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RESUMO 

O atual cenário econômico e populacional tem levado a um maior consumo de energia e 

uma consequente necessidade de novas fontes enérgicas que sejam limpas e renováveis, sendo as 

células solares sensibilizadas por corantes (DSSC) uma alternativa promissora, devido a seu baixo 

custo de produção, flexibilidade e disponibilidade de matérias-primas, além de utilizarem a 

energia do Sol, que é renovável e limpa. O funcionamento deste tipo de célula solar envolve o 

ancoramento de um corante na superfície de um óxido semicondutor, geralmente TiO2. Os 

corantes mais utilizados atualmente, por possuírem as características necessárias para aturem 

nas fotocélulas, podem ser divididos em duas classes: orgânicos e complexos metálicos. E os 

complexos de rutênio com ligantes polipiridínicos têm sido bastante aplicados em DSSC, 

estando inclusive entre os mais bem-sucedidos em face de seu desempenho fotovoltaico e 

estabilidade a longo prazo. Contudo, para que os pró-ligantes sejam ancorados na DSSC é 

necessário que possuam um grupo ancorante, como o PO3H2, que pode ser inserido por meio 

de reações de acoplamento C-P. Além disso, sistemas mais eficientes podem ser criados ao 

unir ligantes por meio de reações de acoplamento C-C. Diante disso, o objetivo do presente 

trabalho foi sintetizar compostos contendo os heteroátomos bromo e boro, a fim de produzir 

novos pró-ligantes de coordenação que possam ser complexados e aplicados em DSSC. Entre 

os seis compostos que se pretendia obter inicialmente, quatro foram sintetizados com sucesso, 

sendo eles: 3-bromo-1,10-fenantrolina-5,6-diona (3), 2-bromo-dipirido[3,2-a:2’,3’-c]fenazina 

(4), 2,3,5,6-tetrametil-4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)-benzaldeído (7) e 5-

Bromobenzo-2,1,3-tiadiazol (14). Todos os compostos foram caracterizados por 

espectroscopia de RMN1H e infravermelho. Posteriormente, alguns destes pró-ligantes foram 

submetidos a testes de reações de acoplamento C-C e C-P, contudo ainda não foram obtidos 

resultados positivos. As dificuldades encontradas corroboraram com os estudos que mostram 

que este tipo de reação não é trivial, uma vez que as condições ideais variam de acordo com 

os substratos que se desejam acoplar. Diante disto, tem-se perspectivas de dar prosseguimento 

ao trabalho, realizando novos estudos e testes a fim de produzir os pró-ligantes inicialmente 

propostos e novos pró-ligantes por meio de reações de acoplamento, que possam ser aplicados 

em DSSC. 

 

Palavras-chave: DSSC, reação de acoplamento, ligantes polipiridínicos, ligação carbono-

carbono, ligação carbono-fósforo. 



 
 

ABSTRACT 

The current economic and population scenery resulted in a higher energy consumption, 

consequently a need for new energy sources that are clean and renewable was created, and 

dye-sensitized solar cells (DSSC) are promising alternatives due to their low cost of 

production, flexibility and availability of raw materials, as well as using the sun, a renewable 

and clean energy source. The operation of this type of solar cell involves anchorage a dye on 

the surface of a semiconductor oxide, usually TiO2. The most common dyes used nowadays, 

that have the necessary characteristics to work in the photocells, can be divided into two 

classes: organic and metallic complexes. The ruthenium complexes with polypyridine ligands 

have been widely applied in DSSC and are among the most successful as result of their 

photovoltaic performance and stability. However, for the ligands be anchored in the DSSC, 

they must have an anchor group, such as PO3H2, which can be inserted via C-P coupling 

reactions. In addition, more efficient systems can be created by joining ligands through C-C 

coupling reactions. Therefore, the objective of this project was to synthesize ligands 

containing bromine and boron heteroatoms in order to produce new coordination ligands that 

can be complexed and applied in DSSC. Of the six ligands initially intended to be obtained, 

four were successfully synthesized, namely: 3-bromo-1,10-phenanthroline-5,6-dione (3), 2-

bromo-dipyrido[3,2-a: 2 ', 3'-c]phenazine (4), 2,3,5,6-tetramethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-

1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-benzaldehyde (7) and 5-Bromobenzo-2,1,3-thiadiazole (14). All 

compounds were characterized by 1H-NMR and infrared spectroscopy. Posteriorly, some of 

these ligands were submitted to C-C and C-P coupling reaction tests, but no positive results 

were obtained yet. The difficulties founded corroborated with studies showing that this type 

of reaction is not trivial, since the ideal conditions vary according to the substrates to be 

coupled. Because of that, we have prospects to continue the work, conducting new studies and 

tests to produce the initially proposed new ligands through coupling reactions, which can be 

applied in DSSC. 

 

 

Keywords: DSSC, coupling reaction, polypyridine ligands, carbon-carbon bond, carbon-

phosphorus bond. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Reações de Acoplamento 

As reações de acoplamento são aquelas nas quais dois grupos (alquila, arila, vinila, 

etc) são unidos (acoplados) utilizando um catalisador metálico.1 Elas podem ser divididas em 

reações de homoacoplamento, também conhecidas como acoplamento simétrico por unirem 

duas moléculas iguais, e reações de heteroacoplamento, ou acoplamento assimétrico, nas 

quais duas moléculas diferentes são unidas. Este segundo tipo de acoplamento é também 

chamado de acoplamento cruzado e tem sido amplamente estudado, uma vez que envolve a 

formação de ligações carbono-carbono, de grande importância na área sintética.2 

Até a década de 70, não se tinha o conhecimento a respeito da utilização de metais de 

transição como catalisadores nas reações de acoplamento carbono-carbono e carbono-

heteroátomo. Os estudos a esse respeito trouxeram maior seletividade a esses tipos de reações, 

que até então costumavam ser realizadas sob condições drásticas, envolvendo diversas etapas, 

além de possibilitar outras mudanças em relação as metodologias de reação.3,4 

A Figura 1 apresenta o crescimento do número de publicações anuais sobre as reações 

de acoplamento cruzado, de 1994 a 2018.  

Figura 1. Evolução do número de publicações utilizando as palavras “cross coupling reaction”. 

 

 

Fonte: Elaborado pela própria autora com dados obtidos no Web of Science, novembro de 2019. 
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Essas reações têm possibilitado novas descobertas e avanços como a possibilidade do 

uso de água como solvente, tornando as reações mais “limpas”, e de radiação de micro-ondas 

como fonte alternativa de energia, reduzindo os tempos reacionais, bem como aplicação de 

novos substratos e desenvolvimento de novos sistemas catalíticos que gerem menos prejuízos 

ao meio ambiente.2 

1.1.1. Reações de Acoplamento C-C 

O grande estopim no estudo desse tipo de reação, que tem desempenhado um 

importante papel na química sintética moderna, se deu a partir da década de 70, com os 

trabalhos de Suzuki-Miyaura, Mizoroki-Heck, Stille, Negishi, Kumada-Tamao-Corriu, 

Sonogashira e Hiyama.5-13 Como consequência, alguns exemplos de reações de acoplamento 

cruzado catalisadas por paládio recebem o nome destes pesquisadores, como as reações de 

Suzuki-Miyaura, Stille-Mikita e Negishi, nas quais são comumente utilizados como 

organometálicos, os organoboranos, organoestânicos e organozincos, respectivamente.14,15 

Esses e outros exemplos são apresentados, genericamente, na Figura 2. 

Figura 2. Exemplos de reações de acoplamento cruzado. 

 

Fonte: Adaptado de DIAS et al., p. 850, 2012.16 

As ligações C-C são de grande importância quando se planeja uma rota sintética, de 

modo geral, sendo amplamente utilizadas nas indústrias farmacêuticas e agroquímicas.17 Esse 

tipo de acoplamento é estabelecido entre eletrófilos orgânicos e compostos organometálicos, 

utilizando complexos de metais de transição (Cu, Ni, Fe e Pd) como catalisadores, sendo os 

complexos de paládio os mais empregados em função de sua eficiência.15 
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 O Esquema 1 apresenta o mecanismo simplificado de uma reação de acoplamento C-

C, que consiste em três etapas consecutivas, sendo elas: adição oxidativa entre o catalisador e 

o eletrófilo, transmetalação com o organometálico em questão e eliminação redutiva, gerando 

uma molécula orgânica contendo a ligação C-C recém-formada com regeneração do 

catalisador.2,18 

 

Esquema 1. Mecanismo geral das reações de acoplamento cruzado catalisadas por Pd(0). 

 

 Fonte: KOTHA et al., p. 9637, 2002. 18 

 SUZUKI (2011)3 enumera diversas vantagens desse tipo de reação, como: 

disponibilidade de reagentes; efeito de impedimento estérico pequeno; estabilidade da água, 

que pode ser utilizada como solvente; uso de pequena quantidade de catalisador; condições de 

reação moderadas e alto rendimento do produto, entre outras. 

 Diante disso, as reações de acoplamento C-C têm sido amplamente utilizadas, tanto no 

meio acadêmico quanto no meio industrial, permitindo que a partir de poucas etapas sintéticas 

sejam produzidas moléculas complexas com alta seletividade, como novos fármacos, 

defensivos agrícolas, além de materiais direcionados para a área de nanotecnologia.3,16 

 Em relação as condições de síntese, sabe-se atualmente que as reações de acoplamento 

catalisadas por metais de transição, quando feitas sob o método convencional de aquecimento, 

envolvem horas de síntese e frequentemente é necessário que sejam realizadas em atmosfera 

inerte. Contudo, tem sido observado que o uso de catalisador metálico em conjunto com 

micro-ondas tem se mostrado superior em relação ao método convencional, aumentando o 

tempo de vida do catalisador.19 Esses e outros avanços nestas pesquisas serão melhor 

descritos a seguir, para a reação de Suzuki, que é um dos alvos deste trabalho. 
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 1.1.1.1. Reação de Suzuki 

 A reação de Suzuki foi introduzida na química orgânica em 1979. Trata-se de uma 

reação entre haletos de vinila ou arila e ácidos borônicos vinílicos ou acrílicos catalisada por 

Pd(0), conforme apresentado na Figura 2, e atualmente consiste em um dos métodos mais 

eficientes na formação de ligações C-C.18,20 

O Esquema 2 apresenta a interpretação mecanística atual para a reação de Suzuki. O 

ciclo catalítico ocorre da seguinte forma: inicialmente forma-se um intermediário divalente 

(Ar-Pd-X) por meio da etapa inicial de adição oxidativa do haleto de arila ao metal, seguida 

da transmetalação deste intermediário, formando o segundo intermediário Ar-Pd-Ar’. Por 

último ocorre a etapa de eliminação redutiva onde é gerado o produto de acoplamento (Ar-

Ar’) e o metal é regenerado, iniciando-se novamente o ciclo.21,22 

Esquema 2. Mecanismo geral para a reação de Suzuki. 

 

Fonte: KOTHA et al., p. 9637, 2002.18 

 A diferença entre o mecanismo geral de uma reação de acoplamento cruzado 

(Esquema 1) e o da reação de Suzuki (Esquema 2) está na maior reatividade do organopaládio 

alcóxido (Ar-Pd-OR) ou organopaládio hidróxido (Ar-Pd-OH), dependendo da base utilizada, 

formado pela substituição do íon halogeneto de Ar-Pd-X.18 

A reação de Suzuki apresenta a vantagem de ser realizada sob condições amenas. 

Além disso, os compostos organoboronados também são vantajosos ao serem aplicados neste 

tipo de reação, devido a algumas de suas características, como estabilidade ao ar, água e calor, 

baixa toxicidade, fácil separação de subprodutos contendo boro, além de serem disponíveis 

comercialmente.21  
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1.1.1.1.1. Condições e estratégias de síntese 

No artigo publicado por Miyaura, Yanagi e Suzuki, em 1981, os autores relatam a 

reação entre um ácido fenilborônico e um haleto de arila na presença de base, utilizando um 

sistema catalítico de paládio, formando o produto desejado com bons rendimentos (Esquema 

3).23 

Esquema 3. Sistema catalítico publicado por Miyaura, Yanagi e Suzuki em 1981. 

 

A variação das condições reacionais mostrou que na ausência de base o produto de 

acoplamento desejado não se forma em quantidades consideráveis, em contrapartida bases 

mais fracas como carbonato de sódio levam a rendimentos mais altos. Foi observado também 

que a reação com haletos impedidos ocorre mais lentamente, entretanto o aumento da 

temperatura e a substituição do solvente, de benzeno para tolueno, levaram a melhores 

rendimentos.23 

Na busca por melhores condições de síntese, a fim de tornar a reação mais barata e 

menos tóxica, têm sido avaliados diferentes solventes, bases, catalisadores e métodos. Kotha, 

Lahiri e Kashinath (2002)18 indicam thf (tetrahidrofurano) e éter dietílico como os solventes 

mais utilizados, na presença de catalisadores de Pd(0) ou Pd(II), e como bons substratos os 

brometos, iodetos de arila e triflatos substituídos com grupos retiradores de elétrons, uma vez 

que os cloretos reagem apenas lentamente. Também foi observado que na reação do 4-

bromoclorobenzeno com ácido fenilborônico, o bromo é seletivamente substituído, gerando o 

4-clorobifenil. Já na reação entre o 1,3,5-triiodobenzeno e diferentes ácidos borônicos forma-

se o produto trisubstituído.18 

Singh e colaboradores (2008)19 acrescentam DME (dimetoxietano) aos solventes mais 

utilizados e citam uma desvantagem do uso de Pd(PPh3)4 como catalisador, que consiste em 

sua degradação gerando subprodutos como o óxido de trifenilfosfina, o que, por sua vez, pode 

ser contornado com o uso de micro-ondas. Além disso, degaseificar o solvente é importante a 
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fim de eliminar o oxigênio dissolvido, que pode levar a produtos de homoacoplamento 

indesejados.18 

A substituição do Pd(PPh3)4 por catalisadores de níquel podem fornecer algumas 

vantagens como maior reatividade, menor preço, estabilidade ao ar, facilidade de preparação e 

separação da mistura final, além de ser mais indicado no caso de substratos impedidos em 

função de seu menor tamanho.18 Guo e colaboradores (2019)17, desenvolveram um método de 

síntese de Suzuki catalisada por níquel no qual realizam o acoplamento cruzado de aldeídos, 

como eletrófilos, com compostos de organoboro sem a utilização de base. O método 

apresentou bons resultados e vantagens como o uso de compostos de baixo custo e atóxicos. 

Kotha e colaboradores (2002)18 descrevem ainda, em seu artigo de revisão, diversos 

trabalhos nos quais são testadas diferentes condições como o uso de K3PO4 e KF como bases 

em reações sem solvente e o uso de água como solvente a fim de realizar uma “síntese verde”. 

Os resultados variam em função dos substratos utilizados. Sendo assim, entre as bases, 

solventes e catalisadores mais comumente utilizados, as melhores condições de síntese estão 

diretamente relacionadas as características dos substratos que serão acoplados. 

1.1.2. Reações de Acoplamento C-P 

 A síntese de compostos organofosforados também tem sido alvo de muitos estudos nos 

últimos anos. Isso se deve a uma maior compreensão a respeito do papel do fósforo em 

sistemas biológicos, bem como das aplicações sintéticas dos compostos contendo este 

elemento, além das aplicações já conhecidas na preparação de inseticidas, produtos agrícolas, 

agentes medicinais, catálise, química de coordenação, entre outros. 24,25 

 Até a década de 80, os métodos para formação de ligação carbono-fósforo eram pouco 

reportados, sendo necessárias condições reacionais drásticas para a preparação de 

arilfosfonatos e vinilfosfonatos. Um dos métodos para síntese de vinilfosfonatos, envolvia 

brometos de vinila com trialquil fosfitos e cloreto de níquel em altas temperaturas, levando a 

formação do produto com baixo rendimento.26-28 

Em 1980, Hirao e colaboradores26 publicaram um artigo intitulado “Stereoselective 

synthesis of vinylphosphonate” no qual reportaram um novo método para formação de ligação 

carbono-fósforo, em uma síntese catalisada por paládio, na qual o brometo de vinila reage 
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com dialquil fosfito utilizando tetraquis(trifenilfosfina)paládio como catalisador e trietilamina 

como base, dando o dialquil vinilfosfonato com bom rendimento e seletividade (Esquema 4).  

Esquema 4. Sistema catalítico publicado por Hirao e colaboradores em 1980. 

 

 

O ciclo catalítico para essa reação é semelhante ao das demais reações de acoplamento 

(Esquema 5) e ela é considerada, atualmente, um dos métodos mais adequados para formação 

de ligação C-P.29
 

Esquema 5. Mecanismo geral da reação de Hirao catalisada por Pd.30 

 

Fonte: KEGLEVICH et al., p. 4323, 2017. 30 

As primeiras variações sintéticas feitas por Hirao e colaboradores (1982)28 consistiram 

na variação do catalisador e da base utilizados. A substituição de 

tetraquis(trifenilfosfina)paládio por outros catalisadores como acetato de paládio e cloreto de 

paládio diminuiu o rendimento da reação, sendo estes considerados de moderada e baixa 

eficiência, respectivamente. Já a troca da base, por piridina e n-tributilamina, mostrou que a 

trietilamina pode ser considerada superior a estas.28 
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Nos últimos anos já foram descritos métodos nos quais acetato de paládio se mostrou 

eficiente na presença de trifenilfosfina como ligante, além de catalisadores de outros metais 

como o cobre e o níquel, que já era utilizado antes do desenvolvimento do método de Hirao.  

A diciclo-hexilmetilamina também foi considerada adequada ao ser utilizada como base 

substituindo a trietilamina. Testou-se ainda a utilização de ligantes bidentados como dppf 

[1,1-bis(difenilfosfino)ferroceno], Xantphos [4,5-bis(difenilfosfino)-9,9-dimetilxanteno], 

dppp [1,3-bis(difenilfosfino)propano], dppb [1,4-bis(difenilfosfino)butano] e BINAP [2,2-bis 

(difenilfosfino)-1,1-binaftil] (Figura 3) em conjunto com Pd(OAc)2, em vez de trifenilfosfina, 

a fim de formar catalisadores de paládio in situ. Os sistemas se mostraram eficientes, havendo 

casos em que o catalisador de Pd formado in situ era tão reativo que a reação ocorria a 

temperatura ambiente.29,30 

Figura 3. Ligantes bidentados que podem formar catalisadores com Pd. 

 

 

Outros experimentos permitiram observar que alguns sistemas são mais ou menos 

reativos em função do haleto do substrato. Por exemplo, já foram observadas reações nas 

quais iodeto de arila reage na presença de Pd, na ausência de fosfina, contudo o brometo de 

arila acopla apenas na presença da trifenilfosfina.29 

Jablonkai e Keglevich (2013)29 estudaram variações de temperatura, tempo de reação e 

tipo de método em uma reação de acoplamento do bromo-benzeno do tipo “solvent-free” 

utilizando Pd(OAc)2 e Et3N. Inicialmente, notou-se que a reação não ocorre na ausência da 

base e do catalisador. Com relação ao tempo e ao método de reação, a síntese realizada em 

micro-ondas por 30 minutos e sob refluxo por 90 minutos, deu rendimentos bons e 

semelhantes. Na ausência da base, em micro-ondas, após 6h de reação o rendimento foi de 

apenas 16%. Diminuindo a quantidade catalisador de 5 para 3 mol% foi observada uma 

redução do rendimento, mesmo com maior tempo de aquecimento.  



20 
 

Ao substituir o substrato por bromo-tolueno, observou-se que o aumento de 

temperatura (120/150º C para 175ºC) e da quantidade de catalisador (3/5 mol% para 10 

mol%) não levaram a melhoras significativas quando variados separadamente. Contudo, ao 

serem alterados juntos com um aumento no tempo de reação de 5 para 10 minutos, em micro-

ondas, houve uma conversão de 86%.29 

Tappe, Trepohl e Oestreich (2010)31 descrevem uma variação na reatividade de 

halogenetos de arila que possuem grupos retiradores e doadores de elétrons, onde os primeiros 

se mostram mais reativos. Outras condições reacionais têm sido reportadas na literatura, como 

o uso de Pd/C ou Pd/alumina como catalisadores, além de estudos como a influência da 

polaridade dos solventes na estereoquímica do produto final.  Todas essas pesquisas auxiliam 

na compreensão a respeito do funcionamento deste tipo de reação e das melhores condições 

para realizá-las em função dos substratos escolhidos. 

1.2. DSSC e Ligantes polipiridínicos 

As células solares sensibilizadas por corantes (DSSC) são exemplos de fotocélulas que 

têm sido estudadas desde o trabalho pioneiro de Grätzel em 1991,32 e estão inseridas no 

cenário energético atual, que consiste em uma grande procura por novas fontes energéticas, 

limpas e renováveis, como resultado do um crescimento econômico e populacional, que tem 

intensificado o consumo de energia. Deve-se ainda levar em consideração que atualmente 

existe uma grande dependência energética voltada para os combustíveis fósseis, que pode ser 

considerada negativa, uma vez que agrava a poluição ambiental, além de correrem risco de 

uma futura escassez.33 

Neste contexto, as células fotovoltaicas têm se mostrado uma boa alternativa, visto que 

seu funcionamento consiste em conversão de energia solar em energia elétrica, e que o Sol é 

uma fonte de energia abundante, renovável e limpa. Entretanto, em vista do alto custo dos 

dispositivos desta classe, mais comercializados atualmente, com relação aos atuais meios de 

produção de energia, as DSSC surgiram como uma alternativa de baixo custo, versátil e com 

alta durabilidade.34-36 

O funcionamento deste tipo de célula solar se dá através do ancoramento de um 

corante na superfície de um óxido semicondutor, geralmente TiO2. Quando a luz incide sobre 

a DSSC ocorre transferência de elétrons fotoinduzida do corante para a banda de condução do 
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óxido, a corrente é gerada e com a utilização de um par redox o corante é regenerado33,34. A 

Figura 4 apresenta um esquema do funcionamento de uma DSSC.                                                                                                                                                                                                                                                                          

Figura 4. Esquema operacional de uma fotocélula do tipo DSSC. 1 – Após a incidência de luz sobre o corante, 

ocorre absorção de energia e posterior promoção do elétron; 2 - Injeção do elétron na banda de condução (BC) 

do semicondutor (no caso, TiO2); 3- Regeneração do corante oxidado; 4 - Circuito externo; 5 - Regeneração do 

par redox. 

 

A eficiência de uma DSSC é determinada por diversos fatores que, por sua vez, são 

influenciados pelos componentes da fotocélula, que são: vidros condutores, óxidos 

semicondutores, par redox e corantes. Um processo de grande importância é o de 

transferência de carga, pelo o qual o corante ou sensibilizador é responsável.34 Ou seja, o 

corante é o componente responsável por transferir o elétron excitado para o semicondutor, e 

assim se inicia o processo de geração de corrente. Para ser considerado um bom corante para 

DSSC, o composto precisa ter algumas características consideradas essenciais como:34-36 

- Absorção numa ampla faixa do espectro solar: principalmente nas regiões do 

infravermelho e UV-visível, uma vez que são as regiões de maior irradiação sobre a superfície 

da Terra. 

- Orbital LUMO mais energético que a banda de condução do óxido semicondutor: a 

fim de que ocorra a injeção do elétron excitado para a banda de condução do semicondutor. 

- HOMO com baixo nível de energia: uma vez que para que o corante possa ser 

regenerado pelo par redox é importante que seu HOMO tenha energia mais baixa que a do 

mediador. 
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- Longos tempos de vida dos estados excitados: que aumentam a probabilidade de 

injeção do elétron da banda de condução do óxido sem que haja antes a desativação do estado 

excitado. 

- Estabilidade: fotoquímica, térmica e eletroquímica a fim de que a fotocélula tenha 

maior tempo de vida útil. 

Os corantes que apresentam estas características podem ser divididos em duas classes: 

orgânicos e complexos metálicos. Entre os corantes de complexos metálicos mais utilizados, 

encontram-se os complexos de rutênio, sendo aqueles com ligantes polipiridínicos bastante 

aplicados em DSSC, estando entre os mais bem-sucedidos em função de seu desempenho 

fotovoltaico e estabilidade a longo prazo.37 

Além das características citadas anteriormente, também é imprescindível em uma 

DSSC que o corante esteja firmemente ligado a superfície do óxido semicondutor e que o 

elétron seja rapidamente injetado na banda de condução do mesmo, o que mostra a 

importância de se trabalhar com um bom grupo ancorante, uma vez que este determinará se 

estas condições serão satisfeitas. O grupo ancorante é responsável por determinar a energia de 

ligação entre o corante e o óxido semicondutor e a taxa de injeção de elétrons, uma vez que 

media essa transferência, estando o grupo fosfônico entre os grupos ancorantes mais 

utilizados, junto como os ácidos carboxílicos e ácidos cianoacrílicos.38 

Diante disto, o grupo de pesquisa no qual o presente trabalho foi desenvolvido tem 

trabalhado com ligantes polipiridínicos, como a bipiridina e a 1,10-fenantrolina e análogos ao 

dppz (dipirido[3,2-a,2’,3’-c]fenazina) em complexos como [RuII(bpy)2dppz]2+ (Figura 5). 

Estes complexos apresentam rápida transferência de elétrons do centro metálico para a porção 

fenazina, resultando numa eficiente separação de carga, útil para células solares.  

Figura 5. Ligantes polipiridínicos e complexo [RuII(bpy)2dppz]2+. 
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Com isso, uma vez que se tem ligantes polipiridínicos, as reações de acoplamento se 

mostram essenciais para preparar pró-ligantes com grupos ancorantes, como o PO3H2, através 

de ligações C-P. Sendo assim, quando os pró-ligantes forem coordenados ao metal, 

produzindo o corante, poderão ser ancorados ao TiO2. Além disso, através de reações C-C, 

podem ser criados sistemas com mais de um cromóforo, do tipo doador-espaçador-receptor, 

onde ocorre transferência de elétrons fotoinduzida de um ligante (doador) para o outro 

(aceptor), permitindo processos de transferência de carga e/ou de energia a longa distância.39 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo geral 

O presente trabalho teve como objetivo sintetizar pró-ligantes contendo os 

heteroátomos de Br e B, afim de realizar reações de acoplamento do tipo C-C e C-P, 

formando ligantes de coordenação polidentados que possam ser aplicados em DSSC.  

2.2. Objetivos Específicos 

 Sintetizar, purificar e caracterizar os substratos: diona-br, dppz-br, btdz-br, btdz-b, 

bpy-br e cho-tmb-b; 

 Sintetizar, purificar e caracterizar novos pró-ligantes a partir dos substratos acima 

propostos, submetendo-os a reações de acoplamento C-C a fim de obter sistemas 

multicromóforos para serem aplicados em DSSC. 

 Sintetizar, purificar e caracterizar novos pró-ligantes a partir dos substratos bromados, 

submetendo-os a reações de acoplamento C-P, a fim de obter compostos com o grupo 

ancorante PO3H2 para serem aplicados na construção de DSSC. 
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3. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

3.1. Materiais, Métodos e Instrumentação 

3.1.1. Materiais 

Todos os solventes foram utilizados sem purificação, a não ser quando mencionado. A 

o-fenilenodiamina foi recristalizada com uma solução aquosa de ditionito 1% e carvão ativo40. 

4-bromo-1,2-diaminobenzeno foi recristalizada em hexano. Acetonitrila foi seca em peneira 

molecular. A molécula 1,4-dibromo-2,3,5,6-tetrametilbenzeno (5) foi sintetizada conforme 

método descrito na literatura.41 

3.1.2. Técnicas de Análises e Caracterizações 

3.1.2.1.  Espectroscopia Vibracional da Região do Infravermelho (IV) 

Os espectros de infravermelho foram obtidos por ATR no espectrofotômetro FT-IR 

iS50 Nicolet da marca Thermo do Laboratório Multiusuário de Espectroscopia da UFF 

(LAME). As análises foram realizadas na região de 4000 a 500 cm-1 com 32 scans. 

3.1.2.2. Espectroscopia por Ressonância Magnética Nuclear de Hidrogênio (RMN1H) 

Os espectros de RMN1H foram obtidos no Laboratório multiusuário de RMN da UFF 

(LaReMN), através de um espectrômetro multinuclear da marca Varian modelo VNMRS de 

500 MHz. Os solventes deuterados utilizados foram determinados a partir da solubilidade da 

amostra. 

3.2. Sínteses 

 Os procedimentos sintéticos foram realizados no Laboratório de Fotoquímica 

Molecular (LFQM), localizado no campus do Valonguinho da UFF. As sínteses dos pró-

ligantes foram divididas em blocos. 
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3.2.1. Bloco I 

3.2.1.1. 1,10-fenantrolina-5,6-diona 

 

Em um balão de 1 L com três bocas e condensador de refluxo acoplado, 25 mL de 

HNO3 65 % e 50 mL de H2SO4 96 % foram misturados a -30 ºC (gelo seco e acetona) sob 

agitação constante. Após atingir o equilíbrio térmico, adicionou-se lentamente e sob agitação 

constante 1,10-fenantrolina monohidratada (5 g, 25,22 mmol) e da mesma maneira após 30 

minutos, adicionou-se KBr (5 g, 42,02 mmol). Essa mistura então foi refluxada por 4 horas a 

85-90 ºC. Após esse tempo a mistura reacional foi resfriada até a temperatura ambiente, 

deixada em repouso por 12 horas e posteriormente filtrada.  A fração líquida foi vertida em 

100 mL de água gelada sob banho de gelo e adicionou-se NaOH até que a mesma atingisse 

pH = 2. A solução foi levada a pH 5-6 com NaHCO3 e o precipitado amarelo foi filtrado e 

seco em dessecador por 24 horas. O sólido foi parcialmente solubilizado em diclorometano 

quente e filtrado a quente. O filtrado foi evaporado obtendo-se o produto puro (3,91g, 67 %). 

RMN 1H (500 MHz, CDCl3, ppm): δ = 7,67 (dd; J = 7,7 e 5,0 Hz; 2H); 8,38 (dd; J = 7,7 e 1,1 

Hz; 2H); 8,99 (dd; J = 5,5 e 1,1 Hz; 2H). 

IV (max, cm-1): 1686, 1562, 1415, 1291, 733. 

3.2.1.2. 3-bromo-1,10-fenantrolina-5,6-diona 

 

À uma mistura de 1,45 mL de HNO3 e 2,8 mL de H2SO4 preparada em banho de gelo 

moído e sal adicionou-se lentamente fenantrolina-5,6-diona 2 (250 mg, 1,20 mmol). Após 10 
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minutos, a mistura de reação foi vertida em um reator autoclave e KBr (170 mg, 1,44 mmol) 

foi adicionado rapidamente. A mistura foi aquecida a 140 °C por 12 horas e, após 

resfriamento a temperatura ambiente, adicionou-se 100 mL de água e a mistura foi 

neutralizada com NaHCO3. A solução foi extraída com clorofórmio, a fase orgânica foi lavada 

com água, com solução de NaCl saturada e seca com Na2SO4 anidro. O solvente foi 

evaporado e o sólido foi purificado por coluna cromatográfica (sílica, gradiente CH2Cl2 a 

CH2Cl2/AcOEt, 2:1), obtendo-se um sólido amarelo-alaranjado (94,9 mg, 28%). 

RMN 1H (500 MHz, CDCl3, ppm): δ = 7,62 (dd; J = 7,5 e 5,0 Hz; 1H); 8,52 (dd; J = 7,5 e 2,0 

Hz, 1H); 8,62 (d; J = 2,5; 1H); 9,13 (dd; J = 5,0 e 2,0 Hz; 1H); 9,16 (d; J = 2,5 Hz; 1H). 

IV (max, cm-1): 3068, 3020, 1673, 1557, 1418, 1270, 729. 

3.2.1.3. 2-bromo-dipirido[3,2-a:2’,3’-c]fenazina 

 

 Em um balão de 100 mL, aqueceu-se 3-bromo-1,10-fenantrolina-5,6-diona (200 mg, 

mmol) em 70 mL de etanol sob agitação e adicionou-se 5 mL de clorofórmio até 

solubilização. o-fenilenlodiamina (76 mg, mmol) foi adicionado e a mistura foi refluxada por 

4 horas. Após resfriamento, o sólido formado foi filtrado e lavado com água e etanol frio. O 

sólido branco foi seco, fornecendo o dppz-Br (209,2 mg, 83,7%). 

RMN ¹H (300 MHz, CDCl3, ppm): δ =  7,82 (dd; J = 7,9 e 4,6 Hz; 1H), 8,31 (m; 2H), 7,94 

(m; 2H), 9,26 (d; J = 2,6 Hz, 1H), 9,28 (dd; J = 4,3 e 1,7 Hz; 1H), 9,59 (dd; J = 8,3 e 1,7 Hz; 

1H), 9,66 (d; J = 2,6 Hz; 1H). 

IV (max, cm-1): 1479, 1408, 1351, 728. 
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3.2.2. Bloco II 

3.2.2.1. Síntese de 4-bromo-2,3,5,6-tetrametilbenzaldeído 

 

 À uma solução de 1,4-dibromo-2,3,5,6-tetrametilbenzeno (500 mg; 1,71 mmol) em thf 

(4 mL) foi adicionado lentamente n-BuLi (0,72 mL; 1,71 mmol; 2,5 M em hexano) a -78°C. 

A mistura reacional foi agitada continuamente a -78°C por 10 minutos. N,N-

dimetilformamida (0,26 mL; 3,42 mmol) foram adicionados, após 3 minutos de adição, o 

resfriamento foi removido, ao atingir a temperatura ambiente a mistura reacional foi agitada 

por 1 hora, seguida de adição de solução saturada de NH4Cl (3,5 mL). A fase aquosa foi 

extraída com éter etílico (2x10 mL). A fase orgânica foi lavada com solução de NaCl 

saturado, seca com Na2SO4 anidro, concentrada num rotaevaporador. O produto bruto foi 

purificado em coluna cromatografica de sílica gel utilizando hexano como eluente, para dar o 

produto (262,4 mg; 63,6%) como um sólido branco. 

RMN ¹H (500 MHz, dmso-d6, ppm): δ = 2,45 (s, 6H), 2,46 (s, 6H), 10,61 (s, 1H). 

IV (max, cm-1): 2741, 1693, 1538, 1381, 1281, 923. 

3.2.2.2. Síntese do 2,3,5,6-tetrametil-4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)-

benzaldeído 

 

 A mistura do 4-bromo-2,3,5,6-tetrametilbenzaldeído (500 mg, 2,1 mmol), 

bis(pinacolato)diboro (580 mg, 2,3 mmol), KOAc (609 mg, 6,2 mmol) e Pd(dppf)Cl2.DCM 

(35,6 mg, 43,6 mol, 2 mol%) foram suspensos em 1,4-dioxano (6 mL) em um tubo para 
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micro-ondas G30 que foi selado com tampa de teflon. A amostra foi irradiada a 125 °C por 40 

minutos. A mistura resultante foi purificada através de coluna cromatográfica em sílica gel 

utilizando como eluente um gradiente de hexano/acetato de etila (10:1), obtendo-se o produto 

como um sólido branco cristalino (252 mg, 47 %). 

RMN ¹H (500 MHz, CDCl3, ppm): δ = 1,43 (s, 12H), 2,30 (s, 6H), 2,35 (s, 6H), 10,64 (s, 

1H). 

IV (max, cm-1): 2974, 2739, 1673, 1295 e 1142, 1013, 837. 

 

3.2.3. Bloco III 

3.2.3.1. 2,2’-bipiridina-N,N-dioxido 

 

Para uma solução de 2,2-bipiridina (12,8 mmol, 2g) em ácido acético glacial (13 mL) foi 

adicionado gota a gota 5 mL de uma solução H2O2 30% em temperatura ambiente e a mistura 

foi aquecida mantendo a temperatura entre 70ºC e 80ºC. Outra porção de H2O2 30% (4 mL) 

foi adicionado gota a gota e a mistura foi agitada overnight a 80ºC.  A solução foi então 

resfriada a temperatura ambiente e vertida em acetona (250 mL) para precipitar o produto 

como um sólido branco (2,12g, 91%), coletado por filtração sob pressão reduzida e seco sob 

vácuo.  

RMN 1H (500 MHz, dmso-d6, ppm) δ = 7,40 (td, J = 7,6, 7,6, 1.0 Hz, 2H), 7,50 (td, J = 7,1, 

7,1, 2,0 Hz, 2H), 7,62 (dd, J = 7,6, 2,2 Hz, 2H), 8,31 (d, J = 6,8 Hz, 2H). 

IV (max, cm-1): 3050, 1425, 1246, 838, 765, 580. 
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3.2.3.2. 4,4-dinitro-2,2-bipiridina-N,N-dioxido 

 

Uma solução de 2,2-bipiridina-N,N-dioxido (0,53 mmol, 100 mg) em 2 mL de ácido sulfúrico 

foi resfriada a 0ºC. Ácido nítrico (1 mL) foi adicionado gota a gota, e a mistura foi agitada a 

100 ºC por 8h. A solução foi então resfriada a 0 ºC e muito cuidadosamente vertida em gelo 

(3 g). O produto amarelo foi filtrado e lavado com água até ficar neutro (20 mg, 13%).  

RMN 1H (500 MHz, dmso-d6, ppm): δ = 8,35 (dd, J =7,3, 3,4 Hz, 2H), 8,56 (d, J = 7,3 Hz, 

2H), 8,66 (d, J = 3,4 Hz, 2H). 

IV (max, cm-1): 3086, 1511, 1336, 1283, 1112, 835, 745, 673. 

3.2.3.3. 4,4-dibromo-2,2-bipiridina-N,N-dioxide 

 

Uma suspensão de 4,4-dinitro-2,2-bipiridina-N,N-dioxido (13,6 mmol, 3,8g) em ácido acético 

glacial (60 mL) e brometo de acetila (40 mL) foi agitada por 4h a 100 ºC. A solução formada 

foi resfriada a 0 ºC, vertida em gelo (125 g), e então neutralizada com solução de hidróxido de 

sódio concentrada levando a precipitação do produto como um sólido branco que foi filtrado, 

lavado com água e seco sob vácuo. 
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3.2.3.4. 4,4-dibromo-2,2-bipiridina 

 

Uma suspensão de 4,4-dibromo-2,2-bipiridina-N,N-dioxide (767 mg, 2,22 mmol) em 5 mL de 

PBr3 e 100 mL de acetonitrila anidra foi aquecida sob refluxo por 4h. Após ser resfriada a 

temperatura ambiente, a solução foi vertida em gelo. O pH da mistura foi ajustado para 11 

com solução de hidróxido de sódio. Então a mistura foi extraída repetidamente com CHCl3. A 

fase orgânica foi seca com carbonato de sódio. A evaporação do solvente levou ao produto 

bruto que foi recristalizado com uma mistura de etanol e água (1:1). 

3.2.4. Bloco IV 

3.2.4.1. 5-Bromobenzo-2,1,3-tiadiazol 

 

A 4-bromo-1,2-diaminobenzeno (0,420 g, 2,1 mmol) foi adicionado SOCl2 (3,5 mL, 48 

mmol) seguido de H2SO4 (0,06 mL, 1,13 mmol). A mistura reacional foi refluxada por 2h, 

resfriada a temperatura ambiente e evaporada. O resíduo foi suspenso em água (20 mL) e o 

produto foi extraído com CH2Cl2 (3x10 mL). A fase orgânica foi seca com Na2SO4 e 

evaporada. O resíduo foi purificado usando coluna cromatográfica (eluente: hexano/acetato de 

etila 10:1), fornecendo o produto com 72,5% de rendimento (350mg).  

RMN 1H (CDCl3, 500 MHz, ppm):  = 7,69 (dd, J = 9,3, 2,0 Hz, 1H), 7,89 (d, J = 9,3 Hz, 

1H), 8,24 ppm (d, J=1,5 Hz, 1H).  

IV (max, cm-1): 3075, 1588, 1508, 1241, 1030, 934, 850, 804, 580. 
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3.2.4.2. 5-(4,4,5,5-Tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)benzo-1,2,5-tiadiazol 

 

À uma solução de 5-bromobenzo-2,1,3-tiadiazol (0,108 g, 0,41 mmol) em dimetilformamida 

(3,5 mL) sob agitação à 23 ºC, foram adicionados sequencialmente Pd(dppf)Cl2 (10 mg, 0,14 

mmol), acetato de potássio (140 mg, 14 mmol), e bis(pinacolato)diboro (120 mg, 4,7 mmol). 

A mistura marrom foi aquecida a 80ºC e agitada por 24h, sob atmosfera de nitrogênio. A 

mistura reacional resfriada foi diluída com água (500 mL) e extraída com éter dietílico (4x100 

mL). A fase orgânica foi diluída com hexano (100 mL) e lavada com água (200 mL). A fase 

orgânica foi seca com MgSO4, filtrada e evaporada para dar o produto como um sólido 

marrom. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A síntese dos compostos foi dividida em blocos. O primeiro bloco refere-se à síntese 

do 2-bromo-dipirido[3,2-a:2’,3’-c]fenazina (2-Br-dppz), o segundo do 2,3,5,6-tetrametil-4-

(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)-benzaldeído (CHO-TMB-B), o terceiro é o bloco 

da 4,4-dibromo-2,2-bipiridina (bpy-Br) e o último do 5-(4,4,5,5-Tetrametil-1,3,2-

dioxaborolan-2-il)benzo-1,2,5-tiadiazol (btdz-B). Todos os susbtratos propostos já foram 

anteriormente sintetizados pelo grupo de pesquisa LFQM ou encontram-se descritos na 

literatura e foram escolhidos afim de serem os substratos de reações de acoplamentos C-C e 

C-P gerando novos ligantes de coordenação. 

4.1. Bloco I 

 O primeiro bloco refere-se a síntese do 2-bromo-dipirido[3,2-a:2’,3’-c]fenazina (4) 

partindo da 1,10-fenantrolina (1) (Esquema 6). 

Esquema 6. Rota sintética para a síntese de 4. 

 

 

 Os compostos 2 e 3 foram sintetizados através do mesmo procedimento, variando-se a 

temperatura, o método de reação e o controle na adição de reagentes, conforme descrito na 

literatura42. Ambos os produtos foram purificados e caracterizados. As Figuras 6 e 7 

apresentam os espectros de RMN1H de ambos em CDCl3, mostrando os sinais característicos 

das moléculas. O composto 2, que é simétrico, apresenta em seu espectro três sinais do tipo 

duplo dupleto, correspondendo, cada um, a dois hidrogênios equivalentes. Já o composto 3, 

que é assimétrico, apresenta cinco sinais, sendo dois dupletos e três duplos dupletos, 

conforme esperado. A síntese de 2 apresenta bons rendimentos, ao contrário da de 3, devido a 

formação de um subproduto. Já foram descritas42 algumas variações reacionais a fim de 

melhorar o rendimento da síntese de 3, contudo até o presente momento não houve melhoras. 
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Figura 6. Espectro de RMN1H de 2 em CDCl3. 

 

Figura 7. Espectro de RMN1H de 3 em CDCl3. 

 

A síntese para obtenção do dppz 4 consiste em uma reação de condensação entre 3 e a 

o-fenilenodiamina, utilizando etanol como solvente, adicionando-se clorofórmio para auxiliar 

na solubilização de 3. A reação apresenta bons rendimentos e o espectro de RMN1H (Figura 
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8) apresenta os 7 sinais característicos desta molécula42, comprovando a formação do produto 

esperado. 

Figura 8. Espectro de RMN1H de 4 em CDCl3. 

 

A Figura 9 apresenta os espectros de infravermelho de 1 a 4, nos quais é possível 

observar as principais bandas de cada composto. Comparando-se os quatros espectros é 

possível observar o aparecimento da banda de carbonila em aproximadamente 1680 cm-1 nos 

espectros dos compostos 2 e 3 e o desaparecimento desta banda para o composto 4. Esse tipo 

de ligação em compostos do tipo -dicetona, gera bandas de absorção na região de 1715 cm-1, 

contudo por se tratar de compostos aromáticos onde há C=C conjugadas com a cetona, a 

frequência de absorção é reduzida para 1675-1680 cm-1, uma vez que a ressonância leva a um 

aumento na distância da ligação C=O, dando a ela características de ligação simples.43 Os 

espectros apresentam ainda as bandas relativas as ligações C=C (1600 – 1420 cm-1) e C-N 

(1270 – 1400 cm-1). Não foi possível atribuir a banda referente a ligação C-Br dos compostos 

3 e 4. 

 

 

 

 



36 
 

Figura 9. Espectros de infravermelho dos compostos 1-4. 

 

4.2. Bloco II 

O bloco II refere-se a síntese do 2,3,5,6-tetrametil-4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-

dioxaborolan-2-il)-benzaldeído (7) a partir do 1,4-dibromo-2,3,5,6-tetrametilbenzeno (5) 

conforme a rota apresentada no Esquema 7. 

Esquema 7. Rota sintética para a síntese de 7. 

 

  

A rota sintética para a formação do composto 7 se inicia com uma reação de troca 

halogênio-lítio com n-BuLi, a -78ºC, gerando 6 com bons rendimentos. Vale ressaltar que o 

aldeído é formado a fim de que o composto final possa ser ainda convertido a BODIPY, 
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composto que faz parte de uma classe de cromóforos orgânicos amplamente utilizados em 

DSSC. O espectro de RMN 1H de 6 (Figura 10) apresenta o sinal do hidrogênio do aldeído, 

um simpleto em 10.61 ppm, e dois simpletos com deslocamentos bem próximos (2,45 e 2,46 

ppm) referentes aos doze hidrogênios das metilas. 

Figura 10. Espectro de RMN1H de 6 em CDCl3. 

 

O composto 6 é então submetido a uma reação de borilação de Miyaura, a fim de 

substituir o átomo de bromo pelo átomo de boro, produzindo um substrato para a reação de 

acoplamento do tipo Suzuki. De acordo com a literatura esse tipo de reação pode apresentar 

melhores resultados se realizada em micro-ondas.44 A reação utiliza catalisador de paládio 

submetendo o reagente a um ciclo catalítico que envolve a adição oxidativa, seguida da 

transmetalação e eliminação redutiva formando o produto desejado e regenerando o 

catalisador. O RMN1H (Figura 11) de 7 apresenta o sinal do hidrogênio do aldeído em 10,64 

ppm, além de outros três simpletos (2,35, 2,30 e 1,43 ppm) referentes aos hidrogênios das 

metilas do anel aromático e do grupo borolano. 
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Figura 11. Espectro de RMN1H de 7 em CDCl3. 

 

Os espectros de infravermelho (Figura 12) dos três compostos comprovam as 

diferenças estruturais eles. É possível observar o aparecimento da banda de C-H e C=O de 

aldeído dos compostos 6 (2741 e 1693 cm-1) e 7 (2739 e 1673 cm-1) e o deslocamento da 

banda da ligação C-Br (de 1174 para 1281 cm-1) devido ao efeito retirador de elétrons do 

grupo -CHO no espectro do composto 6. Além do desaparecimento da mesma no espectro de 

7, juntamente com o aparecimento da banda referente a ligação B-O em 1295 e 1142 cm-1. 

Figura 12. Espectros de infravermelho dos compostos 5-7. 
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4.3. Bloco III 

 O terceiro bloco é referente a síntese da 4,4-dibromo-2,2-bipiridina (12), partindo da 

2,2-bipiridina (8) (Esquema 8).  

 

Esquema 8. Rota sintética para a síntese de 12. 

 

 A rota proposta para o substrato do bloco III consiste em sucessivas modificações na 

2,2-bipiridina e se inicia com a formação da 2,2-bipiridina-N,N-dioxido, utilizando ácido 

acético glacial e peróxido de hidrogênio (30%), formando o composto 9 com alto rendimento. 

O RMN1H de 9 (Figura 13) apresenta os quatro sinais característicos da molécula que é 

simétrica.45 

Figura 13. Espectro de RMN1H de 9 em dmso-d6. 

 

A reação de nitração do composto 9 para gerar o composto 10 apresentou dificuldades 

no isolamento do produto. Apenas um dos diversos testes realizados, apresentou resultado 

positivo, contudo, por ter sido realizado em pequenas quantidades não foi possível dar 

continuidade a rota proposta para este bloco. Por ser uma síntese descrita na literatura, sabe-se 



40 
 

que a temperatura influencia diretamente na precipitação logo, novos testes serão futuramente 

realizados, variando este parâmetro, a fim de dar continuidade a síntese do bloco III. Além 

disso, esta síntese é bastante descrita utilizando-se ácido nítrico fumegante, que não foi 

utilizado neste projeto devido a indisponibilidade deste reagente, o que provavelmente 

influenciou no resultado desfavorável. Com isto, a síntese será otimizada utilizando os 

reagentes e condições necessárias. 

Embora tenha sido obtito em pequenas quantidades, foi possível caracterizar o 

produto, apesar de algumas impurezas. A Figura 14 apresenta o espectro de RMN1H de 10 

com os três sinais característicos da molécula.45 

Figura 14. Espectro de RMN1H de 10 em dmso-d6. 

 

Os espectros de infravermelho de 8, 9 e 10, apresentados na Figura 15, mostram o 

aparecimento da banda de N-O no espectro do composto 9 e da ligação (N=O)2 de 10. É 

possível observar, para os três compostos, as bandas referentes aos estiramentos das ligações 

C-H de aromáticos (3050-3090 cm-1), C=C (na região de 1400 cm-1) e C-N (1230-1300 cm-1).  
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Figura 15. Espectros no Infravermelho dos compostos 8-10. 

 

4.4. Bloco do IV 

  A rota sintética do bloco IV (Esquema 9) consiste na síntese do 5-(4,4,5,5-Tetrametil-

1,3,2-dioxaborolan-2-il)benzo-1,2,5-tiadiazol (15), a partir da 4-bromo-1,2-diaminobenzeno 

(13).  

Esquema 9. Rota sintética para a síntese de 15. 

 

 

 A formação do 5-Bromobenzo-2,1,3-tiadiazol (14) se deu a partir da reação de 4-

bromo-1,2-diaminobenzeno (13) com cloreto de tionila e ácido sulfúrico. O produto foi 

purificado e isolado com alto rendimento. A Figura 16 apresenta o espectro de RMN1H de 14 

com os três sinais característicos da molécula, sendo eles dois dupletos em 8,24 e 7,89 ppm e 

um duplo dupleto em 7,68ppm.46 
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Figura 16. Espectro de RMN1H de 14 em CDCl3. 

 

 A reação seguinte, para a formação de 15, que consiste em uma borilação de Miyaura, 

não formou o produto esperado, como mostra o espectro da Figura 17. 

Figura 17. Espectro de RMN1H em CDCl3 do produto desconhecido obtido na síntese de 15. 

 

 Conforme citado anteriormente, este tipo de reação costuma apresentar melhores 

resultados quando realizada em micro-ondas. Contudo, o aparelho de micro-ondas 
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multiusuário disponível para uso na UFF se encontra com alguns problemas técnicos, não 

tendo sido possível realizar a síntese nestas condições. Com isso, não foi possível, neste 

momento, sintetizar uns dos substratos alvo (15) do bloco IV. 

 A Figura 18 apresenta os espectros de infravermelho de 13, 14 e do produto obtido na 

síntese de borilação de 14. É possível observar o desaparecimento das bandas de N-H da 

amina no espetro de 14, contudo não foi possível atribuir a banda referente a ligação C-Br. O 

espectro do produto desconhecido não apresenta bandas na região referente a ligação B-O. 

Figura 18. Espectros no Infravermelho de 13, 14 e do produto da reação de borilação. 

 

4.5. Sínteses de acoplamento  

 Apesar de não ter sido possível obter todos os substratos propostos, foram realizados 

alguns testes de reações de acoplamento, contudo ainda não foram obtidos resultados 

positivos, o que pode ser comprovado por meio de cromatografia em camada delgada, 
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mostrando que na maioria dos casos os reagentes não foram consumidos, e de espectros de 

RMN1H, quando houve formação de produtos. 

Para os testes de acoplamento C-P realizados, utilizou-se inicialmente, o composto 4 e 

dibutilfosfito, cuja utilização neste tipo de reação tem sido descrita na literatura. O produto 

fosfonado não foi formado em nenhum dos testes realizados, mesmo com variações nos tipos 

e quantidades de catalisadores, solventes, bases e tempo de reação. Um dos problemas 

observados para este composto foi a insolubilidade do composto 4. Além disso o efeito 

retirador de elétrons do anel fenazínico pode ter influenciado para que a reação não ocorresse, 

gerando uma barreira de energia mais alta. 

 Uma vez que os substratos sintetizados para serem submetidos às reações de 

acoplamento não foram obtidos em grandes quantidades, novos testes foram realizados 

utilizando a 4-bromo-1,2-diaminobenzeno (13) comercial. As reações foram preparadas em 

ambiente inerte utilizando uma Atmosbag, os solventes utilizados eram anidros ou foram 

previamente secos através de peneira molecular e, em alguns casos foram ainda 

degaseificados através da técnica freeze-pump-thaw. Ainda assim não houve a formação do 

produto esperado. Mesmo em testes com mais de 48 horas de reação, não houve conversão do 

reagente ou houve a formação de produtos desconhecidos. 

 Considerando que o nitrogênio livre do composto 13 pudesse influenciar 

negativamente na reação, foi utilizada uma diamina protegida com grupo tosil, anteriormente 

sintetizada pelo grupo de pesquisa, contudo o resultado não foi o esperado. O grupo tosil pode 

ter impedido estericamente a entrada do grupo fosfônico, por serem, ambos os grupos bastante 

volumosos. Por conta disso, o composto 13 foi submetido a uma reação de acetilação, uma 

vez que o grupo acetil é menos volumoso. O produto obtido (Figura 19) foi então submetido a 

síntese de fosfonação, contudo não houve reação, possivelmente devido a insolubilidade do 

substrato. 
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Figura 19. Espectro de RMN1H da diamina acetilada em dmso-d6. 

 

 O mesmo ocorreu para os testes realizados para as reações de acoplamento C-C, nos 

quais foram utilizados os compostos 4 e 7 e as mesmas condições reacionais dos testes de 

fosfonação, como ambiente inerte e solventes secos. Ainda assim não houve formação do 

produto esperado. Novamente houve dificuldades em relação a solubilidade de 4, além da alta 

estabilidade de 7. 

 Ademais, devido as dificuldades anteriormente citadas em relação ao uso do micro-

ondas, todos os testes foram realizados por método convencional (aquecimento em balão). 

Conforme os estudos apontam, o uso da radiação micro-ondas pode levar a melhores 

resultados nestes tipos de reação e serão posteriormente testados como perspectivas para 

continuação do projeto iniciado neste trabalho de conclusão de curso. 
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5. CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 

 Dos seis compostos cujas sínteses foram propostas a fim de produzir substratos para as 

reações de acoplamento, quatro foram sintetizados com sucesso, sendo eles: diona-Br (3), 

dppz-Br (4), cho-tmb-b (7) e btdz-Br (14).  

 A rota sintética da bpy-Br (12) foi interrompida na síntese de 10, devido a dificuldades 

no isolamento deste intermediário. Por se tratar de uma rota descrita na literatura, sabe-se que 

é necessário controle da temperatura na precipitação do produto, o que pode ter sido o fator 

responsável pelos problemas encontrados. Foi possível obter o produto em pequenas 

quantidades, o que permitiu caracterizá-lo, contudo não foi possível dar continuidade a rota 

sintética com a quantidade obtida. Novos testes serão realizados a fim de otimizar a síntese de 

10 dando continuidade a rota proposta para a síntese de 12. 

A síntese para obtenção do btdz-B (15) não formou o produto esperado, possivelmente 

por ter sido realizada através do método tradicional, quando os melhores resultados são 

obtidos por meio de radiação micro-ondas. Este método não foi utilizado devido a problemas 

instrumentais no aparelho de micro-ondas multiusuário da UFF. Novos testes serão realizados 

posteriormente utilizando radiação micro-ondas e variando os reagentes utilizando, por 

exemplo, n-Buli e 2-isopropóxi-4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolano, que também 

costumam dar bons resultados neste tipo de reação. 

Por meio dos pró-ligantes obtidos e de outros disponíveis no laboratório (LFQM), 

foram realizados alguns testes das reações de acoplamento C-C e C-P, contudo ainda não se 

obtiveram resultados positivos. Foram encontrados problemas de insolubilidade dos 

substratos nos solventes clássicos das reações de acoplamento de Suzuki e Hirao e alta 

estabilidade de alguns substratos como o composto 7. Além do mesmo problema encontrado 

na síntese de borilação de 15, uma vez que são descritos melhores resultados para este tipo de 

reação sob radiação micro-ondas. 

Foi possível observar que as reações de acoplamento não são triviais e as condições 

ideais variam de acordo com os substratos que se desejam acoplar. Com isso, tem-se 

perspectivas de dar prosseguimento ao trabalho, realizando novos estudos e testes a fim de 

produzir os substratos inicialmente propostos e novos pró-ligantes por meio de reações de 

acoplamento, que possam ser aplicados em DSSC. 
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