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Introdução 
O uso de combustíveis fósseis é associado a um         
grande impacto ambiental, no entanto, ainda      
dominam o mercado energético mundial. Um      
combustível alternativo de grande potencial é o       
hidrogênio, devido o seu alto calor de combustão e         
por gerar apenas água como subproduto.1 Neste       
sentido, a clivagem da água induzida por energia        
solar (CAIES) é uma alternativa promissora para       
geração sustentável de hidrogênio no futuro.      
Corantes fotossensibilizadores são estratégicos    
nesses processos, pois permitem a absorção da luz        
de forma mais eficiente e direcionada a sítios        
reativos específicos. Uma estratégia para o      
planejamento deste tipo de corantes envolve uma       
configuração do tipo D-A, já bem descrita na        
literatura.2,3 Neste sentido, nosso grupo de      
pesquisas propôs a síntese das substâncias      
quinolinas 1a,b potencialmente aplicáveis a estes      
processos. 

Figura 1. Fotossensibilizadores quinolínicos a     
serem sintetizados 

Resultados e Discussão 
Inicialmente, as moléculas dos corantes propostos      
foram avaliadas através de cálculos semi-empíricos      
(método PM6), em fase gás, no software Spartan,        
para determinação dos confôrmeros de menor      
energia e visualização dos orbitais moleculares de       
fronteira (OMF) (Figura 2). Posteriormente, cálculos      
de DFT no nível de teoria B3LYP/6-31G(d),       
considerando água como solvente implícito pelo      
método IEFPCM, serão realizados de modo a que        
resultados mais robustos sejam alcançados. 

 
Figura 2. OMF calculados para o corante 1a. 

Tais resultados confirmaram que os corantes 1a,b       
são propensos a sofrer boa separação de cargas        
durante a fotoexcitação eletrônica. Em seguida,      
iniciou-se a síntese destes corantes. Até o momento        
os intermediários 7 e 8 foram sintetizados com        
sucesso através de uma sequencia de etapas       
envolvendo: condensação entre p-nitroanilina (2) e      
etoximetilenomalonato de dietila (EMME) (3),     
ciclização térmica (4), substituição da hidroxila por       
cloro (5), deslocamento nucleofílico com azida de       
sódio (6), cicloadição catalisada por cobre(I) com       
fenilacetileno (7) e redução do grupo nitro (8)        
(Esquema 1). 

 
Esquema 1. Rota parcial para obtenção de 1a,b. 

Conclusões 
Cálculos teóricos preliminares corroboraram com o      
planejamento das estruturas 1a,b para sua      
aplicação em processos de CAIES. Até o momento        
os intermediários 7 e 8, foram sintetizados com        
sucesso e serão ainda convertidas nos corantes 1a        
e 1b, respectivamente, em etapas posteriores. Uma       
vez sintetizados, os corantes 1a,b serão avaliados       
quanto à sua capacidade fotossensibilizadora para      
fotogeração de H2. 
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