline (33g) .......................................................... 55 

5.2.4 Síntese da quinoxalína N-óxido..............................................................................56 

5.3.1 Obtenção de Mycobacterium tuberculosis .............................................................56 

CAPÍTULO II ................................................................................................................58 

Síntese total da vegfrecina e análogos ..........................................................................58 

1. INTRODUÇÃO .........................................................................................................59 

2. OBJETIVOS ..............................................................................................................62 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO ..............................................................................63 

4. CONCLUSÃO............................................................................................................71 

5. PARTE EXPERIMENTAL ..................................................................................... 72 

5.1 Materiais e métodos ...................................................................................................72 

5.1.1 Reagentes e Solventes ............................................................................................72 

5.1.2 Espectroscopia de ressonância magnética nuclear .................................................72 



 
 

 
 

5.1.3 Espectrometria de massas de alta resolução ...........................................................72 

5.1.4- Cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas ................................73 

5.2 Procedimentos Experimentais ...................................................................................73 

5.2.1 Síntese de 2,5-Dimetoxibenzoato de metila (53) ...................................................73 

5.2.2 Síntese de2,5-dimetoxibenzamida (54) ..................................................................74 

5.2.3 Síntese de 2,5-dimetoxi-6-nitrobenzamida (55) .....................................................74 

5.2.4 Síntese de 2-amino-3,6-dimetoxibenzamida (56 ....................................................75 

5.2.5 Síntese de 5,8-dimetox-2,2-dimetil-2,3-dihidroquinazolin-4(1H)-ona (58)...........75 

5.2.6 Síntese de 6-bromo-5,8-dimetox-2,2-dimetil-2,3-dihidroquinazolin-4(1H)-one (59)

 .........................................................................................................................................76 

5.2.7 Preparação do catalisador .......................................................................................76 

5.2.8 Procedimento geral para reações de acoplamento cruzado de Buchwald-Hartwig 77 

5.2.9 Síntese de 5,8-dimetoxi-2,2-dimetil-6-(fenilamino)-2,3-diidroquinazolin-4(1H)-

one (61) ........................................................................................................................... 77 

5.2.10 Síntese de 5,8-dimetoxi-6-(2-metoxifenil)amino)-2,2-dimetil-2,3-

diidroquinazolin-4(1H)-one (61b) .................................................................................. 78 

5.2.11 Síntese de 5,8-dimetoxi-2,2-dimetil-6-((3-(trifluorometil)fenil)amino)-2,3-

diidroquinazolin-4(1H)-one ............................................................................................ 78 

7. REFERÊNCIAS ....................................................................................................... 79 

ANEXOS ........................................................................................................................91 

 



Franco M.S.F  Capítulo I 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

Estudo da funcionalização direta de derivados Quinoxalínicos catalisada por 

paládio 

 

 

 



Franco M.S.F Capítulo I Introdução 

1 
 

1. INTRODUÇÃO 

1.1 Azinas e Diazinas 

 

Em 1988, Evans introduziu a teoria de “estruturas privilegiadas”, que após 

aprimorada e atualizada, pode ser resumida em “padrões estruturais que são relevantes 

para bioatividade”.
1,
 

2
 De maneira geral, através de modificações específicas nas 

estruturas, estas poderiam ser uma alternativa viável para a busca de novos ligantes para 

alvos macromoleculares.
3
 

Dentro do contexto de estruturas privilegiadas, os anéis do tipo azina e diazina 

apresentam destacada importância no âmbito da química medicinal, como é o caso, por 

exemplo, das piridinas, quinolinas e quinoxalinas (Figura 1).
4,

 
5
  

 

 

Figura 1. Exemplos de medicamentos comercialmente disponíveis, contendo os anéis 

piridina, quinolina e quinoxalina. 
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O anel piridina é o mais simples heterociclo da classe das azinas. É uma base 

mais fraca (pKaH 5,2) que aminas alifáticas, que apresentam valores de pKaH entre 9 e 

11. Devido ao efeito eletronegativo do nitrogênio e à hibridização deste átomo, ocorre a 

polarização da molécula, resultando em baixa densidade eletrônica nos átomos de 

carbono do anel. Adicionalmente, a polarização consequente do efeito mesomérico do 

átomo de nitrogênio no anel pode ser explicada pelas estruturas canônicas de 

ressonância representadas pela Figura 2 abaixo, nas quais o nitrogênio é carregado 

negativamente nas estruturas B, C e D.  

As principais reações que envolvem o anel piridínico compreendem a redução 

catalítica do anel, a substituição radicalar,
6, 7

 a substituição nucleofílica no carbono α 

(ou C-2/C-6) ao nitrogênio, a adição eletrofílica ao nitrogênio na formação de sais de 

piridinium, a formação de N-óxidos e substituição eletrofílica na posição β ou C-3 

(Figura 2). 

 

 

 

Figura 2. Esquema geral de reações possíveis frente ao anel piridínico (a) e 

representação das formas canônicas do heterociclo (b). 

A fusão entre um anel benzênico (A) e o anel piridínico (B) caracteriza a 

estrutura da quinolina e isoquinolina, dependendo da orientação de fusão, que tem 

influência sobre a reatividade da estrutura bicíclica. Neste caso, as substituições 

eletrofílicas ocorrem favoravelmente no anel benzênico, nas posições C-5 e C-8, onde 

geralmente as substituições envolvem o ataque em espécies formadas pela adição 
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eletrofílica ao nitrogênio, que consequentemente previne o ataque eletrofílico ao anel 

heterocíclico (Esquema 1). 

 

Esquema 1. Esquema geral de tipos de reações possíveis frente ao anel piridínico 

fundido ao anel benzênico. 

A introdução de um segundo nitrogênio ao anel piridínico caracteriza a estrutura 

das diazinas, como a piridazina, pirimidina e pirazina, que são heterociclos de seis 

átomos, contendo dois átomos de nitrogênio tipo imina, que diminuem ainda mais a 

densidade eletrônica dos carbonos do anel, em comparação à piridina (Figura 3 parte 

A). Consequentemente, as reações de substituição eletrofílica em diazinas não-

substituídas são ainda mais lentas, comparativamente às piridinas simples. 

 

 

Figura 3. (A) Representação estrutural de diazinas; (B) representação da repulsão 

eletrônica de pares de elétrons da piridazina; (C) Efeito mesomérico da pirazina. 

 

A piridazina possui pkaH de 2,3, a pirimidina 1,3 e a pirazina 0,65, sendo 

portanto, bases mais fracas que a piridina (pkaH 5,2), o que é função da adição de um 

segundo átomo eletronegativo. Dentre as diazinas, a piridazina é a mais básica em 

função da repulsão eletrônica entre os pares de elétrons dos dois nitrogênios adjacentes 
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(parte B, Figura 3), resultando na protonação mais rápida. Por outro lado, no caso da 

pirazina é observada a interação mesomérica entre o nitrogênio protonado e o átomo de 

nitrogênio neutro, o que acaba por diminuir a basicidade deste último (Parte C, Figura 

3).  

As reações mais comumente observadas para diazinas compreendem as reações 

de substituição nucleofílica, adição eletrofílica ao nitrogênio
8, 9, 10

 e N-oxidação (Figura 

4). 

 

Figura 4. Reatividade de pirazinas 

 

As reações de oxidação envolvendo pirazina, pirimidina e piridazina ocorrem 

por meio da utilização de perácidos, produzindo os compostos N-óxido. 
11, 12, 13, 14

  

A formação de azina N-óxido aromática está relacionada com a nucleofilicidade 

do nitrogênio, que é influenciada pelo padrão de substituição do anel, e tende a 

favorecer os nitrogênios mais básicos e menos impedidos.
15

 

Alternativamente, a N-oxidação do nitrogênio menos nucleofílico é realizada em 

meio ácido. Assim, em ambiente ácido como em ácido sulfúrico, ocorre forte 

favorecimento da protonação do nitrogênio mais básico, eliminando-o assim do centro 

da reação de oxidação. Nestes casos, embora a nucleofilicidade do nitrogênio 

remanescente seja reduzida, a eletrofilicidade do peracido, como o ácido persulfúrico, é 

suficiente para permitir a oxidação (Esquema 2).
15
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Esquema 2. Regiosseletividade de reações de N-oxidação de pirazinas substituídas. 
15

  

 

A fusão do anel benzênico com as diazinas leva a formação dos biciclos 

cinolina, ftalazina, quinazolina e quinoxalinas (Figura 5). 

 

Figura 5. Estrutura de biciclos provenientes da fusão do anel benzeno com as diazinas. 

 

Dentre as diazinas, a quinoxalina apresenta amplo espectro biológico, 

compreendendo atividades antibacteriana
16

, antiprotozoária
17

, anticâncer
18

, 

antidepressiva
19

 e inibidor de cinase.
20

 Por esta razão, o núcleo quinoxalínico constitui 

uma estrutura privilegiada
21,

 
22

 e será discutida mais detalhadamente nesta tese. 

 

1.2 Quinoxalinas 

 

Dentre os compostos diazínicos fundidos ao anel benzeno, a quinoxalina 

constitui um dos mais importantes heterociclos, uma vez que representa dentre esses 

tipos de compostos, a principal estrutura de compostos biologicamente importantes.  
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As quinoxalinas, também denominadas benzopirazinas, como as demais azinas 

apresentam características -deficientes, em sua porção heterocíclica, representada na 

figura abaixo como anel B. Assim, as substituições eletrofílicas ocorrem favoravelmente 

no anel benzênico (porção A), nas posições C-5 e C-8 e, por outro lado, as substituições 

nucleofílicas no anel diazínico (Figura 6) 

 

 

Figura 6. Reatividade no núcleo quinoxalínico. 

 

Várias metodologias são utilizadas para a síntese de derivados quinoxalínicos, 

dentre elas, destacam-se a condensação de 1,2-diaminas com α-dicetonas
23, 24,

 

acoplamento oxidativo de epóxidos com 1,2-ene-diaminas
25

, N-heteroanelação de α-

nitroceteno N,S-anilinoacetal com POCl3,
26,

 
27

 ciclização de α-arilimino oximas,
28

 

dentre outras. 

 

Esquema 3. Representação das principais vias sintéticas de obtenção do núcleo 

quinoxalínico. 
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Recentemente, Ferreira e colaboradores realizaram um levantamento 

bibliográfico envolvendo as principais reações de funcionalizações seletivas do núcleo 

quinoxalínico.
29

 Neste contexto, são observadas reações com bases de lítio,
30, 31

 

reagentes de ZnCl2•nLiCl (n=1,2),
32

 reagentes de Grignard
33

 e reações de acoplamento 

cruzado catalisadas por paládio, como Negishi
34

, Heck
35

 e Suzuki-Miyaura
36

. Além 

disso, o artigo retrata as metodologias de funcionalização de heterociclos mediada por 

ativação de C-H (Esquema 4).
37

  

 

 
Esquema 4. Algumas reações de acoplamento cruzado catalisado por paládio reportado 

por Ferreira e colaboradores.  

 

Dentre as reações descritas no trabalho de Ferreira citado anteriormente, se 

destacam as reações via ativação da ligação C-H. A funcionalização direta de aza 

heterociclos via ativação de ligação C – H compreende uma ferramenta bastante atrativa 

no âmbito da química orgânica sintética nos últimos anos. A metodologia garante uma 

eficiente alternativa de economia de átomos e envolve reações de acoplamento cruzado 

catalisadas geralmente por metais de transição, como por exemplo, o paládio.  

 

1.3 Formação de ligação C-C: Da química de Mizoroki-Heck à reação de 

Fujiwara-Moritani 

 

Um dos principais objetivos da química envolvendo catalisadores compreende a 

formação de ligações C–C de forma econômica. Neste contexto, a reação Mizoroki-
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Heck compreende um marco histórico de interação entre a catálise e a síntese 

orgânica.
38, 39

  

Os metais de transição ganharam destaque como uma importante ferramenta na 

catálise de reações orgânicas a partir de 1970, quando Mizoroki-Heck reportaram pela 

primeira vez a capacidade dos metais de transição em viabilizar a inserção de olefinas 

em arenos substituídos (haleto de arila ou triflatos), conforme representado no Esquema 

5.
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

 A reação de olefinação de arenos leva o nome dos dois grandes 

pesquisadores Tsutomu Mizoroki e Richard Fred Heck, que desenvolveram 

simultaneamente suas pesquisas de forma independente, e assim contribuíram de forma 

complementar ao progresso desta estratégia. Esta descoberta compreende o primeiro de 

todos os passos em direção às mais modernas químicas de acoplamento cruzado 

existentes, utilizadas para a formação de ligações C – C.
47, 48, 49 

 

De maneira geral, o ciclo catalítico das reações de Mizoroki-Heck envolve a 

adição oxidativa ao Pd
0
 (A), carbopaladação (B), eliminação de hidrogênio β com 

liberação do produto olefinado (C) e redução do catalisador de paládio (D), conforme 

apresentado no Esquema 5. 

 

 

Esquema 5. Ciclo catalítico da reação de acoplamento de Mizoroki-Heck mediada por 

paládio. 
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Dentre os avanços mais recentes alcançados no âmbito da formação de ligações 

catalisadas por metais de transição, a ativação direta de ligações inertes como as de C-C, 

C-H, C-N e C-O,
50, 51, 52

 tem ganhado destaque na literatura.
53

 

A química de ativação direta de ligações de C-H tem sido intensamente estudada 

nos últimos anos, uma vez que este tipo de ligação é a mais abundante em moléculas 

orgânicas, o que a torna um interessante alvo para diferentes estratégias de 

funcionalização. Esta ferramenta é caracterizada pela quebra de ligações C-H, seguida 

de formação de uma ligação C-C, de forma direta, o que constitui um ideal sintético, 

com economia de etapas sintética e de átomos, sem a necessidade de pré-

funcionalização e abstração de qualquer grupo funcional.
54

  

Dentre os estudos de funcionalização direta via ativação de C-H, Fujiwara e 

colaboradores tiveram grande destaque ao demonstrar a possibilidade de olefinação de 

compostos aromáticos, em pesquisas pioneiras que iniciaram em 1967.
55

 De maneira 

geral, esta reação de olefinação abordada à época envolvia condições ácidas e previa a 

formação de complexos de cloreto de paládio com olefina (1), conforme demonstrado 

pelo Esquema 6. 

 

 

Esquema 6. Esquema da abordagem inicial de olefinação direta de anéis aromáticos, 

não catalítica, descrita por Fujiwara e colaboradores em 1967.
55

 

Embora a olefinação de compostos aromáticos via ativação de C-H compreenda 

uma das metodologias da química orgânica sintética mais elegantes e promissoras,
55, 56, 

57, 58
 esta permaneceu adormecida e assim sub-utilizada, visto que os primeiros 

exemplos destas reações envolviam quantidades estequiométricas de metais de 

transição, conforme mostrado acima, com raros exemplos de catálise, que apresentavam 

baixos rendimentos e baixo turn over (que consiste no número absoluto de passagens do 

metal de transição pelo ciclo catalítico, antes de se tornar inativo). 
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Somente em 1993, Murai e colaboradores descreveram a síntese de acoplamento 

de ligações de C-H com olefinas 7, catalisada por rutênio de forma eficiente e seletiva, 

garantida pela assistência da quelação do grupo cetona. Desta forma, rutênio com baixa 

valência se coordena à carbonila aromática, direcionando a clivagem da ligação C–H do 

anel aromático 6 em posição α-cetona, formando o produto 9 (Esquema 7).
59

 

 

 

Esquema 7. Reação de acoplamento entre cetonas aromáticas e olefinas catalisada por 

rutênio.
59

 

Várias reações de ativação de ligações de C–H em compostos aromáticos orto-

substituídos por cetonas, ésteres, iminas, imidatos, nitrilas e aldeídos foram realizadas 

utilizando metais de transição como catalisadores, ocupando o rutênio um lugar de 

destaque na eficiência de coordenação e consequentemente seletividade reacional. 
60, 61, 

62, 63, 64, 65  

Os avanços no controle de seletividade das reações de formação de ligação C–C, 

envolvendo a ativação de ligação de C–H não-reativas, alcançados a partir destas 

pesquisas, tem atraído os olhares das indústrias químicas e farmacêuticas.
39

 O 

estabelecimento desta área se deve ao fato de esta ser uma ferramenta limpa, simples e 

com economia de etapas sintéticas, uma vez que a etapa de pré-funcionalização, não se 

faz necessária, e assim, uma menor quantidade de resíduos é formada.   

 

1.4 Reações de ativação de ligação C-H envolvendo quinoxalinas 

 

Considerando a importância estrutural de azaheterociclos como fragmentos 

estruturais importantes em compostos bioativos, a busca por métodos regiosseletivos 
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que permitam a construção de ligações C-C nestes núcleos tem atraído atenção 

contínua. 
66, 67

  

Mais especificamente em quinoxalinas, alguns desafios envolvendo a 

funcionalização catalisada por metais de transição precisam ser vencidos, visto que em 

função da pobre densidade eletrônica do anel, há a alta propensão do centro metálico em 

se ligar ao nitrogênio (formação de complexo), com consequente desativação do 

catalisador e inviabilidade reacional. 
68

  

Recentemente, Zang e colaboradores utilizaram a 6,7-dicianoquinoxalina (10a) e 

6,7-dinitroquinoxalina (10b) como substratos para a arilação direta via ativação de 

ligação C-H, catalisada por paládio, com vários bromo-arenos.
69

 O método de arilação 

direta via ativação de ligação C-H desenvolvido por Zang, apresentou resultados 

promissores (17a e b), mesmo utilizando as quinoxalinas substituídas por grupos nitro e 

ciano, que apresentam menor densidade eletrônica do anel (Esquema 8 C). Desta forma, 

estas reações demonstraram ser um enorme avanço em relação à metodologia 

tradicional dos organoestanhos (Reações de Stille), que classicamente envolvem haletos 

(11), ou pseudohaletos, ricos em elétrons. Além disso, a formação de intermediários 

contendo estanho que são conhecidos por sua toxicidade e dificuldade de remoção do 

meio reacional, não se faz presente. 
70, 71, 72

 

Ademais, embora bem consolidadas, as reações de acoplamento cruzado de 

Suzuki e Stille podem apresentar problemas quando aplicadas a precursores pobres em 

elétrons, uma vez que estes são resistentes à halogenação eletrofílica. Além disso, anéis 

π-deficientes se apresentam como precursores litiados (15), instáveis para a síntese das 

estananas (14) e boranas (16) necessárias para os acoplamentos correspondentes 

(Esquema 8 A e B). Desta forma, a arilação direta apresentada por Zang (Esquema 8, 

Parte C), por meio da ativação direta de ligação de C-H, faz as etapas de formação dos 

intermediários litiados (15), bem como a formação de boranas (16) e estananas (14), 

desnecessárias. .
73, 74, 75, 76
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Esquema 8. Reação de diarilação direta de diciano e dinitroquinoxalinas. Análise 

comparativa da metodologia em relação às reações clássicas de Stille e Suzuki 

adapitado. 

 

Além das reações envolvendo as posições C-6 e C-7 em quinoxalinas, a 

introdução de grupos funcionais, ou de fragmentos estruturais, na porção heterocíclica 

também é um dos objetivos mais buscados, entretanto, a funcionalização da posição C-2 
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de benzo-azinas e benzodiazinas é ainda uma estratégia desafiadora, apesar de alguns 

exemplos serem encontrados na literatura.
35

, 
77

, 
78

, 
79

, 
80

, 
81

 

Neste contexto, uma metodologia comumente aplicável, envolvendo 

quinoxalinas, compreende as reações de acoplamento catalisadas por metais de 

transição como o paládio. Em 2013, Liu e colaboradores desenvolveram pela primeira 

vez uma metodologia econômica em etapas sintéticas e seletiva, de heteroarilação à 

posição C-2 de azinas, incluindo a quinoxalina, via ativação de C-H, resultando em 45% 

de rendimento da quinoxalina funcionalizada (19), conforme apresentado no Esquema 

9. 
82

 

 

 

Esquema 9. Heterociclização da quinoxalina via ativação de CH, realizada por Liu e 

colaboradores.
82

 

 

Apesar de possibilitar a funcionalização, o método supracitado não apresenta 

bons rendimentos. Neste sentido, a utilização de grupos funcionais direcionadores é 

uma estratégia que leva ao aumento da eficiência e seletividade reacional, uma vez que 

possuem a capacidade de coordenação com centro metálico e consequentemente 

direcionam a funcionalização. Dentre a ampla variedade de grupos funcionais utilizados 

como direcionadores, os grupamentos carbonílicos são especialmente notórios, por 

conta de sua vasta disponibilidade e facilidade de interconversão em outros grupos 

funcionais, destacando neste propósito os ácidos carboxílicos, amidas, oximas e outros 

grupos hidroxilados.
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97

  

Todavia, a metodologia de grupos dirigentes não é uma metodologia tão 

promissora quando são utilizados heteroarenos π-deficientes. Conceitualmente, a pobre 

densidade eletrônica do anel e a basicidade de Lewis atribuída ao nitrogênio piridínico 

conferem a este tipo de anel, um forte caráter coordenante, contribuindo assim 

negativamente em mecanismos envolvendo grupos direcionadores.
98

  

Levando em consideração as dificuldades de funcionalização direta de azinas e 

diazinas e outros heterociclos, os derivados N-óxidos (Figura 7) têm sido utilizados 
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desde 2005, quando Fagnou e colaboradores, lançaram mão da piridina N-óxido em 

substituição aos instáveis compostos 2-metalopiridínicos.
99, 11, 100, 101, 102, 103, 104, 105,  

  

 
Figura 7. Derivados N-óxido de azinas e adiazinas. 

 

Em 2006, Fagnou realizou a arilação direta da quinoxalina N-óxido utilizando 

paládio como catalisador, obtendo rendimentos reacionais entre 50 e 84% de 21, 

dependendo do substituinte R presente no haleto de arila (20) (Esquema 10).
11

 

 

 

Esquema 10. Arilação direta de quinoxalina N-óxido catalizada por paládio.
11

 
 

Visando a obtenção de estruturas bi-heteroarílicas, Wang e colaboradores 

realizaram o acoplamento oxidativo cruzado entre heteroaPrenos e indois (11), em 

reação catalisada por paládio. Dentre os compostos sintetizados, os pesquisadores 

obtiveram a quinoxalina N-óxido indolo-substituída (23), com 84% de rendimento 

(Esquema 11).
102

 

 

 

Esquema 11. Acoplamento cruzado oxidativo seletivo de indois e quinoxalina N-

óxido.
102
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Baseado na química de Fujiwara-Moritane, Cho e colaboradores realizaram a 

olefinação de azinas-N-óxido, utilizando paládio como catalisador reacional e obtiveram 

63% de rendimento de 25, quando utilizaram a quinoxalina sob as condições 

estabelecidas, para formação do composto alquenilado (Esquema 12).
100

 

 

Esquema 12. Alquenilação da quinoxalina segundo a abordagem de Fujiwara-

Moritani.
100

 

As reações de acoplamento desenvolvidas por Cho demonstraram claramente a 

eficiência e a seletividade da metodologia. Neste sentido, o acoplamento direto entre 

anéis aromáticos e olefinas, catalisado por metais de transição, como o paládio, 

caracteriza as reações de Fujiwara-Moritani, que representam um avanço na catálise da 

química orgânica sintética, quando comparada às reações clássicas de Mizoroki-

Heck.
100

,  

Considerando a importância dos derivados quinoxalínicos em torno de 

compostos farmacologicamente ativos, as estratégias abordadas aqui representam 

ferramentas úteis para a funcionalização deste núcleo e consequentemente expansão do 

espaço químico visando à produção de compostos quinoxalínico inovadores na 

descoberta de biomoléculas ativas. 
16

, 
17

 

 

1.5 Atividade biológica envolvendo quinoxalínas N-óxido 

 

Nas últimas décadas, em virtude das importantes propriedades biológicas 

apresentadas pelas quinoxalinas,
78

 destacadas anteriormente no tópico 1.1, alguns 

derivados mono- e di- N-óxidos estão sendo estudados frente a sua potencial aplicação 

medicinal em humanos e animais.  

Neste contexto, é notório o maior número de publicações abordando a síntese e a 

atividade biológica de derivados quinoxalínicos 1,4-di-N-óxido frente a diversas 
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patologias como agente antimicrobiano
106

, anti-tripanossoma e anti-leishmania
107, 108,

 

anti-tumoral,
109

 e destacadamente contra Mycobacterium tuberculosis.
110, 111, 112, 113. 

 

A Mycobacteruim tuberculosis é a bactéria patogênica responsável pelo 

desenvolvimento da tuberculose. A tuberculose consiste em uma doença contagiosa, 

que afeta principalmente os pulmões, e atualmente ainda é causa de morte dentre as 

doenças infecciosas, mesmo possuindo terapias adequadas para o seu tratamento e 

possível cura. 

A terapia de escolha no tratamento da tuberculose envolve a administração de 

quatro medicações (isoniazida, rifampicina, pirazinamida, etambutol, linezolida, 

imipenem), com durabilidade mínima de tratamento de seis meses (Figura 8). 
114

, 
115

. 

Recentemente o bedaquiline e delamanid foram condicionalmente aprovados pela EMA 

(European Medicines Agency) e FDA (Food and Drug Agency). 
116

 

 

Figura 8. Medicamentos de escolha para o tratamento de pacientes com tuberculose. 

 

A resistência ao tratamento medicamentoso é um problema de saúde pública em 

muitos países em desenvolvimento, já que este consiste em um longo tempo de 
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farmacoterapia e alto custo do medicamento. O tratamento da tuberculose multidroga-

resistente, resistentes a isoniazida e rifampicina, é mais longo e requer drogas mais 

caras e tóxicas.
117

  

 A primeira abordagem em torno da quinoxalinas di-N-óxido como agente 

antimicobacteriano foi realizada em 1998 pela equipe de Monge e colaboradores, 

através de estudos comparativos de atividade anti-tuberculose entre os compostos 2-

quinoxalinacarbonitrila e seus derivados N-oxidados.
118

 

 De acordo com estudos em torno da estrutura reatividade das quinoxalinas 1,4-

N-óxido , é sugerido que esta se liga ao centro ativo da subunidade B da DNA girase da 

micobactéria da mesma forma que a observada na estrutura de raio X da novobiocina.
119

 

 Em 2001, a equipe de Gates e colaboradores realizaram uma pesquisa com o 

intuito de entender o mecanismo de ação da quinoxalina 1,4-dióxido, bem como 

determinar suas propriedades químicas. Segundo os resultados obtidos, a clivagem do 

DNA envolve um processo redox, que requer a redução enzimática de um elétron do 

composto 1,4-di-N-óxido 26 ao intermediário ativo 27, atribuindo assim as 

características de citotoxicidade e mutangenicidade desta classe de compostos 

(Esquema 13). 
120

 Neste contexto, Gates utilizou a solução enzimática de 

xantina/xantina oxidase, como agente redutor de 1 elétron, para a ativação do composto 

26 sob condições anaeróbicas, .
121

 

 

Esquema 13. Redução enzimatica proposta para os compostos quinoxalínicos 1,4-N-

óxido 26. 
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Dentre os vários relatos em torno da atividade biológica das quinoxalinas N-

óxido, apenas algumas publicações envolvendo as quinoxalinas mono-oxidadas são 

encontradas, como por exemplo, as atividades antibacteriana 
122

 e antagonista dos 

receptores de angiotensina II 
123

. 

Diante dos poucos relatos bibliográficos em torno da química das quinoxalinas 

mono-oxigenadas, bem como de sua atividade biológica, o estudo da funcionalização 

deste substrato, via reações de ativação direta de ligação de C-H, se apresenta como 

uma importante estratégia moderna de diversificação estrutural para estudos químico-

medicinais. 

Nesta tese é apresentado o estudo da reatividade química e seletividade reacional 

da posição C-2 no anel de quinoxalina-N-óxido via reação de ativação de ligação de C-

H do tipo Fujiwara Moritani. Através desta pesquisa, obtivemos de forma econômica e 

eficiente uma biblioteca de quinoxalinas N-oxidados e neutras, que nos permitiu 

explorar sua atividade biológica. 
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2. OBJETIVOS  

 

Estudo da reatividade do núcleo quinoxalina N-óxido 2 frente à metodologia de ativação 

direta de ligação C-H, visando à busca por diversidade molecular para a obtenção de 

uma biblioteca de compostos quinoxalínicos. 

 

 

Figura 9. Estrutura molecular da quinoxalina e quinoxalina N-óxido. 

 

2.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

Estudo da reação do tipo Heck de Fujiwara e Moritani envolvendo quinoxalina N-óxido. 

 

Esquema 14. Reação de funcionalização do núcleo quinoxalínico. 

 

 

 

 

 

 

 



Franco M.S.F Capítulo I Resultados e discussão 

20 
 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Obtenção da Quinoxalina N-óxido 

 

De acordo com o planejamento sintético realizado, foi utilizado o procedimento 

de mono-N-oxidação do núcleo quinoxalínico, conforme descrito por Larionov e 

colaboradores.
124

 Assim, foi proposta a obtenção da quinoxalina N-óxido 30, a partir da 

oxidação do núcleo quinoxalínico 29, na presença de AmCPB em CH2Cl2 (Esquema 

15). 

 

 

Esquema 15 - Reação de mono-oxidação do núcleo quinoxalínico 29. 

 

Quinoxalina N-óxido 30, na forma de cristais brancos, foi obtida com 

rendimento de 80%. A estrutura de 30 foi confirmada por análise dos espectros de RMN 

de 
1
H e RMN de 

13
C, que são condizentes com o descrito na literatura.

124
  

Como demonstrado na Figura 10, a quinoxalina 29 (material de partida) consiste 

de uma estrutura simétrica, e consequentemente, apresenta hidrogênios equivalentes 

(Ha=Ha’; Hb=Hb’; Hc=Hc’). A N-oxidação de um dos nitrogênios do anel quinoxalínico, 

resulta em perda do plano de simetria e assim, são observados 6 tipos de hidrogênios 

diferentes. 

 

Figura 10. Multiplicidade de sinais de hidrogenios da quinoxalina (29) e da quinoxalina 

N-óxido (30) 

 

Através do espectro de RMN 
1
H, foi possível observar que em consequência ao 

efeito de anisotropia diamagnética do oxigênio em N-1, os hidrogênios mais próximos à 
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ligação N-O (H-2 e H-8) encontram-se mais blindados, se comparados aos H-3 e H-5. 

Em δ 8,70 (d, J = 3,6 Hz, 1H) foi observado H-3 que acopla com H-2, conforme 

demonstrado na Figura 11. 

O duplo dupleto em δ 8,5 corresponde ao H-5, o qual acopla com o hidrogênio 

H6 (J=8,6 Hz) e H7 (J=1,3Hz) em orto e meta, respectivamente. Em δ 8,39 foi 

observado um dupleto (J= 3,6 Hz) referente ao hidrogênio ácido H-2, orto à função N-

O. O duplo dupleto (J=8,4 e 1,0Hz) em δ 8,20 corresponde ao hidrogênio H-7, o 

segundo hidrogênio mais próximo a função N-Óxido.  

 

Figura 11. Espectro de RMN de 
1
H (400 MHz, CDCl3) do composto 30.  

 

O espectro de RMN de 
13

C ratifica os resultados de RMN de 
1
H. Da mesma 

forma que observado anteriormente, o efeito anisotrópico influencia os deslocamentos 

químicos dos átomos de carbono. Além disso, no espectro de RMN de 
13

C da 

quinoxalina N-óxido foi observado maior número de sinais quando comparado ao 

material de partida 29, em decorrência da perda de simetria da molécula 29 após ser 

mono-oxidada a 30. 

Assim como o que foi concluído por Kluge e colaboradores, o espectro de RMN 

de 
13

C apresentou diferença de blindagem dos C-2 e C-9, quando comparado aos pares 

C-2/C-3 e C-8a/C-4a.
125
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Figura 12. Expansão do espectro RMN de 
13

C (101 MHz, CDCl3) da quinoxalína N-

óxido 30. 

 

O mecanismo de oxidação do núcleo quinoxalínico por meio da utilização de 

perácidos (AMCPB), envolve o ataque nucleofílico do par de elétrons do nitrogênio ao 

oxigênio do perácido,
15

.em seguida o mecanismo segue com abstração do próton e 

liberação da molécula de quinoxalina oxidada 30 (Esquema 16). 

 

Esquema 16. Oxidação do núcleo quinoxalínico 29 utilizando ácido m-

cloroperbenzóico. 

 

De acordo com o planejamento sintético a oxidação de um dos nitrogênios da 

quinoxalina 29 tem como objetivo principal direcionar o metal catalisador, visando a 

alquenilação do heterociclo, conforme apresentado no Esquema 14, na seção Objetivos. 

 

3.2 Olefinação do núcleo quinoxalina N-óxido 

Com o objetivo de estudar a reatividade do núcleo quinoxalinico N-óxido 30 

frente às reações de ativação C – H, conforme proposto no Esquema 14, foram 

realizadas reações de alquenilação, seguindo a abordagem de Fujiwara-Moritani, que 

utiliza Pd(OAc)2 como catalisador.
100

 

O acrilato de etila 31a foi utilizado como exemplo da classe de olefinas 

conjugada a éster, também chamada de acrilato, classe esta muito bem explorada por 

Cho. A escolha deste reagente para os estudos de alquenilação de quinoxalinas foi 
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inspirada em estudos anteriores, descritos na literatura, que demonstraram a viabilidade 

desta metodologia ao reagir azinas com acrilato de tert-butila (Figura 14). 
100

 

 

 

Figura 13. Análise comparativa dos rendimentos dos produtos de ativação de C-H 

utilizando olefinas conjulgadas a éster. 

 

Ao reagir quinoxalina 30 com o acrilato 31a, na presença de Pd(OAc)2, base 

(Ag2CO3) e piridina como ligante, foi possível obter um sólido amorfo de coloração 

rosada, caracterizado como o produto 32a, em 25% de rendimento, (Esquema 17).  

 

 
Esquema 17. Reação teste de alquenilação de 30 via ativação C–H com acrilato de etila 

31a. 

 

O produto 32a foi caracterizado por espectroscopia de RMN de 
1
H e RMN de 

13
C, onde foi observada seletividade à posição C-2, sem formação de seu regioisômero.  

A análise comparativa entre os espectros de RMN de 
1
H do produto 32a e do 

material de partida 30 indicou a olefinação, uma vez que foi observado somente um 

simpleto em δ 8,88 (destacado em vermelho na estrutura e no espectro da Figura 14, 

Parte B), referente ao hidrogênio do anel diazina. Por outro lado, no material de partida 

30, são detectados dois dupletos referentes a H-2 e H-3 (J = 3,6 Hz), conforme pode ser 

analisado na parte A da Figura 14.  

Ainda através da análise dos espectros de RMN de 
1
H (Figura 14, parte B) não 

foi observado o dupleto mais blindado em δ 8,38 (d, J = 3.6 Hz, 1H), comprovando a 

ocorrência do acoplamento oxidativo da quinoxalina N-óxido 30 com o acrilato de etila 

31a, previamente proposto.  
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Além disso, foram observados dois dupletos em δ 7,99 e δ 7,49, os quais 

correspondem aos hidrogênios da função alceno (H-10 e H-9, destacados em azul na 

estrutura e no espectro), com constantes de acoplamento de 16,1 Hz, coerente com a 

estrutura de isômero E (Figura 14, parte B). A constante de acoplamento de 
3
J 16,1 Hz é 

um valor típico de acoplamentos trans próton-próton. Desta forma, a reação de ativação 

C–H entre o acrilato de etila 3a e o subtrato 2 resultou seletivamente na formação do 

isômero E, compatível com os resultados descritos na literatura para este tipo de reação. 

Os hidrogênios H-12 e H-13 encontram-se em δ 4,26 (q, J = 7,1 Hz, 2H) e δ1,30 (t, J = 

7,1 Hz, 3H), conforme pode ser analisado no espectro em Anexo 2. 

 

 
 

B) 

 

 

 
Figura 14. A) Expansão do espectro de RMN de 

1
H (400 MHz, CDCl3) do composto 30 

; B) Expansão do espectro de RMN de 
1
H do composto 32a.  

H-3 
H-10 H-9 

H-3 
H-2 
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As mudanças observadas no RMN de 
1
H foram também evidentes nas análises 

por RMN de 
13

C. O composto 32a apresenta o carbono carbonílico em δ 166,5 e os 

carbonos do grupamento etila do acrilato mais blindados em δ 61,4 e δ 14,3. Os sinais 

referentes aos carbonos do alceno foram observados em δ 136,1 e δ 126,3. A Figura 15 

demonstra a expansão da região aromática dos espectros de RMN de 13C do material de 

partida 2, na parte A e do produto 32a na parte B da figura. 

 

 

A) 

 

B) 

 

 

 

 

 

Figura 15. Espectros de RMN de 
13

C (101 MHz, CDCl3) comparativo entre: A) 

material de partida 30; B) Expansão da região aromática do espectro de 
13

C do 

composto 32a. 

 

C-11 C-10 C-9 
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Partindo dos indícios obtidos através das análises dos RMN de 
1
H e 

13
C, e 

visando a confirmação estrutural do produto obtido, a estrutura da molécula 32a 

também foi estudada por experimentos de RMN 2D, como por exemplo, espectros de 

COSY, HMQC e HMBC.  

O espectro de experimento de HMBC do composto 32a (Figura 16 e Tabela 1), 

em CDCl3, demonstra as correlações de 
2
J do H-9 com o C-3, C-9 e C-11. Estes dados 

confirmam que o produto obtido corresponde ao produto reacional proposto 32a no 

Esquema 17. 

Todas as correlações dos experimentos de RMN 2D foram tabelados na Tabela 

1, com o intuito de uma verificação mais minuciosa dos dados, e uma completa 

caracterização do derivado quinoxalínico 32a. 

 

Figura 16. Espectro de HMBC (400 MHz, CDCl3) do composto 32a. 
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Tabela 1. Dados espectroscópicos de RMN do composto 32a em CDCl3  

 

Número do 

carbono 

 

 

δ 13C 

(ppm) 

 

δ 1H 

(ppm) 

 

Integral 

 

Multiplicidade  
1H   

 

J (Hz) 

 

Correlação 

gHMQC 

 

Correlação 

gHMBC 

1 -- -- -- -- -- -- -- 

2 136,3 --  -- -- -- 
-- 

3 146,6 8,91 1H s -- H3-C3 H3-C2 

H3-C4a 

4 -- -- -- -- -- -- 
-- 

4a 143,7 -- -- -- -- -- 

 

-- 

5 119,5 8,61 1 dd  H5-C5 

H5-C6 

H5-C4a 

 

6 

131,5 7,84 1 ddd H6-H7 

H6-H8 

H6-H5 

H6-C6 
H6-C5 

H6-C4a 

 

7 131,0 7,79 1 ddd H7-H6 

H7-H5 

H7-H8 

H7-C7 
 

H7-C8a 

H7-C8 

8 129,5 8,15 1 dd 

 

 H8-C8 

 

H8-C7 

8a 137,6 -- -- -- -- -- -- 

9 126,2 7,49 -- -- -- --- H9-C2 

10 131,4 8,01 -- -- -- -- 

H10-C9 

H10-C3 

H10-C11 

11 165,8 __ ___ ___ ___ ___ 
___ 

12 61,6 4,36 2 qt   
H12-C13 

 

13 14,5 1,39 3 tp   
H13-C12 

 

 

Em decorrência do resultado obtido com o teste realizado da reação com o 

acrilato de etila 31a, o escopo da reação foi examinado, utilizando outras olefinas. Desta 
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forma, a reação da quinoxalína N-óxido 30 frente a várias olefinas substituídas, resultou 

em sete compostos inéditos, conforme demonstra a Tabela 2. 

 

Tabela 2. Olefinação C – H seletiva da quinoxalina N-óxido 30 com diferentes alcenos.  

 

Entrada R Produto Temperatura 

(°C) 

Rendimento 

(%)
a
 

1
b
 CN  32b 110 0 

2
b
 PhCO2Me  32c 110 

 

11 

3 PhCO2Me 32c 120 26 

4 Ph 32d 120 64 

5 Ph(OMe)2 32e 120 48 

6 PhBr 32f 120 68 

7 PhOMe 32g 120 89 

8 PhOCOMe 32h 120 56 
a
 Rendimento isolado 

b
 Condições reacionais a 110°C: Olefina (0,25 mmol; 1 equiv) quinoxalina N-óxido (1 mmol; 4 equiv), 

Pd(OAc)2 (10 mol%), Ag2CO3 (0,375mmol; 1,5 equiv) em 1,4-dioxano (0,5 mL) a 100°C por 12h. 

Reação com temperatura de 120°C por 16h. 

 

Ao reagir a acrilonitrila 31b com o substrato 30 (Tabela 2, Entrada 1), nas 

condições previamente estabelecidas de acoplamento catalisada por Pd(OAc)2, não foi 

observada a formação do produto 32b. 

Levando em consideração o fato de o grupamento ciano (CN) ser um grupo 

retirador de elétrons, é possível inferir que esta é a principal razão da não formação do 

produto desejado, já que neste caso a olefina encontra-se extremamente deficiente em 

elétrons. Ao utilizar o 4-vinilbenzoato de metila 31c, foi observado 11% de rendimento 

para formação de 32c, ressaltando a influência do grupamento carboxila como retirador 

de elétrons do anel, que afeta eletrônicamente a olefina em orientação para ao éster 

(Tabela 2, Entrada 2).Interessantemente, durante o estudo com o estireno 31c foi 

observado maior rendimento para obtenção de 32c (26%), ao empregar a temperatura de 

120°C, conforme demonstrado na Tabela 2, Entrada 3.  
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Esta observação foi coerente com os experimentos realizados por Cho e 

colaboradores, que observaram o mesmo comportamento reacional com a variação de 

temperatura
100

. Neste sentido, todos os estirenos foram submetidos ao processo 

reacional sob a temperatura de 120°C.  

Ao realizar a reação com estireno não-substituído, foi possível observar a 

formação de 32d (Tabela 2, Entrada 4). Neste caso, foi observado o aumento do 

rendimento reacional (64%) em relação aos dois exemplos anteriores, o que pode ser 

explicado pela  ausência de grupos retiradores de elétrons.  

Neste contexto, alguns estirenos para-substituidos com grupos doadores de 

elétrons foram submetidas às condições reacionais de Fujiwara aqui estabelecidas. 

Assim, ao utilizar 1,2-dimetoxi-4-vinilbenzeno 31e como agente alquenilante, foi 

observado rendimento de 48% do produto 32e (Entrada 5, Tabela 2).  

O fato de o 1,2-dimetoxi-4-vinilbenzóico 31e possuir dois grupos metoxi 

doadores de densidade eletrônica ao anel aromático, e consequentemente tornar o alceno 

terminal mais rico em elétrons pelo efeito mesomérico, não garantiu maiores 

rendimentos, quando comparado ao estireno monometoxilado 32g (Tabela 2, Entrada 

7).  

O efeito de doadores de elétrons é observado também no estireno para-bromo 

31f, que apesar de apresentar efeito indutivo retirador de elétrons, este doa elétrons ao 

anel por efeito mesomérico, garantindo assim 68% de rendimento do produto 32f 

(Entradas 6, Tabela 2). 

O outro estireno submetido à olefinação de Fujiwara foi o 31h, contendo o grupo 

acetato, que é caracteristicamente um fraco grupo doador de elétrons, o que 

provavelmente corroborou o rendimento de 56% de 32h (Tabela 2, Entrada 8). 

Os dados espectroscópicos dos produtos 32b-h são condizentes com o observado 

para 32a, anteriormente analisado (Figura 14 e Figura 15). Para estes produtos, 

considerando que os valores de 
3
J trans de ligação dupla compreendem valores entre 

14-19 Hz e, analisando todos os espectros de RMN de 
1
H dos produtos obtidos, os quais 

estão disponíveis em anexo, foi observada a formação de apenas produtos em 

conformação E. Ademais, há seletividade para a posição C-2, assim como os resultados 

obtidos nos experimentos realizados pelo grupo de Cho em suas pesquisas. 
100

 

Desta forma, em nossa pesquisa foi possível observar que embora os acrilatos 

tenham apresentado bons resultados na alquenilação de anéis azina e diazinas N-óxido 

nos estudos de Cho, este não foi tão promissor em nosso estudo, demonstrando a 
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influência da densidade eletrônica da olefina, que posteriormente pode ser comprovada 

ao utilizar a acrilonitrila 31b. 

 

3.3 Proposta mecanística dos resultados obtidos  

A alquenilção de compostos arilados foi relatada pela primeira vez em 1967 por 

Fujiwara e Moritani. De maneira geral, o processo consiste na olefinação de compostos 

aromáticos simples, não-funcionalizados.
55, 57

via metalação de uma ligação C-H. A 

estratégia explorada envolve anéis aromáticos neutros ou ricos em elétrons e um sistema 

catalítico de complexos de paládio (II) com acentuado caráter eletrofílico. A formação 

do intermediário-chave ocorre através da metalação eletrofílica, com mecanismo 

semelhante à substituição aromática eletrofílica.  

De acordo com a Figura 17, o mecanismo proposto do ciclo catalítico envolve 

três principais etapas. A primeira consiste na ativação da ligação C-H através da 

metalação eletrofílica, em que o complexo L2Pd(OAc)2 se conecta ao carbono alfa em 

relação à função N-óxido do substrato 30, em um processo de metalação-deprotonação, 

liberando uma molécula de ácido acético (AcOH), com formação do complexo σ-

quinoxalinapaládio. 

A segunda etapa envolve a coordenação do complexo σ-quinoxalinapaládio com 

a olefina, formando o complexo π, com posterior formação da ligação C–C, através de 

uma inserção migratória, seguido de β-eliminação, e com liberação do produto (  

Figura 17). 

O processo de migração altera o estado de oxidação do Pd
II
 a Pd

0
, sendo 

necessária a regeneração da espécie ao Pd(II). Desta forma, a terceira etapa envolve a 

combinação da espécie de Pd
0 

com o Ag2CO3 (oxidante) que reoxida o mesmo à espécie 

Pd
II
 e completa o ciclo catalítico.

126, 127, 128.
 

A utilização de piridina consiste em uma importante ferramenta, pois está é 

utilizada como ligante para aumentar a seletividade e a reatividade do catalisador de 

Pd(II). Desta forma, o complexo formado entre a piridina e o Pd(II) apresenta 

características estéricas que diminuem a probabilidade de formação de isômeros. A 

formação de um complexo mais volumoso leva a formação do complexo π decorrendo 

do ataque pela face menos impedida do alceno. Além disso, a piridina aumenta a 

reatividade do catalisador frente ao substrato, tornando seu caráter mais eletrofilico que 

o Pd(OAC)2.
129
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Figura 17. Ciclo catalítico de ativação C – H catalisada por Pd(OAc)2. 
127, 126

 

 

Zhang e Fang demonstraram o efeito do grupo N-óxido como orto direcionador 

em reações de ativação de ligação C-H catalisada por Pd(OAc)2. No estudo, partindo de 

pressupostos experimentais de que os produtos provenientes deste tipo de reação 

suportavam a ativação direta de C-H dirigida por um intermediário de 4 membros, os 

pesquisadores levantaram a hipótese de que este mecanismo não era tão predominante 
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quando um correspondente de 5 ou 6 membros. Partindo desta hipótese, foram feitos 

cálculos de densidade funcional teórica (DFT) para explorar os aspectos cinéticos e 

termodinâmicos da reação de ativação de C-H da piridina N-óxido catalisada por 

paládio.
130

 Os cálculos apontaram para uma competição entre um mecanismo indireto 

(em vermelho) e um caminho direcionado por 4 membros (em azul). De acordo com os 

estudos, o processo mais provável deve envolver a formação do complexo de paládio 

mais estável (6 membros), a partir da conversão do intermediário de 4 membros, por 

meio de um estado de estado de transição de interconversão, conforme demonstrado no 

Esquema 18 .  

 

 

Esquema 18. Intermediário e estado de transição envolvendo a interconversão do 

intermediário de 4 membros ao intermediário de 6 membros, conforme estudos de 

Zhang e Fang. 

 

Além disso, outro fator importante para a regiosseletividade da ativação orto N-

óxido pelo Pd(OAc)2 consiste nas distâncias das ligações N-O...H e H...O=C que são, 

respectivamente, de 1,06 e 1,47 Å, indicando a proximidade do átomo de H-2 em orto, 

uma vez que a distância dos hidrogênios em meta e para são muito maiores para 

permitir tal interação.
130

 

Conforme pode ser constatado pelos resultados obtidos, a adição dos alcenos à 

quinoxalina N-óxido 30 forneceu predominantemente produtos com configuração E. A 

seletividade para esta configuração pode ser sugerida pela formação do intermediário C, 

representado no Esquema 19.  

Por apresentar sensibilidade aos efeitos estéricos, geralmente os complexos de 

paládio formados são os menos impedidos. Desta forma, a coordenação do 

intermediário de paládio A ocorre na face anti ao substituinte no alceno (R2), conforme 

apresentado no Esquema 19 abaixo. Este fator determina todas as outras etapas 

1,47Å 

1,06Å 
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mecanísticas (carbopaladação e β-eliminação), que deve ser syn, levando ao produto 

trans, ou E. Sendo assim, a necessidade da eliminação β ser syn, também explica a 

preferência regioquímica da eliminação.
131

 

 

 

Esquema 19. Proposta mecanística de determinação da regioquímica dos derivados 

quinoxalinicos N-óxido. 

 

É importante destacar a ideia de que a força motriz da ativação da ligação C-H, 

neste caso, é o caráter eletrofílico do paládio. Aliado a este, a riqueza de elétrons do 

substrato, neste caso a quinoxalina N-óxido 30, que viabilizam o processo discutido 

acima. No caso dos estudos realizados, foi observada também uma relação intrínseca 

entre a maior densidade eletrônica das olefinas e o maior rendimento reacional. 

 

3.4 Desoxigenações dos compostos quinoxalina N-óxido 

 

Em função do sucesso alcançado na funcionalização direta do núcleo 

quinoxalínico N-óxido 30 catalisada por Pd(II), o próximo objetivo traçado foi a 

obtenção dos derivados quinoxalínicos alquenilados não oxigenados. 

Utilizando o protocolo descrito por Aoyagi e colaboradores, foi utilizado zinco 

metálico e solução aquosa de NH4Cl para realizar a deoxigenação dos compostos 

obtidos.
132

 Para a padronização da metodologia, a molécula de óxido de E-2-(3,4-

dimetoxiestiril)-quinoxalina 32e foi submetida às condições reacionais de 
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deoxigenação, sob temperatura ambiente por 40 minutos, resultando na quinoxalina 33e, 

obtida com 50% de rendimento (Esquema 20). 

 

 

Esquema 20. Reação de desoxidação de 33e 

 

Para a caracterização da 2-(3,4-dimetoxiestiril) quinoxalina 33e foram realizadas 

análises de RMN de 
1
H, e os dados obtidos do mesmo foram comparados ao espectro do 

material de partida (32e) (Figura 18). 

Através da análise comparativa entre 33e e 32e, foi possível observar o simpleto 

referente ao H-3 com deslocamento químico de δ 9,11, no espectro do produto 33e 

(Figura 18, Parte B), enquanto que no material de partida este sinal aparecia em δ 9,07  

Além disso, os hidrogênios H-5 e H-8 do núcleo quinoxalínico do produto 33e 

(Figura 18, Parte B) se encontram em δ 8,15 e δ 8,08, respectivamente, mais blindados 

que aqueles do material de partida 32e, que se apresentam como um multipleto em δ 

8,61 e δ 8,14 (Figura 18 Parte A). Os sinais dos H-6 e H-7 do produto compreendem 

dois duplo duplo dupletos em δ 7.78 (J = 8.4, 7.0, 1.5 Hz, 1H) e δ 7.72 (J = 8.3, 7.0, 1.5 

Hz, 1H), diferente do que é observado para os mesmos hidrogênios em 32e, que 

aparecem como um multipleto entre δ 7,76–7.  

Ademais, o mutilpleto em δ 7.26 – 7.21 (m, 2H), referente aos hidrogênios H-15 

e H-16, e o dupleto em δ 6.91 (d, J = 8.8 Hz, 1H), referente ao H-12, assim como os 

sinais referentes às metoxilas podem ser analisados nos espectros de RMN de 
1
H do 

produto desoxidado 33e, disponível no Anexo 27. 
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A) 

 

 

B)

 

Figura 18. Expansão dos espectros de RMN de 
1
H de 32e e 33e, uma análise 

comparativa. Onde A = Espectro expandido do material de partida 32e; B e C = 

Espectro expandido do produto de redução 33e. 

 

A reação de deoxigenação foi aplicada aos compostos quinoxalínicos N-óxidos  

obtidos em maiores rendimentos nos estudos iniciais. Durante a realização da síntese foi 

observado que a natureza dos substituintes não interfere no rendimento reacional do 

processo de redução.  

 

H-3 

H-3 

H-5 
H-8 

H-5 H-8 



Franco M.S.F Capítulo I Resultados e discussão 

36 
 

Tabela 3. Reação de deoxidação de alguns compostos Quinoxalinicos N-óxido.  

 

Entrada Quinoxalina N-óxido Produto Rendimento 

[%] 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

43 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

44 

3  

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

52 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

54 

 

De acordo com a Tabela 3, Entrada 1, foi obtido 43% de rendimento do produto 

33b, a partir da reação de deoxigenação do estireno não substituído. Este valor é muito 

próximo da reação envolvendo 32c (44%), cujo estireno é para-substituído com grupo 

carboxílico, retirador de elétrons (Tabela 3, Entrada 2). 

A desoxigenação dos substratos contendo estirenos com grupos substituintes em 

para, doadores de elétrons, apresentaram rendimentos de 50% (33e), 52% (33f), 54% 
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(33g), conforme pode ser analisado através da Tabela 3, nas Entradas 3, 4 e 5, 

respectivamente, demonstrando assim uma diferença pequena em relação ao estireno 

sem substituinte 33d. 

O zinco é um agente redutor suave, que remove seletivamente grupos funcionais 

de oxigênio e enxofre por meio de ummecanismo geral de redução de dois elétrons, com 

saída do oxigênio como um ânion.
133

  

3.5. Funcionalização da quinoxalina-2-carboxilato de isopropila 

3.5.1. Obtenção da quinoxalina-N-óxido 2-carboxilato de isopropila 

Tomando como base o sucesso da funcionalização tipo Heck de Fujiwara-

Moritani, previamente apresentados, esta estratégia foi estudada com a quinoxalina 

substituída em C-2 (quinoxalina-2-caboxilato de isopropila).  

 

Figura 19. Quinoxalina-2-carboxilato de isopropila. 

 

A quinoxalina-2-caboxilato de isopropila foi obtida, em parceria com o Dr. 

Samuel Remotto Alves Ferreira do laboratório de Clososki, através da condensação da 

frutose 34 com a o-fenilenodiamina 35 na presença de ácido acético, água, peróxido de 

hidrogênio e aquecimento (Esquema 21), segundo a metodologia descrita por Harms.
134

 

Posteriormente, o ácido obtido 37 foi convertido ao cloreto de ácido 38, seguida da 

adição do álcool isopropílico, resultando na formação da quinoxalina-2-carboxilato de 

isopropila 39 (Esquema 21). 
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Esquema 21. Obtenção do precursor, ácido 2-quinoxalinocarboxílico 37 e da 

quinoxalina-2-caboxilato de isopropila 39. 

 

Desta forma, a primeira etapa para a funcionalização deste derivado, assim como 

anteriormente descrito (Esquema 15), consiste na formação do intermediário N-óxido, 

para posterior funcionalização direta de ligação de C-H. 

O procedimento de mono-oxigenação do núcleo quinoxalínico 39, foi o mesmo 

descrito por Larionov.
124

 Desta forma, o derivado quinoxalinico 39 foi submetido a 

oxigenação na presença de solução de m-CPBA em CH2Cl2, conforme demonstra o 

Esquema 22. 

 

Esquema 22. Oxigenação do derivado quinoxalínico 39. 

 

Como descrito previamente no item 4.1 deste capítulo, o mecanismo de oxidação 

com o ácido m-cloroperbenzóico, envolve o ataque nucleofílico do par de elétrons do 

nitrogênio ao oxigênio do perácido. Sendo assim, é necessário que o nitrogênio possua 

nucleofilicidade suficiente para atacar o oxigênio com caráter elétrofílico do perácido. 

No caso da quinoxalina-2-carboxilato de isopropila 39 o nitrogênio N-4 é o mais 

nucleofílico do anel, uma vez que o nitrogênio N-1 tem sua nucleofilicidade diminuída 

pelo efeito retirador de elétrons da carboxila em α. 

A 3-(isopropoxicarbonil)-quinoxalina 1-óxido 40 foi caracterizada 

principalmente por meio de análises de ressonância magnética nuclear de 
1
H e 

13
C, 

incluindo experimentos bidimensionais. A título de comparação, a seguir são 
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apresentados os dados de RMN de 
1
H do material de partida 39 e do produto reacional 

isolado (Figura 20). 

 

 

 

 

 

Figura 20. Expansão dos espectros de RMN de 
1
H do material de partida 39 (espectro 

superior) e do produto obtido 40 (espectro inferior). O sinal destacado em vermelho nos 

espectros corresponde ao H-3 destacado em vermelho na estrutura do material de 

partida no espectro superior, e no produto (espectro inferior) desta figura.  
 

Ao observar as expansões da porção aromática do material de partida 39 e do 

produto reacional 40, é possível notar o H-3 mais blindado no produto (δ 9,0), quando 

comparado ao material de partida 39 que se encontra em δ 9,51. Os hidrogênios H-5 e 

H-8 no material de partida apresentam deslocamento químico δ 8,12 e δ 8,32. Ao ser 

submetido às condições de oxidação o produto obtido demonstra os hidrogênios, nas 

mesmas posições, mais desblindados com deslocamento químico δ 8,34 e δ 8,59, para 

H-5 e H-8, respectivamente.  
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Além disso, outra notável diferença pode ser constatada com relação aos 

deslocamentos químicos dos carbonos C-5 e C-8 quando são comparados os espectros 

de RMN de 
13

C do material de partida e produto obtido. Desta forma, o carbono C-5 

que se apresentava em δ 128,4 no material de partida, ficou mais desblindado (δ 131,67) 

após passar pelo processo de oxigenação e formação do produto. Já o carbono C-8 que 

anteriormente a oxidação apresentava δ130,8, após o processo reacional foi mais 

blindado, aparecendo em δ 119,1. 

 

 

 

 

 

C δH(ppm) δC(ppm) Multip J(Hz) δH(ppm) δC(ppm) Multip J(Hz) 

3 9,51 145,1 s -- 9,0 130,2 s -- 

 

5 

 

8,12 

 

128,4 

 

dd 

J=8,6  

J=1,7 

 

8,59 

 

119,1 

 

dd 

J=8,1 

J=1,6 

 

6 

 

7,87 

 

132,3 

 

ddd 

J=8,6 

J=6,9 

J=1,7 

 

7,87 

 

132,5 

 

ddd 

J=8,1 

J=6,9 

J=1,2 

 

7 

 

7,87 

 

130,9 

 

ddd 

J=8,6 

J=6,9 

J=1,8 

 

7,87 

 

132,2 

 

ddd 

J=8,1 

J=6,9 

J=1,2 

 

8 

 

8,32 

 

130,8 

 

ddd 

J=8,6 

J=1,8 

 

8, 34 

 

131,6 

 

dd 

J=8,1 

J=1,6 

Figura 21. Análise comparativa de dados de RMN (figura 27) do material de partida 

39. 
 

Partindo dos indícios obtidos através das análises dos RMN de 
1
H e 

13
C, e 

visando a confirmação estrutural do produto obtido, a estrutura da molécula 40 também 

foi estudada por experimentos de RMN 2D, como COSY, HMQC e HMBC.  

O espectro de experimento de HMBC do composto 40 (Figura 22 e Tabela 4), 

em CDCl3, mostra a correlação de 
2
J do H-3 com o C-2, e 

2
J do H-5 com o C-10. Estes 

dados confirmam que o produto obtido corresponde ao produto reacional proposto 40 

no Esquema 22. 

Todas as correlações dos experimentos de RMN 2D foram tabelados na Tabela 

4, com o intuito de uma verificação mais minuciosa dos dados, e uma completa 

caracterização do derivado quinoxalínico oxidado 40. 
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Tabela 4. Dados espectroscópicos de RMN do composto 40 em CDCl3  

 

Número do 

carbono 

 

 

δ 13C 

(ppm) 

 

δ 1H 

(ppm) 

 

Integral 

 

Multiplicidade  
1H   

 

J (Hz) 

 

Correlação 

gHMQC 

 

Correlação 

gHMBC 

1 -- -- -- -- -- -- -- 

2 145,7   s -- -- 
-- 

3 130,7 9,0 1H s -- H3-C3 H3-C2 

4 -- -- -- -- -- -- 
-- 

5 131,6 8,34 1H m  H5-C5 

 
H5-C6 

H5-C7 

 

6  

132,2 7,87 1 m H6-H7 

H6-H8 

H6-H5 

H7-C7 
H6-C5 

H6-C7 
H6-C8 

7 132,5 7,87 1 m H7-H6 

H7-H5 

H7-H8 

H6-C6 
H7-C5 

H7-C6 

H7-C8 

8 119,1 8,59 1 m 

 
 H8-C8 

 
H8-C6 

H8-C7 

8a 138,0 -- -- -- -- -- -- 

4a  144,9 -- -- -- -- --- -- 

11 162,2 -- -- -- -- -- 
-- 

12 72,2 5,40 1  H12-H13=6,3 H12-C12 
H12-C213 

 

13 21,8 1,46 6 d H13-H12=6,3 H13-C13 
H13-C12 
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Figura 22. Espectro RMN HMBC  ampliado do composto 40. 
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3.5.2 Estudos de funcionalização direta da 3-(isopropoxicarbonil)quinoxalina 1-

óxido 6 utilizando reações de Fujiwara-Moritani. 

Após completa investigação e confirmação da formação do intermediário 

sintético 3-(isopropxicarbonil)quinoxalina 1-óxido 40 (Figura 23), iniciou-se o estudo 

de funcionalização direta tipo Heck de Fujiwara Moritani. 

 

Figura 23. Derivado quinoxalínico (40) 

 

Inicialmente, foi testada a reação da quinoxalina 40 com o acrilato de etila 31a. 

A escolha deste reagente para os estudos de alquenilação foi inspirada em estudos 

anteriormente descritos no item 4.2 deste capítulo. Nestas reações, a quinoxalina 40 

reage com o acrilato 31a, na presença de Pd(OAc)2, base (Ag2CO3) e piridina como 

ligante. Sob estas condições, o produto 41a não foi formado e o material de partida 40 

foi recuperado.  

Considerando a importância do ligante na promoção da reação (já discutida 

anteriormente no tópico 4.3 deste capítulo), as condições reacionais foram mantidas, 

utilizando-se como ligante a Boc-Val-OH e a fenantrolina, todavia não foi observada a 

formação do produto esperado.
129

 

 

 

Esquema 23. Reação de Fujiwara-Moritani entre o derivado quinoxalínico N-óxido 7 e 

o acrilato de etila 41a. 

 

Levando em consideração que a reação de acoplamento entre estireno 31d e o 

núcleo quinoxalínico 30, sem substituinte, descrito no item 4.2, apresentou bom 
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rendimento (64%), realizamos a tentativa de alquenilação de 40 com este estireno 

(Esquema 24). 

 

Esquema 24. Reação de Fujiwara Moritani entre o derivado quinoxalínico N-óxido 7 e 

o estireno sem substituinte (31d). 

 

Apesar de ter apresentado bons resultados reacionais, nos acoplamentos entre 

estireno e quinoxalina N-óxido descritos anteriormente no item 4.2, este não se repetiu 

ao utilizar o 3-(isopropoxicarbonil)quinoxalina 1-óxido 40, evidenciando a necessidade 

de maiores estudos em torna da reatividade deste substrato(40). 

Como descrito anteriormente, observam-se poucos exemplos de funcionalização, 

por ativação de ligação de C-H, de anéis tipo piridínicos assistidas por grupos 

direcionadores. A falha da funcionalização da 3-(isopropoxicarbonil)quinoxalina 1-

óxido 40, aqui descrita pode estar relacionada a formação de um complexo 42, onde o 

composto 40 atua como um ligante bidentado, e não viabiliza a inserção do Pd(II) na 

posição α N-óxido e, consequentemente, a formação do composto alquenilado 41.  

 

Figura 24. Complexo 42 proposto, onde o substrato 40 atua como ligante bidentado. 

 

O mesmo resultado foi observado por Grigg e Savic ao realizar estudos de 

alquilação de anéis piridínicos acetilados, embora utilizando condições distintas das 

descritas aqui neste estudo. Os pesquisadores observaram que ao reagir 3-, ou 4-acetil 

piridina com alcenos na presença de RuH2CO(PPh3)3, os produtos mono ou di-

alquilados eram obtidos porém, ao submeter a 2-acetil piridina 43 às mesmas condições 

reacionais, não era observada a formação do produto. Sendo assim os pesquisadores 
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atribuíram a baixa reatividade ao fato do substrato 2-acetil-piridina 43 funcionar como 

ligante bidentado 44 (Figura 25).
135

 

 

Figura 25. 2-acetilpiridina 43 funciona como um ligante bidentado formando o 

complexo de rutênio.  

 

3.5.3 Estudos da atividade anti Mycobacterium tuberculosis dos compostos 

sintetizados. 

 

Considerando os relatos promissores de atividade anti Micobacterium 

tubeculosis, envolvendo as quinoxalinas di-N-oxido, submetemos as moléculas 32a, 

32c, 32d, 32f, 32g à avaliação de atividade anti M. tuberculosis via antibiograma. Alem 

disso, em consequência das várias pesquisas em torno de derivados 2-acetil, 2-benzoil e 

2-carboxamida como agentes anti-Mycobacterium tuberculosis,
111,

 
136,

o derivado 

carboxilato N-oxidado 40 obtido em nosso estudo sintético também teve sua atividade 

avaliada. Para a avaliação a Rifampicina foi utilizada como controle positivo e o meio 

de cultura como negativo.  

Embora a classe das quinoxalinas N-oxido apresentem destacada atividade frente 

a M. tuberculosis, nossos copostos não apresentaram atividade frente a esta classe de 

bactérias. 

Assim como observado nos estudos biológicos anteriormente por Ortega e 

colaboradores, para seus derivados quinoxalínicos, os compostos testados 32a, 32c, 

32d, 32f, 32g apresentaram pouca solubilidade em DMSO e no meio de cultura. O 

derivado 3-(isopropoxicarbonil)quinoxalina 1-oxide 40, embora tenha apresentado 

maior solubilidade, também não apresentou halo de inibição no antibiograma.  

Neste contexto a solubilidade pode ser considerada um dos fatores contribuintes 

para o resultado negativo observado. 
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4. CONCLUSÃO 

De maneira geral, os resultados obtidos neste estudo de olefinação de 

quinoxalina N-óxido com estirenos diversos foram semelhantes aos descritos para 

outras azinas N-óxidos, envolvendo outros agentes alquenilantes, como acrilatos, por 

exemplo.  

No estudo aqui desenvolvido, foi observada a influência dos grupos retiradores e 

doadores de elétrons na reatividade dos estirenos testados. Consequentemente, este fator 

também foi determinante nos rendimentos obtidos. Em geral, estirenos mais deficientes 

em elétrons apresentavam mais baixo rendimento reacional. 

A partir dos resultados e dados obtidos, foi possível levantar a hipótese da 

aplicação da metodologia ao derivado quinoxalina-2-caboxilato de isopropila. Apesar da 

etapa inicial de oxidação seletiva ao nitrogênio mais nucleofílico ter ocorrido como 

previsto, o substrato oxidado não reagiu segundo as condições de Fujiwara 

estabelecidas. Desta forma, são necessários estudos mais aprofundados em torno deste 

substrato, uma vez que a reatividade do mesmo pode estar diminuída em função do 

mesmo funcionar como um ligante bidentado, desviando a seletividade do catalisador 

de paládio da posição esperada. 

O estudo da alquenilação direta do núcleo quinoxalina N-óxido resultou em sete 

compostos 2-alquenilquinoxalina N-óxido inéditos (32a e 32c-h). Além disso, a 

oxidação do nitrogênio β carbonílico do quinoxalina-2-caboxilato de isopropila 39 

resultou na molécula, também inédita, 3-(isopropoxicarbonil)quinoxalina 1-óxido 40.  

A deoxigenação dos compostos obtidos em maiores rendimentos resultou nas 2-

estirilquinoxalínas 32c-f, descritas na literatura e de importância fotoquímica bastante 

estudada.  
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5. PARTE EXPERIMENTAL 

5.1 Materiais e métodos 

5.1.1 Reagentes e Solventes 

Todos os solventes utilizados foram previamente purificados e secos O acetato 

de paládio foi comprador da Sigma-Aldrich e utilizado sem purificação previa. Todas as 

reações seguiram sob contínua agitação magnética e atmosfera de nitrogênio em 

vidrarias devidamente secas. As reações foram monitoradas utilizando cromatografia de 

camada delgada e as mesmas foram visualizadas sob luz ultravioleta. Além disso, as 

plaquinha também foram reveladas com solução de KMnO4 e p-anisaldeído.  

5.1.2 Espectroscopia de ressonância magnética nuclear 

Os Espectros de Ressonância Magnética Nuclear de próton (RMN de 1H) foram 

registrados a 400, ou 500 MHz, e os espectros de Ressonância Magnética Nuclear de 

carbono-13 (RMN de 13C) foram registrados a 101 ou 126 MHz em espectrômetro 

BRUKER(R) - Modelo DRX400 e DRX500 Ultra Shield, no Departamento de Química 

da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Ribeirão Preto - USP. Os valores de 

deslocamento químicos () estão mensurados em partes por milhão (ppm), tendo o 

Tetrametilsilano (TMS) como referência. Entre parênteses é apresentada a 

multiplicidade (s = singleto, s.l = singleto largo, d = dubleto, t = tripleto, q = 

quadrupleto, td = triplo dubleto, tt = triplo tripleto, tq = triplo quarteto, qt = quintupleto, 

dqt = duplo quintupleto, dd = duplo dubleto, dq = duplo quadrupleto, ddd = duplo duplo 

dubleto, dddd = duplo duplo duplo dubleto, ddt = duplo duplo tripleto, tdd = triplo 

duplo dubleto, dddt = duplo duplo duplo tripleto, dddq = duplo duplo duplo 

quadrupleto, m = multipleto), a constante de acoplamento (J) em Hertz (Hz) e o número 

de hidrogênios foi deduzido da integral relativa. 

Os espectros de Ressonância Magnética Nuclear de carbono-13 (RMN de 13C) foram 

registrados a 101 ou 126 MHz em espectrômetro BRUKER(R) - Modelo DRX400 e DRX500 

Ultra Shield, no Departamento de Química da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de 

Ribeirão Preto – USP, e foram traçadas de acordo com a conveniência, utilizando as técnicas de 

BB – Broad Band (13C (1H) - Carbono Totalmente Desacoplado de Hidrogênio; e 

DEPT -135- Distortionless Enhancement by Polarization Transfer 

5.1.3 Espectrometria de massas de alta resolução 
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As análises de espectrometria de massas foram realizadas no Núcleo de Pesquisa 

de Produtos Naturais e Sintéticos (NPPNS), Faculdade de Ciências Farmacêuticas de 

Ribeirão Preto - USP. Espectrometria de massas por tempo de voo com ionização por 

eletrospray (ESI-TOF-MS) foi realizadas em aparelho modelo ultrOTOFQ - IES-TOF 

da Bruker Daltonics enquanto a espectrometria de massas com ionização por elétrons 

(EI-MS) foi realizada em um espectrômetro de massas SHIMADZU QP-2010. Os 

espectros foram obtidos operando no modo positivo, resultando nos íons [M+H]+ e 

[M+Na]
+
. 

 

5.1.4- Cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas 

Os espectros de massas foram obtidos por injeção em um cromatógrafo em fase 

gasosa acoplado a um espectrômetro de massas (C.G./E.M.) marca Shimadzu, modelo 

GC/MS-QP2010 (70 eV), ambos acoplados a um microcomputador. Foi utilizada uma 

coluna DB-5- MS, marca J&W Scientific, empregando hélio como gás de arraste, o 

fluxo na coluna foi de 1,30 mL/min e pressão de 69,3 kPa. 

5.2 Procedimentos Experimentais  

5.2.1 Síntese da quinoxalína N-óxido 

 

 

Em um balão de 10 mL, contendo solução de quinoxalina 29 (0,295 g, 1,71 

mmol) em CH2Cl2 (3 mL), resfriada a 0°C,  sob atmosfera de nitrogênio e agitação 

magnética, , foi adicionada uma solução de ácido m-cloroperbenzóico (0,150 g, 1,150 

mmol em 3mL de CH2Cl2) gota a gota. Após a adição do ácido m-cloroperbenzóico, a 

reação permaneceu à temperatura ambiente e agitação por 16 horas, quando foi 

observado consumo total do material de partida por cromatografia em camada delgada. 

À mistura reacional foi adicionada uma solução saturada de bicarbonato de sódio e a 

fase orgânica foi separada após extração com CH2Cl2 (3X10 mL). A fase orgânica foi 

seca com sulfato de magnésio anidro, filtrada e destilada sob pressão reduzida. O 
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resíduo sólido foi purificado em coluna cromatográfica clássica utilizando acetato de 

etila: metanol (8:1) como fase móvel, do qual foi possível isolar o produto na forma de 

cristais brancos (0,133g; 80%). Espectro de RMN de 
1
H (400 MHz, CDCl3): δ 8,70 (d, J 

= 3,6 Hz; 1H), 8,58 (dd, J = 8,6; 1,3 Hz, 1H), 8,39 (d, J = 3,6 Hz; 1H), 8,20 (dd, J = 8,4; 

1,0 Hz; 1H), 7,86 (ddd, J = 8,4; 7,0; 1,5 Hz; 1H), 7,78 (ddd, J = 8,4; 7,0; 1,4 Hz, 1H). 

RMN de 
13

C (101 MHz) δ 145,4; 145,3; 137,8; 132,2; 130.6; 129.7; 129,6; 119.1.
1
  

5.2.2 Procedimento experimental de alquilação da N-oxido quinoxalina. 

Procedimento geral: 

Em um frasco âmbar de 1mL, equipado com barra magnética, foram adicionados 

Pd(OAc)2 (0.025mmol), Ag2CO3 ( 0.37 mmol, 1.5 equiv.) e quinoxalina N-óxido (1 

mmol, 4 equiv.). Em seguida, o frasco foi hermeticamente fechado com uma tampa 

forrada de teflon, e o meio reacional foi purgado com nitrogênio. À esta mistura foi 

adicionado, com o auxílio de uma seringa, 1,4- dioxano seco (0,6mL), piridina (0,25 

mmol, 1equiv.) previamente destilada e seca; e por último o acrilato de etila 

correspondente (0,25 mmol). A reação permaneceu sob agitação a 100°C por 12 horas, 

quando foi observado o consumo total do acrilato de etila por cromatografia em camada 

delgada (TLC). A reação foi então resfriada à temperatura ambiente, filtrada sob celite e 

lavada com acetato de etila. 

5.2.2.1. Síntese do Óxido de 2-(3-etoxi-3-oxopropen-1-il)quinoxalina (32a) 

 

 

O sólido obtido foi purificado em coluna cromatografia clássica (Hexano/ 

Acetato de etila = 4/1), do qual foi possível isolar o produto sólido amorfo de colaração 

laranja (15 mg, 24%); p.f. 90,4 º C. RMN de 
1
H (400 MHz, CDCl3) δ 8,84 (1H, s, C-

H), 8,54 (1H, dd, J = 8,6, 1,3 Hz, C5 – H), 8,11 (1H dd, J = 8,3; 1,1 Hz, C8 – H), 7,93 

(d, J = 16,1 Hz, 1H), 7,79 (ddd, J = 8,4; 7,0; 1,5 Hz, 1H ), 7,73 (ddd, J = 8,4; 7,0; 1,4 

Hz, 1 H); 7,43 (d, J = 16,1 Hz; 1H); 4,26 (q, J = 7,1 Hz; 2 H); 1,30 (t; J = 7,1 Hz; 3 H). 
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RMN de 
13

C (101 MHz, CDCl3) δ 166,55; 146,47; 143,3; 137,84; 136,18; 132,38; 

131,43; 131,06; 129,80; 126,37; 119,45; 61,41; 14,39. ESI-HR-MS: Calculado para 

(C13H13N2O3
+
): 245.08 . Obtido: 245.0925.  

 

5.2.2.2 Síntese do Óxido de 2-(4-(metoxicarbonil)stiril)quinoxalina (32c) 

 

 

O material sólido obtido foi purificado em coluna cromatografia clássica 

(Acetato de etila/Hexano = 4/1), do qual foi possível isolar o produto sólido amorfo de 

colaração amarela (20 mg, 26%);p.f. 162,9-166,0 °C. RMN de 
1
H (400 MHz, CDCl3) δ 

9,05 (s; 1H); 8,65 – 8,57 ( m; 1H), 8,17 – 8,12 (m;1 H), 8,08 (d; J = 8,4 Hz, 2H), 8,05 

(d; J = 17,0 Hz, 1H), 7,80 (d; J = 16,7 Hz; 1H); 7,81 – 7,77 (m; 2H) 7,72 (d; J = 8,4 Hz, 

2H); 3,94 (s; 3H). RMN de 
13

C (101 MHz, CDCl3) δ 166,71; 145,64; 143,69; 140,52; 

137,84; 137,25; 136,10; 131,22; 130,80; 130,73; 130,34; 130,12; 127,60; 119,35; 

119,23; 52,40. ESI-HR-MS: Calculado para : (C18H14N2O3) 306,10 + H
+
: 307,10 . 

Obtido: 307,1078. 

5.2.2.3 Síntese do Óxido de 2-estirilquinoxalina (32d) 

 

 

 O material sólido obtido foi purificado em coluna cromatografia clássica 

Hexano/Acetato de etila = 4:1)
2
, do qual foi possível isolar o produto sólido amorfo de 

colaração amarela (40 mg, 64,5%); p.f. 168,3 – 170,4°C, RMN de 
1
H (400 MHz, 

CDCl3) δ 9,03 (s, 1H), 8,65 – 8,60 (m, 1H), 8,12 – 8,07 (m, 1H ), 8,00 (d, J = 16,7 Hz, 

1H), 7,78 – 7,65 (m, 6H), 7,46 – 7,37 (m, 4H). RMN de 
13

C (101 MHz, CDCl3) δ 
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145,5; 143,4; 138,3; 137,6; 137,2; 136,2;130,9; 130,6; 130,0; 129,8; 129,12; 127,8; 

119,2; 117,0. ESI-HR-MS: Calculado para(C16H12N2O): 248,09 +Na
+
: 271,09 Obtido: 

217,0841 

 5.2.2.4 Síntese do Óxido de -(3,4-dimetoxstiril)quinoxalina (32e) 

 

 

O material sólido obtido foi purificado em coluna (Hexano/Acetato de etila = 

4:1) do qual foi possível isolar o produto sólido amorfo de colaração amarela (37 mg; 

48%); p.f. 170,1 - 172°C. RMN de 
1
H (400 MHz, CDCl3) δ 9,07 (s; 1H ); 8.64 – 8,59 

(m; 1H); 8,15 (dd; J = 6,7, 2,9 Hz; 1H); 7,92 (d; J = 16,6 Hz; 1H); 7,81 – 7,74 (m; 2H), 

7,64 (d; J = 16,6 Hz; 1H); 7,21 (dd; J = 6,3; 2,0 Hz; 2H); 6,93 – 6,89 ( m; 1H); 3,97 (s; 

3H); 3,94 (s; 3H). RMN de 
13

C (101 MHz, CDCl3) δ 150,9; 149,5; 144,4; 137,8; 131,0; 

130,8; 129,3; 129,0; 122,4; 119,1; 114,4; 111,2; 109,2; 56,1. ESI-HR-MS: Calculado 

para : (C18H16N2O3) 308,12 + H
+
: 308,12 . Obtido: 309.1240.  

5.2.2.5 Síntese do Óxido de 2-(4-bromoestireno)quinoxalina (32f) 

 

 

O material sólido obtido foi purificado em coluna (Acetato de etila/ Hexano = 

4:1) do qual foi possível isolar o produto sólido amorfo de colaração amarela (56 mg; 

68%); p.f.135.4 - 138°C. RMN de 
1
H (400 MHz, CDCl3) δ 9,01 (s; 1H); 8,65 – 8,59 

(m; 1H); 8,12 – 8,08 (m; 1H); 7,96 (d; J = 16,7 Hz; 1H); 7,81 – 7,75 (m; 2H); 7,71 (d; J 
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= 16,7 Hz; 1H); 7,58 – 7,51 (m; 4H). RMN de 
13

C (101 MHz, CDCl3) δ 145,6; 143,6; 

138,0; 137,2; 136,1; 135,2; 132,3; 131,0; 130,6; 130,1; 12,1; 123,9; 119,2; 117,7. 

5.2.2.6 Síntese do Óxido de 2-(4-metoxiestireno)quinoxalina (32g) 

 

 

O material sólido obtido foi purificado em coluna (Acetato de etila/ Hexano = 

4:1) do qual foi possível isolar o produto sólido amorfo de colaração amarela (62 mg; 

89%); RMN de 
1
H (400 MHz, CDCl3): δ 8,97 (s; 1H); 8,61 – 8,55 (m; 1H); 8,09 – 8,05 

(m; 1H); 7,94 (d; J = 16,1 Hz; 1H); 7,74 (dd; J = 6,2; 3,4 Hz; 2H); 7,62 (d; J = 8,5 Hz; 

2H); 6,97 (d; J = 8,5 Hz; 2H); 7,62 (d; J = 16,1 Hz; 1H); 3,97 (s; 3H). RMN de 
13

C 

(101 MHz, CDCl3) δ 161,1; 145,5; 143,3; 137,3; 130,6; 130,5; 130,4; 130,2; 130,0; 

129,4; 129,0; 119,1; 119,0; 114,7; 114,6; 114,5; 55,5. ESI-HR-MS: Calculado para: 

(C17H14N2O2) 278,11 + Na
+
: 301,11. Obtido: 301,09.  

5.2.2.7 Síntese do Óxido de 2-(4-acetoxestirenil)quinoxalina (32h) 

 

 

O material sólido obtido foi purificado em coluna (Acetato de etila/ Hexano = 

4:1) do qual foi possível isolar o produto sólido amorfo de colaração amarela (45mg; 

56%); RMN de 
1
H (400 MHz, CDCl3): δ 9,02 (s; 1H); 8,66 – 8,59 (m; 1H); 8,13 – 8,07 

(m; 1H); 8,01 (d; J = 16,7 Hz; 1H); 7,80 – 7,73 (m; 2H); 7,69 (dd; J = 12,7; 4,0 Hz; 

3H); 7,20 – 7,14 (m; 2H); 2,33 (s; 3H). RMN de 
13

C (101 MHz, CDCl3) δ 169,3; 151,7; 

145,6; 143,6; 136,4; 134,0; 130,9; 130,6; 130,1; 128,8; 122,3; 119,2; 117,2; 21.2. ESI-

HR-MS: Calculado para : (C18H14N2O3) 306,10  + Na
+
: 329,1. Obtido: 329,0887 
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5.2.3 Procedimento experimental de deoxidação dos compostos N-óxido 

quinoxalina.  

5.2.3.1 Síntese do 4-(2-(quinoxalin-2-il)vinil) de metila( 33c) 

 

 

O resíduo sólido foi purificado em coluna cromatográfica clássica utilizando 

Hexano/ Acetato de etila (4:1) como fase móvel, do qual foi possível isolar o produto na 

forma de sólido amarelo (8mg; 44%).
3
 RMN de 

1
H (300 MHz, CDCl3) δ 9,06 (s; 1H); 

8,09 (d; J = 8,6 Hz; 5H); 7,92 (d; J = 16,3 Hz; 1H); 7,83 – 7,68 (m; 4H); 7,49 (d; J = 

16,3 Hz; 1H); 3,94 (s; 3H). RMN de 
13

C (75 MHz, CDCl3) δ 166,8; 150,1; 144,6; 

142,5; 141,8; 140,4; 135,3; 130,7; 130,5; 130,3; 129,8; 129,4; 129,3; 127,6; 127,4; 52,4. 

5.2.3. 2-styrylquinoxalina (33d) 

 

 

Em um balão de duas bocas, foi adicionado o derivado N-óxido quinoxalina 32d 

(21 mg, 0,084mmol) e THF seco (1mL), à esta foi adicionada solução de NH4Cl 30% 

(1mL) e zinco (24mg). A reação permaneceu sob agitação á temperatura ambiente por 

15minutos, quando foi observado o consumo total do estireno 32d por cromatografia em 

camada delgada (TLC). O precipitado foi removido por filtração em celite e lavado com 

éter etílico e a fase orgânica foi separada após extração com éter etílico (3 x 30mL). A 

fase orgânica foi seca com sulfato de magnésio anidro, filtrada e destilada sob pressão 

reduzida. O resíduo sólido foi purificado em coluna cromatográfica clássica utilizando 

Hexano/ Acetato de etila (4:1) como fase móvel, do qual foi possível isolar o produto na 

forma de sólido amarelo (4mg, 43%); RMN de 
1
H (300 MHz, CDCl3): δ 9,05 (s; 1H); 

8,09 (dd; J = 4,8; 3,0 Hz; 2H); 7,88 (d; J = 16,3 Hz; 1H); 7,80 – 7,64 (m; 5H); 7,47 – 
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7,38 (m; 4H); 7,47 – 7,38 (m; 4H); 7,39 (d; J = 16,4 Hz; 4H). RMN de 
13

C (75 MHz, 

CDCl3): δ 150,7; 144,5; 142,5; 141,7; 136,5; 136,1; 130,5; 129,4; 129,4; 129,3; 129,0; 

128,8; 127,6; 125,8; 125,4. 

5.2.3.3 Síntese 2-(3,4-dimetoxestiril)quinoxaline (33e) 

 

 

Em um balão de duas bocas, foi adicionado o derivado N-óxido quinoxalina 32e 

(17mg, 0,055mmol) e THF seco (1mL), à esta foi adicionada solução de NH4Cl 30% 

(1mL) e zinco (16mg). A reação permaneceu sob agitação á temperatura ambiente por 

15minutos, quando foi observado o consumo total do estireno 32e por cromatografia em 

camada delgada (TLC). O precipitado foi removido por filtração em celite e lavado com 

éter etílico e a fase orgânica foi separada após extração com éter etílico (3 x 30mL). A 

fase orgânica foi seca com sulfato de magnésio anidro, filtrada e destilada sob pressão 

reduzida. O resíduo sólido foi purificado em coluna cromatográfica clássica utilizando. 

Hexano/ Acetato de etila (4:1) como fase móvel, do qual foi possível isolar o produto na 

forma de sólido amarelo (8 mg; 50%).
3
  Acetato de etila/ Hexano = 4:1; RMN de 

1
H 

(400 MHz, CDCl3): δ 9,11 (s; 1H); 8,15 (d; J = 8,6 Hz; 1H); 8,08 (dd; J = 8,3; 1,3 Hz; 

1H); 7,88 (d; J = 16,3 Hz; 1H); 7,78 (DDD; J = 8,4; 7,0; 1,5 Hz; 1H); 7,72 (DDD; J = 

8,3; 7,0; 1,5 Hz; 1H); 7,35 (d; J = 16,3 Hz; 1H); 7,26 – 7,21 (m; 2H); 6,91 (d; J = 8,8 

Hz; 1H); 3,97 (s; 3H); 3,93 (s; 3H). RMN de 
13

C (101 MHz, CDCl3): δ 150,8; 150,1; 

149,4; 141,4; 131,0; 129,5; 128,8; 128,1; 122,3; 111,2; 109,2; 56,1; 56,0. ESI-HR-MS: 

Calculado para : (C18H16N2O2) 292,12 + H
+
: 293,12. Obtido: 293,1292.  

5.2.3.4 Síntese do  2-(4-bromostyryl)quinoxaline (33f) 
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Em um balão de duas bocas, foi adicionado o derivado N-óxido quinoxalina 32f 

(20mg, 0,063 mmol) e THF seco (1mL), à esta foi adicionada solução de NH4Cl 30% 

(1mL) e zinco (21mg). A reação permaneceu sob agitação á temperatura ambiente por 

15minutos, quando foi observado o consumo total do estireno 32f por cromatografia em 

camada delgada (TLC). O precipitado foi removido por filtração em celite e lavado com 

éter etílico e a fase orgânica foi separada após extração com éter etílico (3 x 30mL). A 

fase orgânica foi seca com sulfato de magnésio anidro, filtrada e destilada sob pressão 

reduzida. O resíduo sólido foi purificado em coluna cromatográfica clássica utilizando. 

Hexano/ Acetato de etila (4:1) como fase móvel, do qual foi possível isolar o produto na 

forma de sólido amarelo (10,3mg 52%); RMN de 
1
H (300 MHz, CDCl3): δ 9,03 (s; 

1H); 8,11 – 8,05 (m; 2H); 7,82 (d; J = 16,2 Hz; 1H); 7,74 (ddd; J = 8,4; 7,6; 1,5 Hz; 

2H); 7,59 – 7,50 (m; 5H); 7,37 (d; J = 16,3 Hz; 1H). RMN de 
13

C (75 MHz, CDCl3): δ 

150,3; 144,5; 142,5; 141,8; 135,2; 135,0; 132,2; 130,6; 129,6; 129,3; 129,0; 126,0; 

123,4; 29,8.  

5.2.3.5 Síntese do 2-(4-methoxystyryl)quinoxaline (33g) 

 

 

Em um balão de duas bocas, foi adicionado o derivado N-óxido quinoxalina 32g 

(30 mg, 0,107mmol ) e THF seco (1mL) à esta foi adicionada solução de NH4Cl 30% 

(1mL) e zinco (31mg). A reação permaneceu sob agitação á temperatura ambiente por 

15minutos, quando foi observado o consumo total do estireno 32g por cromatografia em 

camada delgada (TLC). O precipitado foi removido por filtração em celite e lavado com 

éter etílico e a fase orgânica foi separada após extração com éter etílico (3 x 30mL). A 

fase orgânica foi seca com sulfato de magnésio anidro, filtrada e destilada sob pressão 

reduzida. O resíduo sólido foi purificado em coluna cromatográfica clássica utilizando. 

Hexano/ Acetato de etila (4:1) como fase móvel, do qual foi possível isolar o produto na 

forma de um sólido amarelo (15,2mg, 54%);
3
 RMN de 

1
H (300 MHz, CDCl3):δ 8,98 

(s; 1H); 8,04 (dd; J = 8,1; 1,3 Hz; 2H); 7,83 (d; J = 15,8 Hz; 1H); 7,77 – 7,71 (m; 1H); 

7,71 – 7,65 (m; 1H); 7,61 (d; J = 8,5 Hz; 2H); 6,97 (d; J = 8,5 Hz; 2H); 3,97 (s; 3H). 
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5.2.4 Síntese da quinoxalína N-óxido 

 

 

Em um balão de 10 mL, contendo solução de quinoxalina 30 (0,398 g, 1,73 

mmol) foi dissolvida em CH2Cl2 (6,5 mL),  resfriada a 0°C, sob atmosfera de nitrogênio 

e agitação magnética,  foi adicionada uma solução de m-cloroperbenzóico (0,446 g, 2,6 

mmol em 6,5 mL de CH2Cl2) gota a gota. Após a adição do ácido m-cloroperbenzóico, a 

reação permaneceu à temperatura ambiente e agitação por 16 horas, quando foi 

observado consumo total do material de partida por cromatografia em camada delgada. 

À mistura reacional foi adicionada uma solução saturada de bicarbonato de sódio e a 

fase orgânica foi separada após extração com CH2Cl2 (3X10 mL). A fase orgânica foi 

seca com sulfato de magnésio anidro, filtrada e destilada sob pressão reduzida. O 

resíduo sólido foi purificado em coluna cromatográfica clássica utilizando hexano : 

acetato de etila (4:1) como fase móvel, do qual foi possível isolar o produto na forma de 

cristais brancos (0,254g; 60%); RMN de 
1
H (300 MHz, CDCl3) δ 9,01 (s; 1H), 8,59 

(dd; J = 8,3; 1,7 Hz; 1H); 8,34 (dd; J = 8,2; 1.,6 Hz; 1H); 7,94 – 7,82 (m; 2H); 5,40; (dt; 

J = 12,5, 6,3 Hz; 1H); 5,47 – 5,34 (m; 1H); 1,49 – 1,45 (m; 6H). RMN de 
13

C (75 

MHz, CDCl3) δ 162,2; 145,7; 144,9; 138,0; 132.5; 132,2; 131,6; 130,2; 119,0; 71,3; 

21,9. 

5.3 

5.3.1 Obtenção de Mycobacterium tuberculosis  

Todos os procedimentos envolvendo a cepa de Mycobacterium tuberculosis 

H37Rv foram desenvolvidos na sala de segurança biológica nível 3 da FMRP -USP, 

seguindo as regras de biossegurança estabelecidas no país para manipulação de 

amostras biológicas, com devido treinamento e utilização de EPI e EPCs. 

Foram utilizadas cepas de Mycobacterium tuberculosis H37Rv (isolada de 

paciente), que foram armazenadas a -70ºC, repicadas em meio líquido 7H9 enriquecido 

com Middlebrook ADC
TM

 (BD Biosciences, Sparks, USA) e incubadas a 37ºC por 11 
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dias até o crescimento bacteriano atingir a densidade óptica correspondente a 1x10
7
 

micobactérias/mL. A suspensão micobacteriana foi centrifugada a 3500 rpm por 20 

minutos e o sedimento ressuspendido em 2 mL de PBS estéril. Para avaliação de 

concentração as micobactérias foram semeadas em meio sólido 7H11 para contagem do 

CFU. 
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CAPÍTULO II 

 

Síntese total da vegfrecina e análogos 
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1 INTRODUÇÃO 

O suprimento de oxigênio ao complexo organismo humano é garantido por um 

sistema altamente desenvolvido chamado sistema vascular. O mesmo propicia a 

oxigenação de células em todas as dimensões do organismo com um limite entre 100 a 

200 µm. A manutenção deste sistema de oxigenação é mantida através da 

angiogênese.
137

  

A angiogênese consiste na proliferação de vasos sanguíneos a partir de uma rede 

vascular pré-existente, necessária ao crescimento normal e ao desenvolvimento de 

tecidos. Na vida adulta, a angiogênese ocorre durante o desenvolvimento de folículos, 

no sistema reprodutor feminino; durante a ovulação, no corpo lúteo; e ainda na placenta 

após a gravidez. A angiogênese também ocorre normalmente em processos de reparação 

no corpo, como cicatrização e reparação de fraturas. 
138

 Porém, a angiogênese 

descontrolada frequentemente está associada a doenças, 
139

 dentre elas a psoríase, 

artrite, cegueira e câncer incluindo metástase.
138

, 
140

 

Os fatores de crescimento endotelial vascular (VEGF - Vascular endothelial 

growth factor) são os estimuladores da hipóxia induzida em células endoteliais de 

crescimento e angiogênese, que podem também ser reguladas por vários hormônios e 

citocinas. 
141

, 
142

, 
143

. Os VEGF são ligantes para os receptores de tirosina quinase 

VEGFR-1 (Flt-1) e VEGFR-2 (KDR/Flk-1). A VEGFR-2 é expressa principalmente nas 

células endoteliais e a VEGFR-1 pode ser encontrada em monócitos.
144

  

Considerando a vascularização como um processo fundamental para o 

crescimento tumoral, a busca por inibidores angiogênicos efetivos e seguros constitui 

uma das estratégias bem estabelecidas para a descoberta de novos fármacos 

antitumorais. 
145

, 
146, 147

 

Segundo estudos realizados por Cohen e colaboradores, o fator de crescimento 

endotelial vascular 121 (VEGF121) está associado a receptores VEGFR em melanomas 

humanos onde, linhagens de células de melanomas primárias e metastáticas humanas 

expressam o VEGFR-2 ou VEGFR-1. 
148

 Além disso, a densidade superficial desses 

receptores é variável dentre linhagens celulares. Tais receptores não são detectáveis em 

melanócitos humanos normais, evidenciando que a expressão destes receptores é uma 

das mudanças ligadas na transformação de melanócitos em melanoma. Uma vez que 

haja o bloqueio do VEGFR-1 ou VEGFR-2, há a inibição de patologias angiogênicas, 

como o câncer e formação de metástases.  
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Numerosos estudos pré-clínicos demonstram as múltiplas estratégias para a 

inibição de VEGFR, com a finalidade de dificultar o crescimento tumoral. 
149

 Neste 

contexto, vários fármacos que agem na neutralização da VEGF, como por exemplo, o 

bevacizumabe, 150 151, 152 e inibidores da tirosina quinase de VEGFR; como sorafenibe, 

pazopanibe,
153

, 154 sunitinibe, 
155

 
156

 axitinibe, 
157

, 
158

 regorafenibe;
159

 constituem parte 

de uma ampla gama de fármacos desta classe em uso na clínica.   

 

 

Esquema 25. Inibidores de receptores de fator de crescimento endotelial. 

 

Neste sentido, Nosaka e colaboradores testaram a Vegfrecina como um novo 

inibidor de receptores tirosina quinase (VEGFR). A Vegfrecina (Figura 26) foi isolada 

de uma cultura de Streptomyces sp. MK931-CF8 e apresentou-se com um IC50 de 

0,018µM para Flt-1 (VEGFR-1), 0,011 µM para KDR (VEGFR-2) e 0.0018 µM para 

Flt-4 (VEGFR-3), sendo assim, uma molécula promissora na inibição da VEGF para o 

tratamento do câncer e doenças inflamatórias.
160
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Figura 26. Vegfrecina 

Até o presente momento apenas uma proposta sintética para a vegfrecina foi 

publicada, consistindo em quatro etapas, de acordo com o apresentado no Esquema 26. 

Desta forma, Nosaka e colaboradores realizaram a proteção da hidroxila da 2-fenilamina 

45, resultando na anilina 46 que foi então utilizada na aminação. Em uma abordagem 

one-pot, a 2,5-dihidroxibenzamida 47 foi oxidada e aminada na presença de NaIO4 

(agente oxidante) e da anilina 46, resultando na quinona 48. As etapas finais consistiram 

na fomação da amina primária orto carbonila, levando ao intermediário 49. Após 

desproteção do álcool na presença de TBAF e ácido acético, foi obtidaa Vegfrecina.
160

 

 

 

Esquema 26. Síntese da molécula de Vegfrecina.
160

 

Neste contexto, este estudo teve como objetivo a síntese total da vegfrecina, 

assim como de possíveis análogos, visando desenvolver um método mais robusto para 

obtenção de compostos com ampla diversidade estrutural, para posteriores ensaios de 

atividade inibitória frente à VEGFR-1 e VEGFR-2 e avaliação da atividade anti-

melanoma. 
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2 OBJETIVOS  

Este capítulo teve por objetivo a síntese total da Vegfrecina e de análogos, 

por meio de uma rota sintética inédita, visando a criação de uma pequena 

coleção de análogos estruturais do produto natural, de acordo com a 

proposta retrossintética abaixo (Esquema 27). 

 

Esquema 27. Síntese da Vegfrecina e análogos. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

De acordo com os objetivos propostos neste capítulo, inicialmente traçamos uma análise 

retrossintética (Esquema 28), na qual a construção da molécula seria efetuada a partir do 

ácido 2,5-hidroxibenzóico 51, visando a obtenção do intermediário chave 50, que seria 

utilizado como substrato em reações de aminação de Buchwald-Hartwig, utilizando o 2-

aminofenol para a obtenção da Vegfrecina (Esquema 28). 

 

Esquema 28.  Análise retrosintética para a obtenção da Vegfrecina. 

Após o estabelecimento da proposta sintética, iniciamos a síntese do produto 

natural pela esterificação e metilação das hidroxilas do ácido 2,6-dihidroxibenzóico 51, 

utilizando sulfato de dimetila na presença carbonato de potássio, sob atmosfera inerte e 

refluxo. O produto desejado 53 foi obtido com 68% (Esquema 29), e foi caracterizado 

por espectroscopia de ressonância magnética nuclear. O espectro de RMN de 
1
H 

apresentou os sinais das três metoxilas como simpletos em δ 3,89 (3H), 3,86 (3H), 3,79 

(3H), e conforme pode ser observado em Anexo 35. 
161, 162

,
163,

 
164

 

 

 

Esquema 29. Reação de esterificação do ácido 2,6-dihidroxibenzóico 51. 

O composto 53 foi pensado como precursor direto da quinona, a partir dos 

métodos clássicos de oxidação de p-dimetoxibenzeno, entretanto, considerando a 

estratégia planejada, a formação da quinona seria realizada em etapas finais desta 



Franco M. S.F. Capítulo II Resultados e discussão 

64 
 

síntese. Por outro lado, a funcionalização com éster permite a obtenção direta da amida 

54, de acordo com o padrão de substituição observado para o produto natural.  

Neste sentido, a formação da amida 54 ocorreu como o previsto, de acordo com 

os métodos disponíveis na literatura. 
165

 Assim, ao reagir 53 com NH4OH por 16 h, foi 

possível observar a formação do produto desejado em 82% de rendimento, como um 

sólido branco cristalino (Esquema 30). 

 

 

Esquema 30. Reação de amidação 

Continuando a estratégia planejada anteriormente, foi realizada a nitração de 54, 

por meio da reação com ácido nítrico a 0ºC. A reação ocorreu de forma seletiva na 

posição orto à amida, fornecendo a 3,6-dimetoxi-2-nitrobenzamida 55 em 82% de 

rendimento, como um sólido amorfo amarelo, analisado através do espectro de 

infravermelho em anexo (Anexo 37).  

A redução do composto nitrado 55 levou a formação do de 2-amino-3,6-

dimetoxibenzamida 56, com 64% de rendimento, o que reforçou o fato da nitração de 55 

ter ocorrido na posição desejada. A análise do espectro de RMN da 2-amino-3,2-

dimetoxibenzamida 56 (Figura 27) apresenta os hidrogênios da amida, Ha e Hb, como 

dois simpletos em δ 7,62 e 7,36 ppm, que por apresentarem giro restrito experimentam 

ambientes magneticamente diferentes. Além disso, são observados somente dois 

dupletos aromáticos, em δ 6,78 ppm (J = 8,8 Hz) e 6,13 ppm (J = 8,8 Hz) referentes a 

H-4 e H-5, respectivamente. Tais valores confirmam a formação do produto substituído 

em C-2, como planejado. 
166
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Esquema 31. Reação formação 3,6-dimetoxi-2-nitrobenzamida 55, e 2-amino-3,6-

dimetoxibenzamida 56. 

 

 

Figura 27. Espectro de RMN de 
1
H (300 MHz, DMSO) 2-amino-3,6-

dimetoxibenzamida (56). 

Após obtenção do composto aminado, a etapa seguinte consistiu na reação de 

halogenação para formação do substrato necessário para os estudos das reações de 

acoplamento de Buchwald-Hartwig (Esquema 32). 
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Esquema 32. Etapas sintéticas para a obtenção do intermediário chave 50. 

Nesta etapa, foi observada a presença de uma amina livre, que de acordo com 

experiências anteriores do laboratório e de relatos da literatura, poderia ser instável sob 

as condições de oxidação com alto potencial para a polimerização da molécula.
167

 Desta 

forma, foram realizadas tentativas de proteção, com dicarbonato de terc-butila (Boc2O) 

e, cloroformiato de benzila (Cbz), variando as condições reacionais como tempo, adição 

de base e solventes.
168, 169

 Porém, apesar de todas as condições testadas serem 

específicas para a proteção de aminas aromáticas, não foi observada proteção em 

nenhum dos casos. 

Considerando a ineficiência das metodologias sintéticas aplicadas anteriormente, 

utilizamos a metodologia de redução em metal dissolvido, seguida de ciclização, 

visando a proteção simultânea dos nitrogênios, anilina e amida .
170

 Desta forma, o 

tratamento da nitrobenzamida 55 com acetona e ferro em pó, sob refluxo em ácido 

acético, resultou em 67% da quinazolinona 58.  

Após comparação com os dados espectroscópicos descritos na literatura e 

confirmação da obtenção do composto desejado, o composto 58 foi submetido à 

halogenação, através da adição da mistura de Br2 em solução de ácido acético (6,49M) e 

CH2Cl2 , resultando no produto halogenado 10, com 57% de rendimento.
165

 

 

 

Esquema 33. Esquema representativo da síntese do intermediario molecular 

halogenado 10. 

 

Uma vez obtido o substrato halogenado, foi iniciado o estudo das reações de 

acoplamento de Buchwald-Hartwig, seguindo a metodologia sintética utilizada por 

Roiban e colaboradores.
171

 Desta forma, inicialmente o substrato 59 foi submetido às 
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condições de aminação para reação com a anilina sem substituinte, na presença de 

Pd(dba)2 e 2-Diciclohexilfosfino-2,4,6-triisopropilbifenil como ligante, visando a 

obtenção de análogo simplificado da vegfrecina e para avaliar o processo da reação. 

Para esta reação, observamos a formação de 5,8-dimetoxi-2,2-dimetil-6-(fenilamino)-

2,3-dihidroquinazolin-4(1H)-ona 61a em 60% de rendimento de produto isolado, na 

forma de um sólido marrom. 

Para testar o escopo desta reação, realizamos testes com a o-anisidina e com a m-

trifluorometilanilina, anilina alta e baixa densidade eletrônica, respectivamente. Nestes 

casos, a densidade eletrônica da anilina não teve muito efeito, visto que foram obtidos 

rendimentos similares para as duas aminas utilizadas (compostos 61b e 61c, Esquema 

34). 

 

 

 

Esquema 34. Esquema reacional da reação de aminação de Buchwald-Hartwig. 
 

Durante a análise do espectro de RMN de 
1
H do produto 60a foi observado um 

simpleto em δ 8,31 e outro em δ 7,83 ppm referentes aos hidrogênios do nitrogênio da 

amida e da amina componente do anel quinazolinona, respectivamente. Além disso, são 

observados dois dupletos aparentes em δ 7,11 ppm e δ 6,8 ppm, e um tripleto aparente 

em δ 6,64 ppm, que em conjunto referem-se aos hidrogênios do anel anilina (ANEL B). 

É observado ainda um simpleto em δ 5,81 ppm referente ao hidrogênio do anel A. Por 

fim, em δ 3,56 e δ 3,73 ppm são observados dois simpletos referentes às metoxílas, e 

em δ 1,39, um simpleto com integração para 6 átomos de hidrogênio, referente aos 

hidrogênios de metila do grupo de proteção utilizado. 
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Figura 28. Espectro de RMN de 1H do 5,8-dimetoxi-2,2-dimetil-6-(fenilamino)-2,3-

diidroquinazolin-4(1H)-ona 61a. 

O mecanismo de aminação de Buchwald envolve quatro variáveis chaves, 

precursores catalíticos de paládio, ligantes, bases e solventes. Os ciclos catalíticos das 

reações de Buchwald-Hartwig são propostos de acordo com os ligantes e substratos 

utilizados.
167

 De maneira geral, o ciclo catalítico proposto é iniciado após a formação da 

espécie catalítica Pd(0)Ln, que segue à adição oxidativa do haleto de arila ao Pd(0)Ln e 

a coordenação com a amina, resultando no intermediário paládio (II). A base realiza a 

desprotonação da amina e o produto arilado é formado por eliminação redutiva e 

regeneração do catalisador. 
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Figura 29. Ciclo catalítico de ativação C – H catalisada por Pd(dba)2. 

A taxa de adição oxidativa depende das propriedades eletrônicas e estéricas do 

catalisador e do substrato, sendo que, quando mais rico em elétrons e mais impedido 

estericamente, for o catalisador, maior será a taxa de adição oxidativa.
172

 A natureza do 

haleto utilizado também afeta a taxa de adição, uma vez que a ligação carbono 

halogênio é quebrada quanto mais forte a ligação menor a taxa de adição oxidativa. 

Desta forma, a reatividade dos substratos de acordo com os halogênios segue sua força 

eletromagnética, ou seja, I > Br > Cl > F.
173

 

Uma vez realizadas as reações de aminação de Buchwald-Hartwig, foram 

iniciados os testes para as reações de oxidação às quinonas, de acordo com o 

planejamento sintético inicialmente apresentado. Para tal, o intermediário sintético 12a 

foi submetido à várias condições reacionais de oxidação, para posterior desproteção e 

obtenção de análogo da Vegfrecina. Para esta etapa, foram utilizadas as condições com 

óxido de prata
174

 e outra com nitrato cérico amoniacal,
175

, 
165

, 
176

,  porém ao final de 

todas reações realizadas foi observada apenas a degradação do material de partida.  



Franco M. S.F. Capítulo II Resultados e discussão 

70 
 

 

Esquema 35. Tentativas de obtenção do intermediário 62a oxidado. 

Assim, os precursores de quinonas aqui desenvolvidos merecem ser estudados 

de forma mais aprofundada, visando a obtenção do produto natural e de análogos, para 

prosseguimento aos estudos de atividade biológica de interesse para este projeto. 
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4 CONCLUSÃO 

Este estudo teve como principal foco, o desenvolvimento de uma nova 

metodologia de síntese da molécula Vegfrecina e análogos, utilizando a metodologia de 

aminação de Buchwald-Hartwig como etapa-chave para o desenvolvimento de uma 

série de compostos. As reações de aminação resultaram em três moléculas inéditas. 

Embora várias condições reacionais tenham sido investigadas, os estudos de 

oxidação dos intermediários sintéticos obtidos (61a, b e c), não levaram aos resultados 

esperados. Neste contexto, embora vários exemplos na literatura descreverem 

metodologias de oxidação à quinonas, neste estudo foi observada somente a aparente 

decomposição do intermediário 61a. 

Assim, considerando os objetivos iniciais deste capítulo, é possível concluir que 

embora não tenhamos conseguido concluir a síntese total da vegfrecina, os estudos 

contribuíram com o conhecimento da reatividade do intermediário 59 frente às reações 

de aminação de Buchwald-Hartwig, ao utilizar anilinas substituídas por grupos doadores 

e aceptores de elétrons.  
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5. PARTE EXPERIMENTAL 

5.1 Materiais e métodos 

5.1.1 Reagentes e Solventes 

Todos os solventes utilizados foram previamente purificados e secos. O acetato 

de paládio foi comprador da Sigma-Aldrich e utilizado sem purificação previa. Todas as 

reações seguiram sob contínua agitação magnética e atmosfera de nitrogênio em 

vidrarias devidamente secas. As reações foram monitoradas utilizando cromatografia de 

camada delgada e as mesmas foram visualizadas sob luz ultravioleta. Além disso, as 

plaquinha também foram reveladas com solução de KMnO4 e p-anisaldeído. 

5.1.2 Espectroscopia de ressonância magnética nuclear 

Os Espectros de Ressonância Magnética Nuclear de próton (RMN de 1H) foram 

registrados a 400, ou 500 MHz, e os espectros de Ressonância Magnética Nuclear de 

carbono-13 (RMN de 13C) foram registrados a 101 ou 126 MHz em espectrômetro 

BRUKER(R) - Modelo DRX400 e DRX500 Ultra Shield, no Departamento de Química 

da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Ribeirão Preto - USP. Os valores de 

deslocamento químicos () estão mensurados em partes por milhão (ppm), tendo o 

Tetrametilsilano (TMS) como referência. Entre parênteses é apresentada a 

multiplicidade (s = singleto, s.l = singleto largo, d = dubleto, t = tripleto, q = 

quadrupleto, td = triplo dubleto, tt = triplo tripleto, tq = triplo quarteto, qt = quintupleto, 

dqt = duplo quintupleto, dd = duplo dubleto, dq = duplo quadrupleto, ddd = duplo duplo 

dubleto, dddd = duplo duplo duplo dubleto, ddt = duplo duplo tripleto, tdd = triplo 

duplo dubleto, dddt = duplo duplo duplo tripleto, dddq = duplo duplo duplo 

quadrupleto, m = multipleto), a constante de acoplamento (J) em Hertz (Hz) e o número 

de hidrogênios foi deduzido da integral relativa. 

Os espectros de Ressonância Magnética Nuclear de carbono-13 (RMN de 13C) foram 

registrados a 101 ou 126 MHz em espectrômetro BRUKER(R) - Modelo DRX400 e DRX500 

Ultra Shield, no Departamento de Química da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de 

Ribeirão Preto – USP, e foram traçadas de acordo com a conveniência, utilizando as técnicas de 

BB – Broad Band (13C (1H) - Carbono Totalmente Desacoplado de Hidrogênio; e 

DEPT -135- Distortionless Enhancement by Polarization Transfer 

5.1.3 Espectrometria de massas de alta resolução 
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As análises de espectrometria de massas foram realizadas no Núcleo de Pesquisa 

de Produtos Naturais e Sintéticos (NPPNS), Faculdade de Ciências Farmacêuticas de 

Ribeirão Preto - USP. Espectrometria de massas por tempo de voo com ionização por 

eletrospray (ESI-TOF-MS) foi realizadas em aparelho modelo ultrOTOFQ - IES-TOF 

da Bruker Daltonics enquanto a espectrometria de massas com ionização por elétrons 

(EI-MS) foi realizada em um espectrômetro de massas SHIMADZU QP-2010. Os 

espectros foram obtidos operando no modo positivo, resultando nos íons [M+H]+ e 

[M+Na]
+
. 

5.1.4- Cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas 

Os espectros de massas foram obtidos por injeção em um cromatógrafo em fase 

gasosa acoplado a um espectrômetro de massas (C.G./E.M.) marca Shimadzu, modelo 

GC/MS-QP2010 (70 eV), ambos acoplados a um microcomputador. Foi utilizada uma 

coluna DB-5- MS, marca J&W Scientific, empregando hélio como gás de arraste, o 

fluxo na coluna foi de 1,30 mL/min e pressão de 69,3 kPa. 

5.2 Procedimentos Experimentais  

5.2.1 Síntese de 2,5-Dimetoxibenzoato de metila (53) 

 

Em um balão de 50mL contendo o ácido 2,5-dihidroxibenzoato de metila 51(3g; 

19,4 mmol) foi adicionado acetona seca (75mL), K2CO3 (13,4g, 97,32mmol) e sulfato 

de dimetila (12,27g; 9,22mL 97,32mmol). A mistura reacional foi refluxada por 16h, 

sob atmosfera de nitrogênio. Ao final da reação, acompanhada por cromatografia em 

camada delgada, a mistura reacional foi resfriada até temperatura ambiente, o resíduo 

sólido filtrado e a solução foi destilada sob pressão reduzida. O resíduo sólido formado 

foi dissolvido em éter etílico, à solução foi adicionado com trietilamina, solução de HCl 

10%, seguida de solução de bicarbonato para neutralização e secada comNa2SO4. A 

solução foi então filtrada e o solvente evaporado sob pressão reduzida. O produto 

formado foi purificado em coluna cromatográfica clássica, utilizando acetato de 
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etila/Hexano (1/4) como eluente, para obtenção de 53 com rendimento de 68% (2,61g, 

13,30mmol) de um óleo amarelo claro. RMN de 
1
H (400 MHz, CDCl3) δ 7.33 (1H, d, J 

= 3.2 Hz, C6 – H), 7.02 (1H, dd, J = 9.0, 3.2 Hz, C4 – H), 6.91 (1H, d, J = 9.1 Hz, C3 – 

H), 3.89 (3H, s, C9 – H), 3.86 (3H, s, C8 – H), 3.79 (3H, s, C10 – H).
4
 

5.2.2 Síntese de2,5-dimetoxibenzamida (54) 

 

Em um balão contendo 2,61 g de 2,5-dimetoxibenzoato de metila 53 (2,61g; 

13,30mmol) foi adicionado NH4OH concentrado (16 mL). A mistura reacional foi 

mantida sob agitação magnética,sob temperatura ambiente, por todo o período da noite. 

Posteriormente, o meio reacional foi resfriado a 0ºC e o precipitado branco formado foi 

filtrado e lavado com água gelada, para posterior recristalização com água quente, 

resultando em agulhas brancas de 2,5-dimetoxibenzamida 53 (1,8g; 9,89mmol, 75% de 

rendimento);
 
RMN de 

1
H (400 MHz, CDCl3) δ 7,97 (1H, s, N – H); 7,74 (1H, d, J = 3,3 

Hz, C6 – H); 7,05 (1H, dd, J = 9,0, 3,3 Hz, C4 – H); 6,94 (1H, d, J = 9,0 Hz, C3 – H); 

6,27 (1H, s, N – H); 3,94 (3H, s, C8 – H); 3,82 (3H, s, C9 – H).
165

 

5.2.3 Síntese de 2,5-dimetoxi-6-nitrobenzamida (55)  

 

Em um balão contendo 2,5-dimetoxibenzamida (706 mg, 0.390 mmol) foi 

adicionado HNO3 65% (3 mL) pré resfriado a 0°C. A mistura reacional permaneceu sob 

agitação a 15°C por 50 minutos e em seguida foi vertida em água gelada. O precipitado 

amarelo foi filtrado e lavado com água gelada e recristalizado em acetona, fornecendo 

82% de 2,5-dimetoxi-6-nitrobenzamida.
165

 O produto seguiu para redução tão logo fora 

isolado. 
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5.2.4 Síntese de 2-amino-3,6-dimetoxibenzamida (56) 

 

A uma solução de 5-dimetoxi-6-nitrobenzamida 55 (40 mg, 0.176 mmol) em 

acetato de etila (5 mL) foi adicionado cloreto de estanho monohidratado ( 196 mg, 

1.035 mmol). A suspensão foi agitada sob refluxo por 2 horas e em seguida resfriada a 

temperatura ambiente. O pH reacional foi ajustado a 8 com solução saturada de 

NaHCO3 e o precipitado formado foi filtrado sob celite. A fase orgânica foi separada e a 

fase aquosa lavada com acetato de etila. As fases orgânicas foram juntadas e lavadas 

com água, solução saturada de NaCl, seca com MgSO4, e o solvente evaporado sob 

pressão reduzida. O produto foi purificado em coluna cromatográfica clássica com 

acetato de etila/ hexano (1/1) fornecendo 64% de 2-amino-3,6-dimetoxibenzamida 56 

puro. RMN de 
1
H (300 MHz, DMSO) δ 7,62 (1H, s, NH); 7,35 (1H, s, NH); 6,78 (1H, 

d, J = 8.8 Hz, C4 – H), 6,17 (2H, s, NH2), 6,13 (1H, d, J = 8,8 Hz, C5 – H); 3,73 (6H, d, 

J = 1,1 Hz, O – Me). RMN de 
13

C (75 MHz, DMSO) δ 169,2 (C7); 152,2 (C6); 141,35 

(C3); 140,9 (C2); 111,7 (C1); 105,0 (C4); 96,2 (C5), 55,9 (C9); 55,73 (C8).
166 

5.2.5 Síntese de 5,8-dimetox-2,2-dimetil-2,3-dihidroquinazolin-4(1H)-ona (58) 

 

Em um balão reacional de três bocas equipado com condensador, barra 

magnética e linha de nitrogênio, foi adicionado 38 mL de ácido acético glacial, 1,51g 

(6,7 mmol) de 2,5-dimetoxi-6-nitrobenzamida 55 e 0,491 mL (6,7 mmol) de acetona. A 

mistura reacional foi aquecida à 105°C para a solubilização dos reagentes. Após 

solubilização o balão foi brevemente resfriado, para a adição de 1,894 mg de ferro em 

pó (33,5mmol, 5 equiv) (>100 mesh) à solução. A solução foi novamente aquecida até 

refluxo e mantida sob agitação por 30 minutos. Em seguida, a mistura reacional foi 
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resfriada à temperatura ambiente e vertida em solução aquosa de cloreto de sódio e 

extraída com acetato de etila (2 X 30mL). As fases orgânicas foram lavadas com 

solução saturada de bicarbonato de sódio (2X) e cloreto de sódio (1X), e então seco com 

sulfato de magnésio filtrada e concentrada sob pressão reduzida, resultando em um óleo 

marrom. O resíduo foi purificado por cromatografia em coluna clássica, resultando em 

1,06 mg (67%) do produto 58. RMN de 
1
H (500 MHz, DMSO) δ 7,65 (s, 1H); 6,6 (d, J 

= 8,8 Hz, 1H); 6,86 (d, J = 8,8 Hz, 1H); 6,15 (d, J = 8,8 Hz, 1H); 6,15 (d, J = 8,8 Hz, 

1H); 5,94 (s, 1H); 3,74 (s, 3H); 3,65 (s, 3H); 1,35 (s, 6H).
177

  

5.2.6 Síntese de 6-bromo-5,8-dimetox-2,2-dimetil-2,3-dihidroquinazolin-4(1H)-one 

(59) 

 

Em um balão reacional de uma boca, a uma solução de 1,06 g (4,48mmol) de 

5,8-dimetoxi-2,2-dimetil-2,3-dihidroquinazolin-4(1H)-ona 58 em CH2Cl2 (15 mL), foi 

adicionada gota a gota uma solução de 0,627 mL Br2 em ácido acético (6,49M; 9,74 

mmol). A solução marrom foi agitada por minutos e então vagarosamente vertida em 

solução saturada de Na2S2O3 and NaHCO3. A fase orgânica foi extraída com CH2Cl2 

lavada com água, e posteriormente com solução NaCl e então seca sob MgSO4. Após 

filtração, a solução foi destilada sob pressão reduzida. O resíduo sólido formado foi 

purificado em coluna isocrática clássica (1/1 Acetato de etila/Hexano), resultando em 

803 mg (57%) do produto 59 puro. RMN de 
1
H (300 MHz, DMSO) δ 7.95 (s, 1H), 7.09 

(s, 1H), 6.28 (s, 1H), 3.79 (s, 3H), 3.67 (s, 3H), 1.37 (s, 7H).
177

 

5.2.7 Preparação do catalisador. 

Em um balão, previamente seco com pistola de aquecimento e sob atmosfera de 

nitrogênio seco, foi adicionado Pd(dba)2 e posteriormente 2-Diciclohexilfosfino-2,4,6-

triisopropilbifenil (2 equiv, em relação ao Pd(dba)3). O balão foi vedado com septo de 

borracha e purgado nitrogênio seco por aproximadamente 30 segundos, para que fosse 

adicionado o tolueno seco. A solução foi homogeneizada utilizando IKA
®
 Vortex VG 

3S32 por 30 segundos, sob atmosfera inerte, garantida por balão de nitrogênio anexo ao 
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frasco reacional. A solução foi agitada por 10 minutos adicionais para só então ser 

adicionada ao meio reacional de acoplamento. A quantidade de catalisador recém-

preparada foi adicionada utilizando uma seringa de 1 mL. Para cada conjunto de reação, 

uma nova quantidade de catalisador foi preparada.
171

 

5.2.8 Procedimento geral para reações de acoplamento cruzado de Buchwald-

Hartwig 

Em um balão de 10mL previamente seco foi adicionado 61 mg de NaOtBu (0,634 

mmol) e 100 mg de 6-bromo-5,8-dimetox-2,2-dimetil-2,3-dihidroquinazolin-4(1H)-ona 

(0,317 mmol). O balão foi vedado, purgado com nitrogênio seco por aproximadamente 

2 minutos para seguir à adição de tolueno seco. A esta suspensão foram adicionados o 

catalisador previamente preparado (volume calculado baseado na concentração de 

catalisador desejada) e a anilina correspondente (0,634 mmol), resultando num volume 

total de 3 mL. O balão reacional hermeticamente fechado foi agitado utilizando o mini 

shaker IKA MS2 por aproximadamente 2 minutos. Em seguida, o meio reacional foi 

aquecido (banho previamente aquecido) a 105°C, mantido sob agitação magnética, até o 

total consumo do material de partida bromado. O monitoramento do progresso reacional 

foi realizado utilizando cromatografia de camada delgada. Quando todo o material de 

partida foi consumido a mistura foi resfriada a temperatura ambiente, seguida de adição 

de acetato de etila e solução satura de NaCl. A solução resultante foi transferida a um 

funil de separação, as fases foram separadas e a fase orgânica foi lavada com água (4 X 

30mL). Posteriormente, a fase orgânica foi seca com Na2SO4 e concentrada sob pressão 

reduzida. Os produtos foram purificados em coluna isocrática clássica acetato de etila/ 

metanol (4/1).
171

 

5.2.9 Síntese de 5,8-dimetoxi-2,2-dimetil-6-(fenilamino)-2,3-diidroquinazolin-

4(1H)-one (61)  

 

Sólido marrom (62mg, 60%). RMN de 
1
H (300 MHz, DMSO) δ 7.66 (s, 1H), 6.97 (dd, 

J = 10.1, 4.9 Hz, 3H), 6.73 – 6.63 (m, 3H), 6.51 (t, J = 7.0 Hz, 1H), 3.69 (s, 3H), 3.53 
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(s, 3H), 1.42 (s, 6H). ESI-HR-MS: Calculado para: (C18H21N3O3) 327,1583 + H
+
= 

328,1583. Obtido: 328,1684  

5.2.10 Síntese de 5,8-dimetoxi-6-(2-metoxifenil)amino)-2,2-dimetil-2,3-

diidroquinazolin-4(1H)-one (61b) 

 

Sólido marrom (78mg, 70%). RMN de 
1
H (300 MHz, DMSO) δ 7.86 (s, 1H), 6.93 (dd, 

J = 7.8, 1.3 Hz, 1H), 6.91 (s, 1H), 6.86 – 6.67 (m, 4H), 6.30 (s, 1H), 5.80 (s, 1H), 3.85 

(s, 3H), 3.75 (s, 3H), 3.58 (s, 3H), 1.38 (s, 6H). RMN de 
13

C (75 MHz, DMSO) δ 

161,3; 147,4; 145,7; 142,1; 135,0; 134,1; 124,5, 120,8; 118,2; 112,3; 110,6; 109,2; 

108,2; 66,5; 61,0; 28,2. ESI-HR-MS: Calculado para: (C19H23N3O4) 357,1689 + Na
+
= 

380,1624. Obtido: 380,1689 

5.2.11 Síntese de 5,8-dimetoxi-2,2-dimetil-6-((3-(trifluorometil)fenil)amino)-2,3-

diidroquinazolin-4(1H)-one 

 

Sólido amarelo (95mg, 76%). RMN de 
1
H (300 MHz, DMSO): δ 7.87 (s, 1H), 7.68 (s, 

1H), 7.29 (t, J = 7.8 Hz, 1H), 7.00 (s, 1H), 6.92 (dd, J = 13.6, 8.5 Hz, 2H), 6.83 (s, 1H), 

5.97 (s, 1H), 3.74 (s, 3H), 3.55 (s, 3H), 1.39 (s, 6H). RMN de 
13

C (75 MHz, DMSO) δ 

161,2; 148,1; 147,9; 142.2; 135,8; 129,9; 122,7; 108,1; 66,5; 28,30. ESI-HR-MS: 

Calculado para: (C19H20F3N3O3) 395,1457 + H
+
= 396,1457. Obtido: 396,1561 
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Anexo 1. Espectro de RMN de 
1
H (400 MHz, CDCl3) do composto 30. 
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Anexo 2. Espectro de RMN de 
1
H (400 MHz, CDCl3) do composto 32a. 
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Anexo 3. RMN de 13C (101 MHz, CDCl3) do composto 32a. 
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Anexo 4.  Espectro de ESI-LC-MS do composto 32a. 
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Anexo 5. Espectro de RMN de 1H (400 MHz, CDCl3) do composto 32c. 
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Anexo 6. RMN de 13C (101 MHz, CDCl3) do composto 32c. 
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Anexo 7. Espectro de ESI-LC-MS do composto 32c. 
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Anexo 8. Espectro de RMN de 1H (400 MHz, CDCl3) do composto 32d. 
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Anexo 9. RMN de 13C (101 MHz, CDCl3) do composto 32d.
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Anexo 10. Espectro ESI-HR-MS do composto 32d.
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Anexo 11. Espectro de RMN de 1H (400 MHz, CDCl3) do composto 32e. 
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Anexo 12. RMN de 13C (101 MHz, CDCl3) do composto 32e. 
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Anexo 13. Espectro ESI-HR-MS do composto 32e. 
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Anexo 14.  RMN de 1H (400 MHz, CDCl3) do composto 32f. 
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Anexo 15.  RMN de 
13

C (101 MHz, CDCl3) do composto 32f.
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Anexo 16. Espectro ESI-HR-MS do composto 32f. 
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Anexo 17. RMN de 
1
H(400 MHz, CDCl3) do composto 32g. 
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Anexo 18.  RMN de 
13

(101 MHz, CDCl3) do composto 32g.
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Anexo 19. . Espectro ESI-HR-MS do composto 32g. 
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Anexo 20. RMN de 
1
H(400 MHz, CDCl3) do composto 32h. 
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Anexo 21.  RMN de 
13

C (101 MHz, CDCl3) do composto 32h.
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Anexo 22. Espectro ESI-HR-MS do composto 32h. 
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Anexo 23. RMN de 
1
H (300 MHz, CDCl3) do composto 33c. 
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Anexo 24. RMN de 
13

C (75 MHz, CDCl3) do Composto 33c. 
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Anexo 25. RMN de 
1
H (300 MHz, CDCl3) do Composto 33d. 
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Anexo 26. RMN de 
13

C (75 MHz, CDCl3) do composto 33d. 
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Anexo 27. RMN de 
1
H (400 MHz, CDCl3) do composto 33e. 
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Anexo 28. RMN de 
13

C (101 MHz, CDCl3) do composto 33e. 
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Anexo 29. RMN de 
1
H (300 MHz, CDCl3) do composto 33f. 
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Anexo 30. RMN de 
13

C (75 MHz, CDCl3) do composto 33f. 
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Anexo 31. RMN de 
1
H (300 MHz, CDCl3) do composto 33g. 
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Anexo 32. RMN de 
1
H (300 MHz, CDCl3) do composto 40 
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Anexo 33. RMN de 
13

C (75 MHz, CDCl3) do composto 40. 
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Anexo 34. Espectro ESI-HR-MS do composto 40.
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Anexo 35. RMN de 
1
H (400 MHz, CDCl3)do composto 53. 

 



 

127 
 

 

Anexo 36. RMN de 
1
H (400 MHz, CDCl3) do composto 54. 
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Anexo 37. Espectro de Infra vermelho do composto 55. 
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Anexo 38. RMN de 
1
H (300 MHz, DMSO) do composto 56. 
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Anexo 39.RMN de 
1
H (500 MHz, DMSO) do composto 58. 
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Anexo 40. RMN de 
1
H NMR (300 MHz, DMSO) do composto 59. 
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Anexo 41. RMN de 
1
H (300 MHz, DMSO) do composto 61a.
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Anexo 42. Espectro ESI-HR-MS do composto 61a. 
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Anexo 43. RMN de 
1
H (300 MHz, DMSO) do composto 61b. 
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Anexo 44. RMN de 
13

C (75 MHz, DMSO) do composto 61b.
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Anexo 45. Espectro ESI-HR-MS do composto 61b. 
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Anexo 46. RMN de 
1
H (300 MHz, DMSO) do composto 61c. 
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Anexo 47. RMN de 
13

C (75 MHz, DMSO) do composto 61c.
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Anexo 48. Espectro ESI-HR-MS do composto 61c. 

 

 

 

 

 

 

 


