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RESUMO 

FERREIRA, S.R.A. Funcionalização dirigida de quinoxalinas visando à 
preparação de substâncias bioativas. 2016. 167f. Tese (Doutorado). Faculdade de 
Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto - Universidade de São Paulo, Ribeirão 
Preto, 2016. 

Desde sua descoberta em meados do século XIX, os reagentes organometálicos têm 
sido amplamente utilizados na síntese orgânica, sendo bastante eficientes na 
formação de novas ligações carbono-carbono. A escolha do reagente organometálico 
ideal para determinada reação envolve conhecimentos relacionados à sua natureza 
química e à própria reatividade do substrato. O núcleo quinoxalínico apresenta um 
grande potencial para a química medicinal, estando presente em diversos produtos 
naturais e sintéticos que apresentam atividade biológica. Apesar disso, existem 
poucos estudos na literatura sobre a aplicação de reagentes organometálicos na 
funcionalização de quinoxalinas. A reação de metalação dirigida usando bases 
organometálicas é uma poderosa ferramenta para funcionalização de substratos 
aromáticos. Contudo, exemplos da aplicação desta estratégia na funcionalização de 
quinoxalinas são bastante raros. Assim, este trabalho teve como principal objetivo 
investigar a reatividade dos reagentes organometálicos derivados de zinco, magnésio 
e lítio em reações de metalação de quinoxalinas substituídas com grupos funcionais 
nas posições C-2 e C-6. Embora as quinoxalinas substituídas com grupos éster, amida 
e fenil na posição C-2 não tenham apresentado a reatividade esperada frente aos 
amidetos mistos de zinco e magnésio (TMPZnCl∙MgCl2∙LiCl, TMP2Zn∙2MgCl2∙2LiCl, 
TMPMgCl∙LiCl e TMP2Mg∙2LiCl), uma nova metodologia foi desenvolvida utilizando 
TMPLi como base, na presença de ZnCl2, que permitiu a preparação de vários 
derivados difuncionalizados em bons rendimentos, muitos dos quais de estrutura 
inédita. Quinoxalinas não substituídas nas posições C-2 e C-3 possuem reconhecida 
intolerância à presença de reagentes organometálicos, rendendo preferencialmente 
produtos de dimerização. Desta forma, uma contribuição importante deste trabalho foi 
o desenvolvimento de uma metodologia de funcionalização da quinoxalina de 
estrutura mais simples em micro-ondas, mediada pelo sistema TMPMgCl∙LiCl/ZnCl2, 
que permitiu a preparação de diversos derivados arilados em rendimentos que 
variaram de razoáveis a bons (25 a 94%). Além disso, a metodologia mostrou-se 
bastante eficiente para síntese de ligantes bidentados de interesse para a área de 
catálise.  
 
Palavras-chave:  1.  metalação dirigida.  2.  reagentes organometálicos. 3. 
quinoxalinas.  4.  cloreto de zinco.   
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ABSTRACT 

 

FERREIRA, S.R.A. Directed functionalization of quinoxalines aiming the 

synthesis of bioactive compounds. 2016. 167f. Thesis (Doctoral). Faculdade de 

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

Preto, 2016. 

 

Since its discovery in the mid-nineteenth century, organometallic reagents have been 

widely used in organic synthesis, being very effective in the formation of new carbon-

carbon bonds. The choice of the ideal organometallic reagent for certain reaction 

involves knowledge related to their chemical nature and reactivity of the substrate 

itself. The quinoxaline core has great potential for medicinal chemistry and is present 

in many natural and synthetic products presenting biological activity. Nevertheless, 

there are few studies on the application of organometallic reagents in the 

functionalization of quinoxalines. The directed metalation reaction using metal bases 

is powerful synthetic tool for functionalization of aromatic substrates. However, 

examples on the application of such strategy to the functionalization of of quinoxalines 

are very rare. This work mainly aimed to investigate the reactivity of organometallic 

reagents of zinc, magnesium and lithium in the metalation of quinoxalines substituted 

with functional groups at the C-2 and C-6 positions. Although C-2 substituted 

quinoxalines with ester and amide groups have not shown the expected reactivity with  

mixed amides of zinc, magnesium and lithium (TMPZnCl∙MgCl2∙LiCl, 

TMP2Zn∙2MgCl2∙2LiCl, TMPMgCl∙LiCl and TMP2Mg∙2LiCl), a new methodology was 

developed using TMPLi as a base in the presence of ZnCl2, allowing the preparation 

of various difuncionalized derivatives in good yields, many of them new compounds. 

Quinoxalines unsubstituted at the C-2 and C-3 positions have recognized intolerance 

to the presence of organometallic reagents, preferably yielding dimerization products. 

Thus, an important contribution of this work was the development of a functionalization 

methodology of the simplest quinoxaline in microwave mediated by the 

TMPMgCl∙LiCl/ZnCl2, allowing the preparation of various arylated derivatives in yields 

ranging from reasonable to good (25 to 94%). Furthermore, the methodology could be 

applied to the synthesis of bidentate ligands of interest for catalysis. 

 
Key words: 1. directed metalation. 2. organometallic compounds. 3. quinoxalines. 4.  

zinc chloride 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A formação de ligação carbono-carbono é um dos grandes desafios 

apresentados à química orgânica sintética uma vez que requer a construção de 

esqueletos carbônicos complexos a partir de moléculas relativamente pequenas e 

simples.  

A origem da química sintética se deu com o físico alemão Friedrich Wöhler que 

em 1828 sintetizou a partir de compostos inorgânicos a uréia, conhecida desde 1773 

como o maior constituinte da urina de mamíferos (KINNE-SAFFRAN; KINNE; 

NEPHROL, 1999). Alguns anos depois, em 1854, o químico francês Marcellin 

Berthelot sintetizou a triestearina a partir de glicerol e ácido esteárico. Berthelot 

percebeu que poderia substituir o ácido esteárico com ácidos semelhantes, não 

encontrados em gorduras naturais, gerando moléculas sintéticas com propriedades 

semelhantes às naturais (BRIAN; LIM, 2007).  

 Anos depois, uma nova química sintética ganhou destaque na formação de 

ligações carbono-carbono. Conhecida como a química dos compostos 

organometálicos, atuou de modo decisivo na formação de novas ligações carbono-

carbono. Desde então, sua aplicação na síntese de produtos naturais tem sido 

amplamente explorada. A história dos compostos organometálicos teve início com a 

síntese do dietilzinco (Et2Zn) em 1849 por Edward Frankland, onde lançou a pedra 

fundamental para a química destes compostos. Contudo, a química de magnésio foi 

a primeira que alcançou destaque no ramo da química orgânica (THEYER, 1969). 

Desde a sua descoberta por Victor Grignard em 1900, os compostos organometálicos 

derivados de magnésio têm ocupado uma posição de privilégio na síntese orgânica 

(KNOCHEL, 1988; LINDSAY, 2002; LIN, 2006). Devido a sua fácil preparação, boa 

estabilidade e sua alta reatividade, estes reagentes se tornaram umas das 

ferramentas mais potentes para a formação de novas ligações. Ilustrando a reação de 

Grignard, pode ser destacado a formação da rivastigmina (1), um inibidor pseudo-

irreversível da acetilcolinesterase amplamente utilizado no tratamento de doença de 

Alzheimer (STEDMAN, Edgar; STEDMAN, Ellen, 1929).   
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STEDMAN, Edgar; STEDMAN, Ellen, 1929 

Esquema 1: Reagente de Grignard sendo usado na etapa chave para a síntese 

industrial da Rivastigmina (1). 

 Nos últimos anos, uma variedade de compostos organometálicos foi 

preparada podendo ser derivadas de Li, Mg, Zn, Sn, etc. A reatividade destes 

compostos é dada pelo caráter iônico da ligação carbono-metal, deste modo, o 

comportamento químico destes reagentes é dependente da natureza do íon metálico 

e da hibridização do carbono a este ligado. Assim, é possível controlar a reatividade 

destas espécies através da variação dos substituintes ligados ao metal (SMITH, 1994; 

WUNDERLICH, 2010).  

(CH3)2Sn < (CH3)2Zn < (CH3)2Mg < CH3Li 

 

Aumento da reatividade das espécies organometálicas 

Figura 1: Diferença de eletronegatividade entre metal e carbono. 

As espécies de organo-lítio apresentam elevada reatividade quando na presença 

de grupos carbonílicos. Sua geração só é possível por meio de temperaturas abaixo 

de zero ou na presença do eletrófilo, como é o caso da reação de Barbier. Os 

reagentes de organo-magnésio, assim como os reagentes de organo-lítio, possuem 

uma ligação carbono-metal altamente polar que os torna bastante reativos frente aos 

eletrófilos (TROST; COPPOLA, 1982). No entanto, as espécies de magnésio são mais 

estáveis e toleram uma variedade maior de grupos funcionais do que o lítio. Do outro 

lado do espectro de reatividade estão o zinco e estanho, que formam ligações com 

caráter mais covalentes com o carbono e, por isso, apresentam baixa reatividade 

frente a muitos reagentes eletrofílicos.  Entretanto, estes apresentam alta estabilidade 

no meio reacional, podendo ser utilizados sob temperatura de refluxo.   

Dentre as estratégias utilizadas na síntese de organometálicos podem ser 

destacadas a inserção oxidativa, onde um metal no estado fundamental se interpõe 

entre uma ligação carbono-halogênio, a transmetalação, onde um composto 

organometálico é convertido em outro mais estável, e a metalação dirigida, quando 
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um grupo alquila ou arila é metalado diretamente por uma base organometálica, 

levando a uma novo composto organometálico. 

  

1.1 Preparação de reagentes de Grignard por inserção oxidativa 

Como mencionado, Frankland e Grignard foram os pioneiros na preparação de 

compostos organometálicos através da inserção direta de um metal (Zn ou Mg) à uma 

ligação carbono-halogênio. Além deles, Gilman, Wittig e Ziegler (1969) prepararam 

compostos organometálicos derivados de lítio através da inserção oxidativa de lítio 

metálico em halogenatos orgânicos, porém, com a desvantagem destes reagentes 

serem sensíveis a presença de grupos funcionais (GILMAN, 1969). 

A inserção oxidativa de um metal entre uma ligação de halogênio-carbono é uma 

importante ferramenta para preparar o reagente de Grignard. O mecanismo da reação 

de formação deste reagente ainda não é totalmente esclarecido, embora seja 

considerado que a melhor forma de explicá-lo seja pelo modo radicalar (WALBORSK, 

1990; GARST, 1991). 

 

WALBORSK, 1990; GARST, 1991 

Esquema 2: Síntese do reagente de Grignard por inserção oxidativa. 

Parham e Piccirilli (1977) sintetizaram reagentes de organo-lítio funcionalizados 

com grupos ciano, amida e éster t-butílico, através da troca halogênio-lítio a -100°C. 

As posteriores reações com eletrófilos, permitiram a formação de produtos com até 

71% de rendimento (2) (PARHAM; PICCIRILLI, 1977). Trost e Coppola (1982) 

demonstraram que reagentes organo-lítio funcionalizados com cetona podem ser 

preparados pela inserção oxidativa do lítio ao carbono-bromo a 25°C e levar a 

formação do produto desejado (3) através da síntese de Barbier (Esquema 3) 

(TROST; COPPOLA, 1982). 
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PARHAM; PICCIRILLI, 1977; TROST; COPPOLA, 1982 

Esquema 3: Reação de formação de reagentes de organo-lítio. 

Reagentes de Grignard derivados de moléculas arilicas e heteroarilicas foram 

facilmente obtidas a partir de haletos de arila e heteroarila utilizando magnésio 

metálico na presença de cloreto de lítio (LiCl). Sua posterior reação com eletrófilos 

levou a síntese de diferentes produtos (4) (Esquema 4) (PILLER et al., 2008).  

 

 

PILLER et al., 2008 

Esquema 4: Inserção oxidativa de magnésio em compostos arílicos e heteroarílicos 

auxiliada por LiCl.  

O cloreto de lítio utilizado por Piller e colaboradores (2008) tem um papel 

fundamental na reatividade destes compostos organo-magnésio que passaram então 

a serem conhecidos como “turbo Grignard”. O LiCl possui capacidade de melhorar a 

solubilização do organo-magnésio resultante e, portanto, favorecer uma interação 

melhor do organometálico com o eletrófilo (Esquema 5) (PILLER et al., 2008). 
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PILLER et al., 2008 

Esquema 5: Complexo reagente de Grignard/LiCl 

Knochel e colaboradores também promoveram a inserção oxidativa de In (5) 

ou Zn (6) em ligações carbono-halogênio na presença de LiCl, utilizando THF como 

solvente. Esse metais foram obtidos de forma comercial e ativados com algumas gotas 

de DIBAL-H, TMSCl e/ou 1,2-dibromoetano. Notavelmente, estas inserções toleraram 

a presença de grupos funcionais como ésteres, nitrilas, cetonas e aldeídos (Esquema 

6) (CHEN; SUN; KNOCHEL, 2009; KRASOVSKIY et al., 2006). 

 

 

 CHEN; SUN; KNOCHEL, 2009 

Esquema 6: Preparação e reação de reagentes de organo-índio e organo-zinco. 

 

1.2 Preparação de reagentes de Grignard pela troca halogênio/metal 

 

A reação de troca halogênio/metal foi desenvolvida na primeira metade do século 

XX e se tornou uma alternativa bastante interessante para preparação de compostos 

organometálicos (BAO; ZHAO; SHI, 2015). O mecanismo da reação de troca 

halogênio metal ainda não foi totalmente elucidado. Sabe-se que a reação favorece a 

formação da espécie organometálica mais estável, deste modo, é possível 

correlacionar uma ordem de estabilidade seguindo a hibridização do carbono ligado 

ao metal, na seguinte ordem: sp > sp2 (vinila) > sp2 (arila) > sp3 (prim.) > sp3 (sec.). 
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Essa ordem é facilmente exemplificada pela reatividade do n-BuLi e t-BuLi, onde o 

último é extremamente mais reativo do que o primeiro devido a distribuição eletrônica 

sp3 de seu carbono central (FARNHAM; CALABRESE, 1986).  

Um primeiro exemplo das reações de troca halogênio/metal foi descrito por 

Prévost em 1931, quando reagiu brometo de cinamila (7) com EtMgBr, gerando o 

brometo de cinamilmagnesio (8) com rendimento de 14% (Esquema 7) (PRÉVOST, 

1931). 

 

PRÉVOST, 1931 

Esquema 7: Primeira reação de troca halogênio/metal descrita na literatura.  

A ideia central de Prévost foi melhor trabalhada e permitiu que novos estudos 

fossem realizados garantindo décadas depois o sucesso na etapa de formação do 

reagente organo-magnésio. Os trabalhos de Knochel e colaboradores exemplificam 

claramente que Prévost estava no caminho certo. Metodologias com embasamento 

mais sólido foram desenvolvidas e permitiram a troca halogênio/metal mesmo em 

moléculas com grupos funcionais sensíveis. No esquema 8 seguem alguns dos 

principais organo-magnésio sintetizados por Knochel e colaboradores através da troca 

halogênio/metal (BOYMOND, 1998; ROTTLÄNDER, 1999; KNOCHEL, 2003; 

VARCHI, 2003). 
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BOYMOND, 1998; ROTTLÄNDER, 1999; KNOCHEL, 2003; VARCHI, 2003 

Esquema 8: Formação de intermediários organo-magnésio. 
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1.3 Preparação de reagentes de Grignard pela metalação dirigida de 

compostos aromáticos 

 

A terceira maneira de gerar reagentes organometálicos é através da metalação 

dirigida de substratos utilizando bases organometálicas ou amidetos metálicos. Em 

contraste aos métodos anteriormente apresentados, para a metalação dirigida não 

existe a necessidade de uma ligação carbono-halogênio. Neste tipo de reação, uma 

ligação hidrogênio-carbono, mais ou menos ativada, é diretamente transformada na 

espécie organometálica correspondentes. A metalação dirigida teve início com 

Schlenk com a reação de EtLi com o fluoreno (9) originando a espécie fluorenolitio 

(10) e etano (Esquema 9) (TIDWELL, 2001). Deste momento em diante, esta 

metodologia passou a ser bastante explorada (MACNEIL; FAMILONI; 

SNIECKUS, 2001; NGUYEN; CASTANET; MORTIER, 2006; WUNDERLICH; 

KNOCHEL, 2008; UNSINN; ROHBOGNER; KNOCHEL, 2013).  

 

 

TIDWELL, 2001 

Esquema 9: Primeiro processo de desprotonação utilizando o fluoreno (9) e base de 

lítio. 

O conceito "orto-metalação dirigida" (DOM, acrônimo do inglês Directed Ortho 

Metalation) descreve a funcionalização régiosseletiva de compostos aromáticos 

quando na presença de um grupo dirigente presente na molécula. Grupos como as 

amidas, sulfonamidas, carbamidas, ésteres e nitrilas são considerados bons grupos 

dirigentes em contraste a grupos com éteres ou aminas. Quando grupos dirigentes 

estão presentes na molécula, o agente metalante alcança uma boa complexação e 

auxilia a base na retirada do próton. Na etapa seguinte, a base correspondente é 

conduzida à reação com o eletrófilo, levando a formação, em geral, de uma 

substituição na posição orto ao grupo diretor (Esquema 10) (BATISTA et al., 2015).  

Em alguns casos, o efeito de um grupo de dirigência pode anular o efeito de um 

outro ou, a presença de dois hidrogênios com reatividade parecida, pode levar à 
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diminuição da regiosseleividade. Um exemplo interessante é apresentado no 

esquema 11, onde o carbamato dirige a metalação em duas posições diferentes, 

levando ao produto dimetalado (GROOM et al., 2014). 

 

 

BATISTA et al., 2015 

Esquema 10: Régiosseletividade devido à presença de grupo funcional que favorece 

orto-metalação.  

 

 

GROOM et al., 2014 

Esquema 11: Ausência de régiosseletividade devido a presença de grupo que 

favorece dupla metalação.  

 

1.4 Quinoxalinas 

 
1.4.1 Síntese e Reatividade 

 

Dentre os compostos heterocíclicos, as quinoxalinas tem ganhado bastante 

destaque devido ao seu considerável potencial biológico. (AJANI, 2014). De maneira 

geral, são caracterizadas como compostos aromáticos que possuem um anel 

benzênico e um anel pirazínico fundidos, que também recebem a denominação de 

benzopirazina (Figura 2).  

 

 

Figura 2: Estrutura da quinoxalina 
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A versatilidade em incorporar diversos grupos funcionais a sua estrutura, faz da 

quinoxalina uma classe importante de compostos orgânicos. Essa característica, 

aliada ao seu potencial farmacológico, tornou essa classe de compostos objeto de 

investigação de vários grupos de pesquisa. Em particular, as quinoxalinas têm se 

destacado como agentes antitumorais, antibacterianos, antifúngicos, antivirais, anti-

inflamatórios, anti-tuberculínicos, anticonvulsivantes, anti-maláriais, antileishmanials e 

antitripanocidas. Alguns de seus derivados têm apresentado atividade antioxidante, 

anti-helmíntica e inibidora da proliferação celular (HUSAIN; MADHESIA, 2011).   

Na figura 3 estão representadas algumas das quinoxalinas com atividade 

biológica comprovada.  

 

Figura 3: Quinoxalinas com atividade biológica comprovada. 

Ao longo dos anos, tem sido estabelecido que quinoxalinas são relativamente 

fáceis de preparar e, por isso, muitos derivados foram sintetizados com o objetivo de 

obtê-las na sua forma ativa (BHOSALE, 2005; MOHSENZADEH; AGHAPOOR; 

DARABI, 2007; LI et a., 2011; NAFE et al., 2015)  

Embora exista uma variedade de métodos descritos na literatura sobre a 

síntese de quinoxalinas, o mais utilizado para esta finalidade é a condensação de um 

1,2-diaminobenzeno (11) com um composto 1,2-dicarbonilo (12) na presença de um 

catalisador (Esquema 12). Durante anos, o iodo molecular tem sido utilizado como 

catalisador em várias transformações orgânicas devido às suas propriedades não 

tóxicas e seu baixo custo. Para a síntese de quinoxalinas, o iodo tem mostrado a 

formação do produto desejado com bons rendimentos e elevada seletividade 

(BHOSALE et al., 2005; MORE et al., 2005; XIE et al., 2015). 
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BHOSALE et al., 2005; MORE et al., 2005; XIE et al., 2015 

 

Esquema 12: Formação de quinoxalinas através da condensação de compostos 

dicarbonílicos e enodiaminas. 

Por outro lado, um sistema catalítico usando ácido p-dodecilbenzenosulfônico 

(DBSA) foi proposto por Kolvari e colaboradores para a síntese de quinoxalinas 

bifenílicas. Este método permitiu que a reação fosse realizada em meio aquoso com 

maior eficiência quando comparado com os demais ácidos tradicionais (Esquema 13) 

(KOLVARI; ZOLFIGOL; PEIVARI, 2012). 

 

 
KOLVARI; ZOLFIGOL; PEIVARI, 2012 

Esquema 13: Preparação de quinoxalinas bifenílicas utilizando DBSA em água. 

A síntese de quinoxalinas também foi realizada a partir de brometos de fenacila 

e bases orgânicas. No primeiro caso, 1,2-diaminobenzeno e brometo de fenacila 

foram reagidos em THF na presença de 10 mol% de piridina à temperatura ambiente. 

Com o término da reação, aproximadamente 3 h, foram obtidas quinoxalinas 

funcionalizadas em altos rendimentos (WADAVRAO; GHOGARE; NARSAIAH, 2013). 

Por outro lado, a preparação de quinoxalinas se deu pela reação de oxidação de 

compostos dicarbonilos à desoxibenzoínas (17) catalisado por DABCO. O mecanismo 

sugerido por Qi e colaboradores (2011) baseou-se na formação de um carbânion (18) 

devido a ação do DABCO seguido de oxidação, que permitiu a formação de dicetonas 

19. Após este processo, o intermediário 19 reagiu com a o-fenilenodiamina 20 e 

originou o produto desejado 21 (Esquema 14) (QI et al., 2011). Do mesmo modo, a 

síntese de quinoxalina foi proposta utilizando Et3N como base no lugar do DABCO 

(ZHANG et al., 2012). 
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QI et al., 2011 

Esquema 14: Síntese de quinoxalinas por meio de sistema oxidativo. 

Nos últimos anos, reações utilizando metais tem sido bastante exploradas na 

síntese de compostos orgânicos (HARTWIG, 1998; EICHAMAN; STAMBULI, 2011; 

CLIMENTA et al., 2012). Yu e colaboradores (2015) propuseram a síntese de 

quinoxalinas utilizando Cu(OAc)2•H2O como catalisador do processo oxidativo da 

deoxibenzoínas à 1,2-dicetonas. Esta reação levou à síntese de quinoxalinas 

funcionalizadas em excelentes rendimentos (YU, MAO, WANG, 2015). Do mesmo 

modo, Wang e colaboradores (2011) utilizaram Cu(OAc)2•H2O para a síntese de 

quinoxalinas derivadas de fenilacetileno (WANG et al., 2011). 

O destaque maior na utilização de metais para a preparação de quinoxalinas tem 

sido dado às reações que utilizam bases derivadas de aminas, que permitiram a 

funcionalização do anel quinoxalínico e levaram à síntese de derivados altamente 

substituídos.  

A metalação dirigida de anéis aromáticos e heteroaromáticos utilizando bases 

organometálicas é um método bastante versátil que garante a preparação de 

compostos funcionalizados com alto rendimento (SNIECKUS, 1990; YUS; FOUBELO, 

2005; MULVEY; MONGIN; UCHIYAMA; KONDO, 2007; WHISLER et al., 2004) 

Bases de organolítio como LDA e TMPLi já foram utilizadas para a 

funcionalização do anel de quinoxalina, no entanto, a baixa estabilidade dos 
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intermediários formados é um grande problema para esta aplicação sintética (HARMS, 

2004; MOJOVIC et al., 2005). 

Recentemente, amidetos mistos de Li/Mg, tais como TMPMgCl•LiCl e 

TMP2Mg•2LiCl, foram apresentados por Knochel e colaboradores e permitiram a 

metalação de substratos com uma excelente tolerância a presença de grupos 

funcionais (CLOSOSKI; ROHBOGNER; KNOCHEL, 2007; ROHBOGNER; 

CLOSOSKI; KNOCHEL, 2008; BATISTA et al., 2015). No entanto, a desprotonação 

da quinoxalina 22 utilizando a base TMP2Mg•2LiCl seguido pelo reação com iodo 

molecular originou o derivado dimérico de quinoxalina 24 como produto principal. 

Interessantemente, a adição de ZnCl2 ao substrato em THF, antes da adição da base, 

impediu a dimerização e permitiu o isolamento do produto 23 com um rendimento de 

94%. Além disso, a aplicação da metodologia utilizando quinoxalinas substituídas com 

bromo e posterior reação com diferentes eletrófilos permitiu a síntese dos derivados 

correspondentes com rendimentos considerados de moderados a bons (Esquema 15) 

(DONG et al., 2009). 

 
DONG et al., 2009 

Esquema 15: Funcionalização dirigida de quinoxalinas utilizando amidetos mistos de 

Li/Mg na presença de ZnCl2. 

Knochel e colaboradores (2013) aperfeiçoaram a metodologia descrita acima 

mudando o cloreto de zinco por uma solução de ZnCl2•nLiCl (n = 1,2). Eles 
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encontraram que os equivalentes adicionais de LiCl aceleraram a reação de 

metalação, permitindo a formação do produto em apenas 15 minutos. Após a etapa 

de metalação ter sido completada, o duplo acoplamento cruzado de Negishi levou ao 

derivado correspondente triarílico com rendimento de 57% (Esquema 16) (KNOCHEL, 

2013). 

 

KNOCHEL, 2013 

Esquema 16: Funcionalização dirigida de quinoxalinas utilizando TMPMgCl.LiCl na 

presença de ZnCl2.LiCl. 

A utilização do grupo fosforodiamideto como grupo DOM também foi relatado 

para a funcionalização de quinoxalina. Deste modo, após o processo de metalação 

com a TMP2Mg•2LiCl seguido da transmetalação com ZnCl2, uma arilação, catalisada 

por cobre, ou uma reação de acoplamento cruzado de Negishi, catalisada por paládio, 

proporcionou os derivados esperados com rendimentos de 71 a 79% (Esquema 17) 

(ROHBOGNER; WIRTH; KNOCHEL, 2010). 
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ROHBOGNER; WIRTH; KNOCHEL, 2010 

Esquema 17: Funcionalização dirigida de quinoxalinas utilizando TMP2Mg.LiCl. 

As reações de acoplamento catalisadas por paládio estão entre as mais 

importantes reações para a funcionalização de substratos aromáticos. Atualmente, 

elas têm sido utilizadas para a preparação de derivados de quinoxalina altamente 

substituídos. Por exemplo, Pu e colaboradores (2013) estudaram uma alquilação de 

Heck utilizando cloretos aromáticos e heteroaromáticos e complexos de paládio do 

tipo t-Bu2(p-NMe2C6H4)P, conhecido com Pd-132. Após testes com vários complexos 

à base de paládio, Pd-132 foi identificado como um excelente catalisador para as 

reações de Sonogashira livres de cobre (Esquema 18) (PU; LI; COLACOT, 2013). 

 

PU; LI; COLACOT, 2013 

Esquema 18: Funcionalização de quinoxalinas utilizando acoplamento com paládio. 
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A partir da última década, os catalisadores à base de ferro vêm sendo utilizados 

na formação de ligações do tipo C-C, C-N e C-O, uma vez que são, em geral, 

compostos de baixo custo e não tóxicos (DUBOIS; MURPHY; STACK, 2003; SONG 

et al., 2007). Recentemente, Deb e colaboradores (2013) trabalharam na arilação 

mediada por Fe(NO3)3 de diferentes substratos heterocíclicos, utilizando ácido 

borônico (DEB et al., 2013). 

 Quando quinoxalina foi usada como substrato, foram preparados uma série de 

2-arilquinoxalinas em bons rendimentos. Da mesma forma, Singh e colaboradores 

(2013) relataram a reação de acoplamento cruzado entre quinoxalinas e ácidos 

arilborônicos catalisada por Fe(acac)2 (Esquema 19) (SINGH et al., 2013). 

.  

SINGH et al., 2013 

Esquema 19: Funcionalização de quinoxalinas utilizando acoplamento cruzado 

mediado por ferro. 

A ativação C-H é uma técnica bastante promissora atualmente para a síntese de 

compostos funcionalizados. Este modelo de síntese é uma estratégia elegante para a 

síntese de derivados biarílicos. Recentemente Liu e colaboradores (2013) utilizaram 

esta abordagem para desenvolver uma estratégia altamente seletiva para o 

heteroarilação de piridina e azinas relacionados, incluindo a quinoxalina. Estes 

compostos foram acoplados com 2-metiltiofeno na presença de acetato de paládio, 

com um rendimento moderado (Esquema 20) (LIU et al., 2013). 
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LIU et al., 2013 

Esquema 20: Funcionalização de quinoxalinas através da ativação C-H. 

As moléculas de quinoxalina N-óxido têm apresentado um papel de destaque 

devido ao seu potencial biológico na química medicinal. Desta maneira, os avanços 

sintéticos na preparação destas moléculas tem ganhado prestígio. Neste caminho, 

Dahbi e colaboradores (2012) investigaram a aplicação do acoplamento cruzado de 

Liebestking-Srogl de quinoxalina 1,4-dióxido substituída com 2-benzilsulfanil com 

ácidos arilborônicos mediado por cobre, na presença de uma quantidade catalítica de 

Pd(PPh3)4. Curiosamente, a metodologia parece ser compatível com a presença de 

diferentes substituintes ligados ao ácido arilborônico, como por exemplo os brometos 

(Esquema 21) (DAHBI; BISSERET, 2012). 

 

DAHBI; BISSERET, 2012 

Esquema 21: Funcionalização de quinoxalinas N-oxido através de reação com ácido 

borônico mediada por paládio. 

Baseado na importância em obter compostos fluorados, Maichrowski e 

colaboradores (2013) realizaram a síntese de quinoxalinas fluoradas utilizando 
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também ácido borônico. As o-alquilquinoxalinas-N-óxido substituídas com cloro foram 

submetidas a reação de acoplamento cruzado de Suzuki-Miyaura com diferentes 

ácidos fenilborônicos e levaram a formação das correspondentes quinoxalinas 

substituídas em rendimentos de moderado a bom (Esquema 22) (MAICHROWSKI; 

HÜBNER; KAUFAMANN, 2013). 

 

MAICHROWSKI; HÜBNER; KAUFAMANN, 2013 

Esquema 22: Síntese de quinoxalinas fluoradas por reação de acoplamento cruzado 

de Suzuki-Miyaura. 

  Nos últimos anos houve um avanço considerável na síntese de novas 

quinoxalinas. Os acoplamentos cruzados e a ativação da ligação C-H representam 

uma boa parcela destas metodologias. As estratégias aqui apresentadas mostram a 

versatilidade das quinoxalinas na produção de novos derivados. Isto é interessante 

quando se leva em consideração a aplicação útil deste composto no desenvolvimento 

de novos medicamentos.  

Entretanto, o desenvolvimento das bases mistas de lítio, magnésio e zinco, tais 

como TMPMgCl•LiCl, TMP2MgCl•LiCl, TMP2Zn•2MgCl2•2LiCl e TMPLi contribuíram 

de forma significativa para os avanços no processo de metalação direta do anel 

quinoxalínico. Esta técnica permitiu a síntese de derivados polifuncionalizados através 

da reação dos intermediários organometálicos correspondentes com os diferentes 

eletrófilos. Por isso, esta metodologia se mostrou a estratégia mais promissora no que 

se diz respeito a preparação de novas quinoxalinas funcionalizadas. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo contemplou, principalmente, o desenvolvimento de 

metodologias que permitissem a síntese de quinoxalinas funcionalizadas 

utilizando reagentes organometálicos mistos derivados zinco, magnésio e lítio.  

Embora várias condições reacionais tenham sido investigadas, os estudos 

de metalação de quinoxalinas substituídas na posição C-2 com ésteres, amidas 

e fenil utilizando amidetos mistos de zinco e magnésio não levaram aos 

resultados esperados. Neste contexto, embora o efeito orto-diretor dos grupos 

funcionais, os reagentes aparentemente não apresentaram a basicidade 

necessária para efetiva metalação dos substratos.  

Investigações posteriores levaram ao desenvolvimento de uma 

metodologia de metalação de quinoxalinas funcionalizadas na posição C-2, 

mediada por reações de orto-metalação, usando TMPLi na presença de cloreto 

de zinco. Além disso, as reações dos intermediários organometálicos com 

eletrófilos, especialmente haletos de alquila na presença de um catalisador de 

paládio, permitiram o isolamento de diversos produtos difuncionalizados em 

bons rendimentos, muitos dos quais de estrutura inédita.  

 Quinoxalinas não substituídas nas posições C-2 e C-3 são, 

classicamente, substratos intolerantes à presença de reagentes 

organometálicos, pois podem facilmente sofrer ataques nucleofílicos e reações 

de dimerização. Para solucionar esse problema, um protocolo de metalação 

usando o sistema TMPMgCl.LiCl/ZnCl2 foi desenvolvido e adaptado a um reator 

de micro-ondas.  

 A metodologia de funcionalização da quinoxalina em micro-ondas permitiu 

a obtenção dos produtos funcionalizados em bons rendimentos em um menor 

tempo de reação. Além disso, por meio do uso de eletrófilos específicos, esta 

pode ser aplicada na síntese de ligantes bidentados de interesse para a área de 

catálise.  

Assim, considerando os objetivos iniciais do projeto, é possível concluir 

que seu desenvolvimento levou a resultados bastante satisfatórios que, sem 

dúvidas, contribuíram com o conhecimento químico sobre a reatividade de 

quinoxalinas frente as bases metálicas. Os resultados obtidos, também, abriram 
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a perspectiva de aplicação destas metodologias na síntese de moléculas de 

interesse químico e biológico.  
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