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RESUMO 

A síntese de cromóforos BODIPY conjugados tem recebido grande enfoque em suas 

diversas aplicações fotofísicas e fotoquímicas; uma gama de aplicações pode surgir com a 

introdução de grupos organofosforados hidrossolúveis em posições estratégicas. Com a 

proposta de desenvolver uma linha inovadora de fotossensibilizadores e sensores químicos e 

biológicos hidrossolúveis, este trabalho propôs reunir os blocos estruturais BODIPY + 

ORGANOFOSFORADOS em duas classes inéditas: BODIPY-fosfonato e BODIPY-

fosforamidato. Tais conjugações estruturais e eletrônicas possuem os requisitos para alcançar 

absorção e emissão fortes acima de 600 nm, alto coeficiente de absorção molecular e alta 

fotoestabilidade, além da hidrossolubilidade desejável nos segmentos da pesquisa medicinal. 

Foram sintetizados dois núcleos BODIPY (3 e 4) empregando a sequência reacional conhecida 

entre 2,4-dimetilpirrol e os aldeídos p-hidroxibenzaldeído e pentafluorobenzaldeído, 

respectivamente. Com o intuito de agregar hidrossolubilidade aos BODIPY’s foram 

sintetizados os agentes de fosforilação mesilfosfonato (5a-b) e N-cloroalquilfosforamidato (6a-

d), obtidos de acordo com metodologia já desenvolvida pelo Grupo de Pesquisas em 

Organofosforados da UFF (GPOP-UFF). Todos os intermediários foram obtidos com 

rendimentos condizentes com a literatura e caracterizados por infravermelho e Ressonância 

Magnética Nuclear (1H, 31P e 19F). O maior obstáculo enfrentado no trabalho foi o acoplamento 

entre as partes BODIPY-ORGANOFOSFORADOS que, apesar das diversas tentativas, não 

levaram aos produtos finais almejados. Como alternativa, uma nova rota para obtenção dessas 

moléculas encontra-se sob investigação de metodologia, na qual os núcleos BODIPY serão 

construídos a partir dos aldeídos 11 e 12 previamente fosforilados com os mesilfosfonatos 5a-

b e os N-cloroalquilfosforamidatos 6a-d. 
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ABSTRACT  

The synthesis of conjugated chromophores BODIPY has received a large focus in their 

diverse photophysical and photochemistry application; a large gamma of applications could 

come with the introduction of organophosphorus water-soluble groups in strategic positions. In 

this sense, the present work aims to develop an innovative line of photosensitizers and water-

soluble chemical and biological sensors in demand in the current market, gathering the 

structural blocks BODIPY + ORGANOPHOSPHORUS. Therefore, two new series were 

designed: BODIPY-phosphonate and BODIPY-O-phosphoramidate that could reunite 

appropriate structural and electronic conjugations to achieve strong absorption and emition 

above 600 nm, high molecular absorption coefficient and high photostability, also appropriate 

structural characteristics that reach a greater water solubility, highly desirable requirement in 

the fields of medical research. Two BODIPY cores (3 and 4) were synthesized using the known 

reaction sequence between 2,4-dimethylpyrrole and the aldehydes p-hydroxybenzaldehyde and 

pentafluorobenzaldehyde, respectively. In order to add water solubility to the BODIPY's, 

phosphorylation agents mesylphosphonate (5a-b) and N-chloroalkylphosphoramidate (6a-d) 

were synthesized, according to the methodology already developed by the Organophosphorus 

Research Group at the Universidade Federal Fluminense (GPOP-UFF). All intermediaries were 

obtained with yields consistent with the literature and characterized by infrared spectroscopy 

and Nuclear Magnetic Resonance (1H, 31P and 19F). The biggest obstacle faced in the work was 

the coupling between BODIPY-ORGANOPHOSPHORUS that, despite several attempts, did 

not conduct to the desired final products. Alternatively, a new route for obtaining these 

molecules is under investigation of methodology, in which the BODIPY core will be 

constructed from aldehydes 11 and 12 previously phosphorylated with mesylphosphonates 5a-

b and N-chloroalkylphosphoramidates 6a-d. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 O NÚCLEO BODIPY 

 O primeiro registro de síntese e caracterização do núcleo BODIPY, abreviação de 

difluoroboro dipirrometeno (4,4-difluoro-4-bora-3a,4a-diaza-S-indaceno), data de 1968 com 

autoria de Treibs e Kreuzer. Foi descoberto acidentalmente após reação de uma unidade de 2,4-

dimetilpirrol com anidrido acético na presença de dieterato de trifluoreto de boro (BF3.OEt2), 

resultando nos núcleos BODIPY mono- e diacetilados, como pode ser visto na Figura 1.1  

 

Figura 1 – Reação de obtenção do núcleo BODIPY por Treibs e Kreuzer. 
 

 Apesar da descoberta do núcleo BODIPY ter recebido pouca ênfase até o final dos anos 

80, a “irmã pequena da porfirina” vem conquistando reconhecimento e grande popularidade, 

entre químicos, bioquímicos e físicos.2,3,4  

 Os corantes fluorescentes derivados do núcleo BODIPY são provavelmente os sensores 

mais úteis e promissores para utilização em biotecnologia, juntamente à fluoresceína, rodamina 

e derivados de cianina.5 Adicionalmente, a espectroscopia de fluorescência, a imagiologia de 

fluorescência e os indicadores fluorescentes são atores indispensáveis em campos mais variados 

da ciência e medicina, como em diagnóstico clínico, biologia molecular, química analítica e 

ambiental6, sensores químicos, células solares7,8 e terapia fotodinâmica9. 

 A grande versatilidade dos sensores fluorescentes derivados do BODIPY, com suas 

características fotofísicas e fotoquímicas únicas, foi a principal motivadora do crescente 

interesse na pesquisa de moléculas contendo o núcleo BODIPY.10  

 Para verificar a progressiva busca por novos fluoróforos do tipo BODIPY, fez-se um 

levantamento utilizando a base de dados bibliográficos Scopus (Figura 2). Fica notório então 

que durante as duas últimas décadas ocorreu grande crescimento do número de publicações 

sobre o tema.  



 
 

2 
 

 

Figura 2 – Número anual de publicações relacionadas ao núcleo BODIPY. 
 

Apesar do extenso tempo de existência, os corantes fluorescentes vêm atraindo grande 

atenção nos últimos tempos em áreas multidisciplinares. O desenvolvimento recente no campo 

de diagnóstico e na área de dispositivos eletroluminescentes orgânicos aumentaram o interesse 

na pesquisa dessa classe de corantes.2,10  

 Os fluoróforos BODIPY, em sua grande maioria, foram desenvolvidos com o intuito de 

substituir ou complementar corantes fluorescentes clássicos que fluorescem na faixa do 

visível.11  

 São inúmeras as vantagens no desenvolvimento de fluoróforos do tipo BODIPY. Dentre 

elas pode-se ressaltar: alta absorção molar e alto rendimento quântico de fluorescência; alta 

resistência e excelente estabilidade nos meios em que é aplicada; boa solubilidade em solventes 

orgânicos; emissão e absorção dentro da faixa do espectro eletromagnético visível, com bandas 

relativamente nítidas; formação desprezível do estado tripleto e uma gama de caminhos 

sintéticos possibilitando a modulação das características espectroscópicas desejadas a partir de 

alterações estruturais. Essas foram as principais motivadoras do crescente interesse na pesquisa 

de moléculas contendo o núcleo BODIPY, principalmente em aplicações no campo da 

marcação biológica.3,11,12  

O núcleo dos corantes fluorescentes do tipo BODIPY é formado por um grupo 

dipirrometeno ligado ao boro dissubstituído, na maioria dos casos reportados, por dois átomos 

de flúor. A estrutura de um dipirrometeno é constituída de duas unidades pirrólicas ligadas por 

uma ponte metínica. (Figura 3). 
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Figura 3 – Estrutura e numeração segundo a IUPAC do núcleo dipirrometeno.   
 

Estruturalmente, os BODIPY’s podem ser vistos como cianinas, rígidas e conjugadas 

(Figura 4).6 

 

Figura 4 – Estrutura básica do núcleo BODIPY.  
 

 Um estudo das estruturas dos híbridos de ressonância do BODIPY indica que as 

posições 2 e 6 apresentam maior disponibilidade eletrônica, sendo passíveis de substituições do 

tipo eletrofílica, enquanto que as posições 1, 3, 5, 7 e 8 possuem déficit eletrônico sendo, 

portanto, pontos nos quais pode-se incluir um nucleófilo (Figura 5).  

 

Figura 5 – Estruturas de ressonância do núcleo BODIPY.  
 

 Além das características citadas anteriormente, quando comparados com corantes como 

rodamina e cianinas (que possuem carga positiva) e fluoresceína (com carga negativa em pH 

apropriado) os BODIPY’s são moléculas zwitteriônicas. Este fato contribui consideravelmente 

para sua versatilidade, tornando-os mais aptos a atuarem em solventes e ambientes diversos, 

com pH e polaridades variadas.13 Contudo, o núcleo possui alta lipofilicidade, limitando-se a 

estudos em ambientes menos polares. Esses são obstáculos que podem ser transpassados 

facilmente a partir de modificações sintéticas.5,11  
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 A funcionalização do núcleo BODIPY tem como aliadas as características 

espectroscópicas únicas e a solubilidade na maioria dos solventes orgânicos, contrastando com 

a química tediosa dos pirróis para a obtenção do dipirrometeno.14 

 Até o ano de 2009 não havia informações na literatura sobre a síntese do núcleo 

BODIPY sem substituintes, fato que pode ser explicado por sua baixíssima estabilidade térmica 

(decompõe-se por volta de -30 ºC a – 40 ºC).15 Os carbonos pirrólicos (α e β), assim como o 

carbono que compõe a ponte metínica, são altamente suscetíveis a ataques eletrofílicos e 

nucleofílicos, e  a ausência de grupos que impeçam esse ataque torna o núcleo muito reativo.1 

Adicionalmente, constatou-se que o átomo de boro também é passível de substituição, o que 

contribui ainda mais para a formação de reações paralelas.16  

 O campo de estudos dos sensores BODIPY foi significativamente ampliado pela grande 

quantidade de derivatizações publicadas nos últimos anos, obtidas a partir da inclusão de 

diversos grupos nas posições meso17, α 18, β 19 ou no átomo de boro.4,20, 21 

 

1.2 ESTRATÉGIAS DE SÍNTESE E FUNCIONALIZAÇÃO DO NÚCLEO BODIPY 

 O avanço sintético da classe de corantes do tipo BODIPY se deu a partir da química já 

amplamente conhecida e desenvolvida das porfirinas, “parentes” próximas, como já citado, dos 

BODIPY’s.2  

 A rota de obtenção de fluoróforos BODIPY mais utilizada é baseada na condensação 

catalisada por ácido de duas unidades pirrólicas com um aldeído aromático, que têm o papel de 

formar a ponte metínica entre as unidades pirrólicas. Há pouca informação sobre essa 

metodologia partindo de aldeídos não aromáticos, pois a oxidação tende a falhar.22  

 No exemplo da Figura 6 entre o pirrol e o benzaldeído, o pirrol é utilizado como solvente 

da reação para que seja evitada polimerização, já que os carbonos pirrólicos são suscetíveis a 

ataque eletrofílico. Modificações estruturais na unidade pirrólica permitem o uso de menos 

equivalentes de pirrol, como nos pirróis 2-substituídos.23 Após a condensação entre os dois 

reagentes é formado o intermediário dipirrometano, instável e sensível à luz. Com a oxidação 

do dipirrometano chega-se ao dipirrometeno. Usualmente é usado DDQ (2,3-dicloro-5,6-

diciano-p-benzoquinona) ou p-cloroanil para realizar a oxidação, o último exige condições 

reacionais mais leves.22 Por fim, o dipirrometeno é submetido a um meio básico (por exemplo, 

trietilamina ou diisopropiletilamina-DIPEA) e BF3.OEt2 com o intuito de realizar a 

complexação com o boro e formar o 8-fenil-BODIPY simétrico.6,23 
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Figura 6 – Rota clássica para obtenção do 8-fenil-BODIPY. [O] = DDQ ou cloranil, Base = NEt3 
ou DIPEA.  

 
Outra rota utilizada para obtenção de BODIPY’s substituídos, conhecida como 

acoplamento de MacDonald, parte também do pirrol mas com um derivado de ácido 

carboxílico, que pode ser um haleto de acila ou um anidrido como substrato da reação de 

substituição nucleofílica acílica (Figura 7). O intermediário acilpirrólico não é normalmente 

isolado, mas reage a partir de uma adição nucleofílica ao grupo acila, com outra molécula de 

pirrol sob catálise ácida, como na rota anterior, gerando o intermediário dipirrometeno. Uma 

vantagem explícita nessa metodologia reside na possibilidade de síntese de BODIPY’s 

assimétricos, já que o acilpirrol pode combinar-se com um segundo pirrol diferente do 

primeiro.6,22,24 

Figura 7 – Obtenção de BODIPY via acoplamento de MacDonald.  
 

Wu e Burgess desenvolveram uma terceira via de obtenção do núcleo BODIPY, que foi 

descoberta acidentalmente, baseada no fato de que a segunda unidade pirrólica não é necessária 

em todos os casos, e que o oxicloreto de fósforo (POCl3) tem a capacidade de produzir a 

condensação de duas unidades de acilpirrol. Visto que esse método difere dos anteriores, a 

apresentação de uma proposta mecanística mais detalhada se faz necessária.  

 Na proposta apresentada na Figura 8, a presença de POCl3 faz com que o acilpirrol torne-

se um cloro azafulveno, que sofre o ataque nucleofílico de mais um equivalente de acilpirrol. 

Em seguida ocorre o ataque à carbonila do intermediário pelo cloreto, seguido da decomposição 

e eliminação de CO e produzindo o dipirrometeno, que segue então o processo já descrito de 

complexação com BF3.OEt2 para obtenção do 1,3,5,7-tetrametil-BODIPY. 25  
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Figura 8 – Proposta mecanística de Wu e Burgess para obtenção do 1,3,5,7-tetrametil-
BODIPY. 

 
Como já citado, a síntese do núcleo BODIPY sem a presença de substituintes foi uma 

incógnita até o ano de 2009 pois seu intermediário dipirrometeno possui alta instabilidade, 

decompondo-se em solução a temperaturas maiores que -40 ºC. Contudo, Schimitt et al 

desenvolveram uma nova metodologia em pote único (Figura 9), via condensação de 

MacDonald, na qual obtém-se o cromóforo BODIPY sem substituintes partindo da 

condensação de uma unidade pirrólica com o 2-formilpirrol, catalisada por TFA, com 

rendimento final menor que 10% após purificações por cromatografia em coluna.26  

 

Figura 9 – Síntese do núcleo BODIPY sem substituintes.  
 

 Tram e colaboradores também obtiveram o núcleo BODIPY sem substituições, mas por 

uma rota distinta, ao realizarem as reações de oxidação do dipirrometano e complexação com 

BF3.OEt2 sob a temperatura de -78 ºC, com rendimento de 5-10%.27  

 O interesse pelos corantes do tipo BODIPY vem aumentando exponencialmente durante 

os anos, e com isso o estudo sobre a química de seu núcleo também é crescente. Da mesma 

forma os estudos sobre funcionalização recebem publicações de grande relevância.6 
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  São inúmeras as possibilidades de funcionalização dos corantes BODIPY, visto que 

todas as posições são passíveis de introdução de grupos de interesse, seja por substituições 

eletrofílicas ou nucleofílicas. As funcionalizações adequadas permitem a modulação das 

características fotofísicas da molécula e ampliam os meios em que esses cromóforos podem ser 

usados em função da polaridade dos substituintes introduzidos.28  

 Dentre infinitas possibilidades de derivatização do núcleo BODIPY pode-se 

primeiramente tratar das reações de substituição eletrofílica aromática (Figura 10) com maior 

foco nas posições 2 e 6. Na literatura foram reportados poucos casos de reações nessa posição, 

dentre eles sulfonação, halogenação e nitração.29 

(i) ClSO3H
CH2Cl2

(ii) NaOH

HNO3

0 ºC, 1.5 h

Br2

CH2Cl2, 25 ºC

I2, HIO3

EtOH, H2O, 60 ºC
20 min

N N
B
F2

N N
B
F2

SO3NaNaO3S

N N
B
F2

NO2O2N

N N
B
F2

BrBr

N N
B
F2

II

 

Figura 10 – Reações de substituição eletrofílica nas posições 2,6- do núcleo BODIPY. ( = 
rendimento quântico).  

 
A reação de sulfonação nas posições 2,6- de cromóforos do tipo BODIPY tetra- ou 

penta-substituídos ocorre via tratamento com ácido clorosulfônico, com a posterior 

neutralização com base. Quando usado apenas um equivalente de ácido clorosulfônico, obtém-

se um produto monosulfonado. A introdução do grupo sulfonato não altera significativamente 

a emissão e a absorção máximas, quando em comparação com a molécula original, mas introduz 

ao corante a vantagem de hidrofilicidade.30  
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 Outro derivado obtido a partir de reações de substituição eletrofílica é o 2,6-dinitro-

BODIPY, que já foi reportado na literatura como sensor molecular e corante. A reação de 

nitração ocorre basicamente com a adição de ácido nítrico a 0 ºC e etapas posteriores de 

purificação. 1,31  

 O núcleo BODIPY também é passível de reações de halogenação. A introdução de 

bromo e iodo nas posições 2,6- levou ao deslocamento da absorção máxima para o vermelho e 

diminuiu drasticamente o rendimento quântico, especialmente para o produto com iodo.32  

Um exemplo distinto dos já relatados foi publicado por Jiao et al, que desenvolveram 

uma série de sondas fluorescentes a partir da reação de Vilsmeier-Haack de introdução de um 

grupo formil nas posições 2,6- do núcleo BODIPY. O grupo formil pode posteriormente ser 

funcionalizado por condensação de Knoevenagel, ampliando ainda mais as possibilidades de 

derivatização do núcleo (Figura 11).29 

 

Figura 11 – Fluoróforo BODIPY formilado via reação de Vilsmeier-Haack.  
 

Baseados no acoplamento do tipo Heck, uma técnica já utilizada em pirróis e indóis, 

Thivierge e colaboradores sintetizaram uma série de fluoróforos BODIPY com substituintes 

éster, proporcionando uma maior conjugação de elétrons π pelo núcleo. Sucintamente, a 

introdução dos grupos de interesse nas posições 2,6- se deu via reação de funcionalização C-H 

catalisada por paládio, levando a uma mistura de produtos mono e di-substituídos, com 

rendimentos entre 2 e 61 %, conforme Figura 12.33 

 

Figura 12 – Obtenção de BODIPY’s 2,6- substituídos via acoplamento do tipo Heck. 
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Outras metodologias de funcionalização do núcleo BODIPY baseiam-se em reações de 

substituição nucleofílica aromática. Esse tipo de derivatização possui maior quantidade de casos 

relatados na literatura.1 

 Substituições nas posições 3,5- do núcleo BODIPY são de grande importância no 

âmbito da modulação das características optoeletrônicas desejadas para os cromóforos. Os 

hidrogênios dos grupos 3,5-dimetil são levemente ácidos, o que permite uma série de reações 

de condensação. Uma das mais comuns é a condensação do tipo Knoevenagel com aldeídos 

aromáticos, que ocorre normalmente em meio básico e com retirada de água via Dean-Stark ou 

peneiras moleculares, tal como exemplificado na Figura 13.34  

Figura 13 – Funcionalização do núcleo BODIPY em posição 3,5 via reação de Knoevenagel. 

 

Dada a deficiência eletrônica nas posições 3 e 5 do núcleo, os halogênios nessas 

posições tornam-se grupos de saída apropriados para reações de SNAr e acoplamento cruzado 

catalisado por paládio. Estudados inicialmente por Dehaen e Boens, os BODIPY’s 3,5-

diclorados são passíveis de introdução de inúmeros nucleófilos de carbono, oxigênio, enxofre 

ou telúrio, além de permitir sob as condições adequadas a obtenção de produtos assimétricos. 

A Figura 14 mostra as condições reacionais adequadas à obtenção de produtos mono e di-

substituídos nas posições 3 e 5.35 
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Figura 14 – Reações SnAr em 3,5-dicloro-BODIPY. 
 

 O aumento da deslocalização de elétrons na estrutura do cromóforo é uma das opções 

para obter espectros de fluorescência na região do vermelho distante ou infravermelho próximo. 

Dentre diversas metodologias, a mais direta baseia-se na síntese do corante BODIPY partindo 

de uma unidade pirrólica que contenha grupos arila, vinila ou tiofeno em posições adequadas. 

Os dois exemplos da Figura 15 mostram BODIPY’s com elevada conjugação eletrônica 

contendo esses grupos.2,36  

 

Figura 15 – Aumento da conjugação eletrônica no núcleo BODIPY via SnAr em posições 3,5. 
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 Descoberto mais recentemente, outro ponto de funcionalização do núcleo BODIPY é o 

átomo de boro. Murase et al registraram uma patente na qual os átomos de flúor foram 

substituídos por grupos arila, utilizando fenil-magnésio. Posteriormente, outros estudos 

revelaram que reagentes de Grignard, organo-lítios e alcóxidos também são eficientes em tal 

substituição. Essa descoberta aumentou significativamente a versatilidade do núcleo BODIPY, 

permitindo a construção de moléculas muito mais elaboradas, tais como as apresentadas na 

Figura 16.37 

 

Figura 16 – Reações de substituição dos átomos de flúor da porção BF2 do núcleo BODIPY. 
 

 A posição 8 (meso), também possui grande importância no que diz respeito a 

funcionalização do núcleo. BODIPY’s contendo substituinte na posição meso têm a 

possibilidade de realizar interconversões de grupos funcionais, ou até mesmo utilizar tal 

substituinte como base para construção de uma molécula com arquitetura maior.22  

  A introdução de substituintes em posição meso é facilmente realizada e pode ocorrer na 

primeira etapa de síntese do núcleo, a partir da condensação do pirrol com o aldeído aromático 

selecionado.  

  Estudos realizados por Loudet e Burgess quanto à adição de substituinte alquila e arila 

em posição 5 apontaram que não ocorre mudanças quanto ao comprimento de onda de emissão 

ou absorção. O mesmo estudo revelou que em núcleos assimétricos a quantidade de 

substituintes não afeta as propriedades fotofísicas do sensor. 
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 Um fato amplamente comentado pela literatura é a estabilidade gerada no cromóforo 

pela presença de substituintes alquila nas posições 1,7-, quando há grupos arila em posição 

meso. Dessa forma os grupos alquila impedem a livre rotação do anel, colaborando para o 

aumento do rendimento quântico.1,38  

 

1.3 FLUORÓFOROS E SENSORES MOLECULARES 

 Certas substâncias químicas emitem luz quando há formação de estados eletronicamente 

excitados. Esse fenômeno é chamado de luminescência e pode ser subdivido em duas 

categorias: fluorescência e a fosforescência, de acordo com a natureza do estado excitado em 

questão.39 Os processos de fluorescência e fosforescência apresentam caminhos distintos para 

ocorrerem. 

 Na fluorescência ocorre o estado singleto excitado, no qual o elétron se encontra em um 

orbital de maior energia, com spin contrário ao elétron do estado base. Dessa forma, seu retorno 

ao estado fundamental é permitido por spin e ocorre rapidamente com a emissão de um fóton. 

A diferença entre os comprimentos de onda de emissão e absorção é conhecida como 

deslocamento de Stokes, e é uma importante característica que gera força à fluorescência. O 

tempo de meia-vida da emissão na fluorescência é de cerca de 10 ns (10 x 10-9s) e representa o 

tempo médio entre a excitação e seu retorno ao estado fundamental.  

 O processo de luminescência de absorção e emissão de luz usualmente é ilustrado pelo 

diagrama de Jablonski (Figura 17). O singleto fundamental, o primeiro e segundo estados 

eletrônicos são representados por S0, S1 e S2, respectivamente. As linhas verticais representam 

as transições entre estados, após absorção ou emissão de luz.40 

 
Figura 17 – Diagrama de Jablonski. 
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Muitas das vezes os corantes são excitados para estados de maior energia que S1 ou S2, 

mas rapidamente ocorre um relaxamento para o nível vibracional mais baixo (S1), e esse 

relaxamento é chamado de conversão interna. A fluorescência é um processo mais rápido, 

quando comparado com a fosforescência, e leva cerca de 10-8
 s. 

 A fosforescência está vinculada à um mecanismo físico mais complexo, no qual ocorre 

mudança no momento angular do elétron. Os elétrons no estado singleto podem, a partir do 

cruzamento inter-sistemas, alcançar o estado tripleto, contudo, dificilmente um elétron pode ser 

excitado do estado singleto fundamental, para um estado tripleto. Denomina-se fosforescência 

a emissão partindo do estado tripleto T1, que é proibida pelo spin, pois no estado fundamental 

e no tripleto o elétron possui a mesma orientação de spin, isso causa uma taxa de emissão muito 

mais baixa quando comparado à fluorescência.41 

  Ao analisarmos alguns corantes fluorescentes, as características mais importantes são 

tempo de vida e rendimento quântico. O tempo de vida é, a princípio, o tempo médio que o 

indicador fluorescente passa em seu estado excitado, ou seja, o período disponível para 

interação com o analito. O rendimento quântico () pode ser definido como a razão entre o 

número de fótons emitidos com o número de fótons absorvidos pelo corante, seu valor máximo 

é igual a 1, e substâncias como a rodamina, que se aproximam mais desse valor, possuem brilho 

mais intenso.41 Em termos de estrutura química, moléculas compostas basicamente por 

carbono, com alta conjugação, são o maior grupo de interesse, devido às suas propriedades 

optoeletrônicas particulares e grandes possibilidades de aplicações, desde diodos emissores de 

luz até transistores de película fina.42,43  

 As sondas fluorescentes representam a mais importante área de estudo da espectroscopia 

de fluorescência. Tais fluoróforos podem ser classificados dentre dois grupos: intrínsecos e 

extrínsecos. Fluoróforos intrínsecos são aqueles que ocorrem naturalmente. Uma grande 

diversidade de moléculas biológicas apresenta fluorescência. O NADH, FAD e clorofila são 

exemplos amplamente conhecidos. Os fluoróforos extrínsecos são aqueles que são adicionados 

ao meio que está sob estudo para proporcionar fluorescência, quando não ocorre naturalmente, 

ou com o intuito de alterar características espectrais já existentes, dentre os fluoróforos 

extrínsecos (Figura 18) estão a fluoresceína, rodamina e diversos outros.44 
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Figura 18: Estrutura química dos fluoróforos rodamina b, fluoresceína e clorofilas a e b. 
 
Membranas normalmente não apresentam fluorescência intrínseca, por isso, as 

membranas são marcadas com sondas que se particionam na parte apolar de sua cadeia. As 

bases nitrogenadas do DNA possuem estruturas similares à fluoróforos, contudo o DNA é 

fracamente ou não fluorescente. Vários corantes se ligam ao DNA espontaneamente, com isso, 

tais corantes são amplamente utilizados para visualização e identificação dos cromossomos.39 

 Um indicador fluorescente ou sensor nada mais é que uma molécula que combina um 

sítio de reconhecimento, também chamado de grupo quelante ou local de coordenação, com 

uma parte estrutural fluorescente que, a partir de uma ligação reversível entre o analito de 

interesse e o sítio de reconhecimento, gera um sinal fluorescente, analiticamente útil. 

Indicadores fluorescentes que detectam ou quantificam substâncias específicas são 

indispensáveis hoje em diagnósticos clínicos, biotecnologia, biologia molecular, bioquímica, 

química ambiental e analítica.45 

 Dentre todas as classes de corantes fluorescentes, porfirinas, ftalocianinas e seus 

derivados são os cromóforos com atividade no infravermelho próximo mais estudados. Esse 

tipo de corante, com alta fluorescência, tem recebido grande atenção pela gama de possíveis 

aplicações.46 
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 O design de corantes fluorescentes para utilização como sensores e na formação de 

imagens de analitos gera uma longa lista de características, as quais devem ser otimizadas para 

que seja possível alcançar um bom resultado experimental. O primeiro fator é a seletividade da 

sonda fluorescente, que não deve ser passível de reações secundárias, com moléculas 

provenientes do meio em que ocorre a análise e gerar uma resposta fluorescente apenas para o 

analito que está sob estudo. O segundo critério é a estabilidade do fluoróforo, que não deve se 

degradar na presença de luz e reagir facilmente. Outro fator é a força da fluorescência, quanto 

mais forte a fluorescência da sonda, maior a possibilidade de sucesso nos resultados 

experimentais. Mais um fator que é de grande importância é a faixa do espectro eletromagnético 

onde o indicador emite ou absorve. Os melhores indicadores são usados na faixa UV e 

infravermelho, pois gera maior facilidade experimental e menores custos, visto que, hoje, 

existem equipamentos de bancada para análise nesses comprimentos de onda. Para o trabalho 

com amostras biológicas, deve-se atentar principalmente para a solubilidade em água, 

permeabilidade em membranas e baixa toxicidade.6 

 Outra característica de grande importância em um sensor molecular, em qualquer 

aplicação, é que a interação com o analito seja por aprisionamento em uma parte estrutural pré-

projetada ou por simples interação, e leve a uma alteração acentuada nas propriedades 

fotofísicas do sensor. Idealmente, a molécula apresenta características fluorescentes apenas 

quando em contato com o analito, isso leva a um procedimento analítico mais aprimorado.47 

 Usualmente, sensores que utilizam o mecanismo transferência eletrônica fotoinduzida 

(TEF) são elaborados com um espaçador alifático, entre o sítio de reconhecimento ou quelante 

e o núcleo BODIPY, com o intuito de desconectar a conjugação de elétrons π.6 A TEF é um 

mecanismo amplamente estudado e responsável pelo efeito on/off em alguns sensores 

moleculares.53 Esse tipo de mecanismo apresentou ótimos resultados em indicadores 

fluorescentes, principalmente nos sensores de pH.2, 48, 49 

O mecanismo de transferência interna de carga (TIC) vem sendo amplamente explorado 

no desenvolvimento de sensores com o intuito de detecção de íons,50,55 como marcadores 

fluorescentes. Esse mecanismo é observado quando o corante é composto por uma porção 

doadora de elétrons, que usualmente é um grupo amino ou alcóxido, conjugada ao fluoróforo.56 

Em muitos dos casos, o núcleo BODIPY encontra-se em posição ortogonal ao grupo doador, 

com o intuito de inibir o acoplamento eletrônico, diminuindo a taxa de recombinação de carga, 

mas de modo que possa ocorrer a fluorescência.2  
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 A parte doadora do corante é responsável pela transferência de carga para o fluoróforo 

devido à excitação da luz e normalmente ocorre emissão com desvio para a região do espectro 

UV próximo ao vermelho. Quando ligado ao analito de interesse, essa transferência é 

impossibilitada, e a fluorescência do sensor é modificada, usualmente para uma região com 

maior proximidade ao azul.56 

 Os espectros de fluorescência de corantes que atuam com esse mecanismo dependem 

diretamente da polaridade do solvente, assim como no mecanismo TEF. A presença de cátions 

ou ânions no meio de estudo que possam interagir com a parte doadora compromete a eficiência 

da TIC o que pode, dessa maneira, modular as propriedades espectrais e o rendimento quântico 

de fluorescência.57 

 Há uma grande gama de sensores moleculares desenvolvidos até hoje, dentre eles 

existem indicadores para cátions, íons metálicos, ânions, espécies reativas de oxigênio e 

nitrogênio, e biomoléculas.58  

 Dentre os sensores para cátions, a classe que possui maior destaque é a de indicadores 

de pH, visto que o pH intracelular possui enorme importância para o funcionamento adequado 

das células nos seres vivos. São inúmeras as possibilidades de acompanhamento do pH 

intracelular, tais quais eletroquímica59, ressonância magnética nuclear60 e sondas fluorescentes.   

 Apesar da variedade das propriedades apresentadas pelos BODIPY’s, apenas em 2013 

Han e colaboradores apresentaram um fluóforo com todas as características desejadas que 

apresentou sucesso no acompanhamento do pH intracelular, baseado no núcleo BODIPY 

anexado à um calix[4]areno, com espectro de absorção e emissão próximos a 500 nm (Figura 

19).61  

 

Figura 19 – calix[4]areno-BODIPY utilizado como sensor de pH. 
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 Os sensores para íons metálicos estão dentro da mesma classificação dos sensores de 

pH, são sensores de cátions.6 Fluoróforos sensíveis à íons metálicos têm recebido alta demanda 

de síntese e desenvolvimento, devido às mais diversas aplicações apresentadas pelos íons 

metálicos, como no diagnóstico clínico, indústria alimentícia e química ambiental.51,62 

 Pela atuação como cofator de enzimas e atuação crucial no sistema nervoso, o zinco 

obteve grande atenção nos últimos anos, principalmente por sua associação ao mal de 

Alzheimer. Com isso, a necessidade de monitoramento desse íon foi responsável pelo 

desenvolvimento de sondas fluorescentes.  

 Atilgan e colaboradores desenvolveram uma sonda fluorescente com mecanismo 

fotofísico TIC, baseada no núcleo BODIPY para monitoramento do íon zinco (II). Obtiveram 

ótimos resultados, com alta seletividade e diferenciação de outros íons metálicos, tanto em luz 

natural quanto em iluminação UV com comprimento de onda de 360 nm (Figura 20).63 

 

Figura 20 – Aplicação de BODIPY na detecção do íon zinco (II). 
 

 Apesar da grande importância dos ânions no meio fisiológico, com participação em 

diversos processos biológicos, os sensores fluorescentes dedicados aos mesmos recebem pouca 

atenção quando em comparação aos sensores catiônicos. Dentre os indicadores para ânions, 

pode-se ressaltar uma maior atenção voltada aos indicadores de fluoreto.6  

 A atuação do íon fluoreto em tratamentos dentários e de osteoporose é responsável pelo 

interesse no desenvolvimento de sondas fluorescentes com seletividade para esse íon. Shiraishi 

e colaboradores desenvolveram um fluoróforo do tipo BODIPY conjugado a um indol, com 
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mecanismo fotofísico do tipo TIC. A sonda possui forte fluorescência laranja, na faixa de 575-

700 nm, no entanto, na presença de íons fluoreto, ocorre a extinção da fluorescência. Esse efeito 

pode ser observado na Figura 21, que apresenta duas soluções de MeCN contendo o fluoróforo 

e o íon fluoreto. Em b, sob iluminação UV, é visto a extinção da fluorescência causada pelo íon 

F-.64 

 

Figura 21 – Sensor BODIPY+indol utilizado na detecção do íon fluoreto. 
 

Biomoléculas podem estar atreladas a contaminações diversas. O desenvolvimento de 

moléculas capazes de detectar de forma eficiente compostos dessa classe é de grande 

importância. Um exemplo de sensor molecular para biomoléculas é o fluoróforo do tipo aza-

BODIPY desenvolvido por Gawley e colaboradores (Figura 22), que é utilizado na 

identificação da Saxitoxina, um dos componentes mais tóxicos do veneno de algumas espécies 

de mariscos, que causam paralisia. A presença do éter de coroa na estrutura do aza-BODIPY 

age extinguindo a fluorescência da molécula, em um mecanismo PET redutor, e após a 

complexação da Saxitoxina, a fluorescência é restituída.65 
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Figura 22 – BODIPY utilizado na detecção da Saxitoxina. 
 

As espécies reativas de oxigênio e nitrogênio têm atuação fisiológica muito importante, 

contudo, são muitas as associações comprovadas desses compostos com diversas doenças.66 

Um exemplo é o ácido hipocloroso endógeno, que é produzido pelos leucócitos e tem função 

de matar uma ampla gama de patógenos. Entretanto, a produção excessiva de HClO pode ser 

responsável por danos no pulmão, artrite reumatoide, aterosclerose e até mesmo câncer.67

 Tendo em vista as implicações causadas pela produção excessiva de ácido hipocloroso, 

faz-se necessário o desenvolvimento de sondas capazes de acompanhar a ação desse composto 

no meio biológico. Wu e colaboradores desenvolveram um fluoróforo do tipo BODIPY com 

um grupo oxima, que possui fluorescência fraca e, em presença do grupo ClO-, tem seu grupo 

oxima removido, e apresenta forte fluorescência como pode ser visto na Figura 23.67  

 

Figura 23 – Detecção de ácido hipocloroso promovida por BODIPY. 
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1.4 FLUORÓFOROS BODIPY CONJUGADOS A ORGANOFOSFORADOS. 

 Apesar das muitas características químicas e fotofísicas vantajosas nos corantes do tipo 

BODIPY, restam algumas barreiras que dificultam sua utilização no campo de aplicação 

biológica. Um dos maiores gargalos enfrentados é a solubilidade em água.68,69 

 Com a finalidade de aumentar a solubilidade do corante em soluções aquosas, 

promoveu-se a adição de substituintes como etilenoglicol,63 nucleotídeos70 e cadeias de 

peptídeos sulfonados71 no núcleo BODIPY. Entretanto, a adição desses grupos causou 

alterações fotofísicas, e apenas as sondas substituídas com maior conjugação apresentaram 

fluorescência forte, além da adição de mais etapas sintéticas e de purificação para obtenção dos 

fluoróforos. 

 Tendo em vista tais dificuldades, é sabido que moléculas de grande importância, tais 

quais ATP e DNA, presentes em quase todos os tipos de organismos, possuem em sua estrutura 

resíduos de fosfato, que as garantem ótima estabilidade e solubilidade em meio aquoso sob 

iluminação ambiente.68 A preparação de novos corantes fluorescentes a partir da associação das 

já conhecidas características fotofísicas e alta estabilidade química dos corantes do tipo 

BODIPY, à solubilidade em meio aquoso oferecido por substituintes organofosforados é de 

grande relevância, tendo em vista as várias publicações científicas recentes sobre esse 

assunto.71, 72   

 São diversos os exemplos encontrados na literatura em que a integração dos núcleos 

BODIPY ou derivados fluorescentes com organofosforados apresentou excelentes resultados 

nas mais diversas aplicações.73 Bura e Ziessel, desenvolveram uma série de fluoróforos com a 

adição de grupos fosfonato, em posição α e no átomo de boro, com a intenção de criar corantes 

com características espectroscópicas ajustáveis e boa solubilidade em água (Figura 24). Foi 

verificado que os corantes com o grupo fosfonato adicionado ao boro possuem emissão na faixa 

do amarelo e verde, já aqueles introduzidos em posição α apresentaram emissão na região do 

vermelho no espectro visível e apresentaram rendimento quântico de 29-53%, além da 

solubilidade no meio aquoso e condições para hidrólise.68  
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Figura 24 – Fluoróforo BODIPY conjugado a grupos fosfonato. 
 

A esfingosina-1-fosfatoliase é uma enzima responsável pelo catabolismo da 

esfingosina-1-fosfato, e sinaliza por receptores de membrana, regulando o estresse celular e 

angiogênese. O ensaio padrão para essa enzima utiliza um substrato radioativo e caro, o que 

dificulta os testes. Bandhuvula et al. desenvolveram um substrato marcado com o BODIPY 

(Figura 25) e demonstraram a efetividade na utilização desse corante para o acompanhamento 

da atividade da enzima em tecidos e células.74  

 

Figura 25 – BODIPY utilizado no ensaio padrão da enzima esfingosina-1-fosfatoliase. 
 

Diversas doenças provêm do dano oxidativo causado por superóxidos na membrana 

interna da mitocôndria pela peroxidação lipídica, e a principal fonte produtora de superóxido é 

a cadeia respiratória mitocondrial. O processo de peroxidação é muito localizado, e alguns 

sensores fluorescentes testados para o acompanhamento desse processo não obtiveram sucesso, 

pois se espalhavam por todo citoplasma. Na ausência de metodologias capazes de acompanhar 

a peroxidação lipídica mitocondrial, Murphy e colaboradores desenvolveram uma sonda 

fluorescente baseada no núcleo BODIPY, que com a adição de um sal de fósforo apresentou 
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alta especificidade para reportar a peroxidação lipídica apenas nas membranas mitocondriais 

(Figura 26).75  

 

Figura 26 – BODIPY com utilização na identificação da peroxidação lipídica. 
 

A Miltefosina foi o primeiro medicamento aplicado por via oral, registrado para o 

tratamento da leishmaniose visceral, doença que é fatal caso não seja tratada. Apesar da 

utilização do medicamento com ação clínica comprovada, faz-se necessária a comprovação do 

mecanismo de ação. A aplicação de métodos baseados em fluorescência, de média e alta 

resolução, demonstrou bons resultados iniciais na determinação da interação medicamento-         

parasita, podendo ser usada inclusive para determinação de localização subcelular. Acuña e 

colaboradores, com o intuito de aplicar uma metodologia de acompanhamento em tempo real, 

desenvolveram uma série de sensores, ao acoplar o núcleo BODIPY à cadeia alquílica da 

Miltefosina (Figura 27). Com isso, foi possível preservar a atividade leishmanicida do 

medicamento com a inclusão de um marcador fluorescente.76 

 

Figura 27 – Derivado da Miltefosina funcionalizada com BODIPY. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVOS GERAIS 

 Para superar os gargalos apontados e que ainda limitam o campo de aplicação dos 

agentes fotossensibilizadores e dos sensores moleculares em setores da medicina, propôs-se 

explorar novas arquiteturas moleculares ao redor do importante núcleo cromóforo BODIPY. 

Para tanto, almeja-se desenvolver uma combinação racional dos sistemas BODIPY + 

fosfonato/fosforamidato em posições estratégicas que reúnam propriedades fotoquímicas e 

fotofísicas, bem como solubilidade, adequadas à aplicação como sensores moleculares 

fotoestáveis. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Sintetizar o intermediário 3,5-dimetil-1H-pirrol-2,4-dicarboxilato de dietila 1 para 

conversão posterior ao 2,4-dimetilpirrol 2; 

 

• Sintetizar os fluoróforos BODIPY 3 e 4 a partir da condensação do 2,4-dimetilpirrol 1 

com o 4-hidroxibenzaldeído e o pentafluorobenzaldeído, respectivamente, por técnica de 

mecanoquímica; 

 

• Sintetizar os intermediários fosfonatos 5 com R = benzil e isopropil, fosforamidatos 6 

com R = benzil e isopropil e n = 2,3 e 7, com R = benzil e isopropil e n = 2-6.  
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• Funcionalizar os BODIPY’s 3 e 4 com grupos fosfonato e fosforamidato em posições 

adequadas para formar os novos sitemas BODIPY-fosfonato 8, BODIPY-O-fosforamidato 9 e 

BODIPY-N-fosforamidato 10 com características hidrofílicas ou anfifílicas;  

 

• Avaliar a capacidade de fluorescência e a abrangência do espectro eletromagnético na 

região UV-Vis dos novos sensores moleculares sintetizados 8, 9 e 10. 
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3 JUSTIFICATIVAS 

 
 Os exemplos selecionados nesta introdução indicam que a funcionalização do sistema 

BODIPY com grupos fosforilados em posições alternadas tem um enorme potencial de 

aplicações tecnológicas. O interesse destacado no trabalho visa obter novas moléculas que 

possam ser estudadas como marcadores fluorescentes, agentes fotossensibilizadores, sensores 

químicos e biológicos e, em particular, o aumento esperado da solubilidade em água dos novos 

conjugados também pode estender seu uso para setores da biomedicina. Estima-se que as 

aplicações dos corantes BODIPY vão muito além do que se sabe até hoje sobre suas 

propriedades químicas e espectroscópicas. Felizmente o número de pesquisadores voltados para 

essa área tem aumentado bastante nos últimos anos, mas ainda é pequeno o volume de 

publicações relatando BODIPYs solúveis em água e outros solventes polares. As metodologias 

sintéticas para agregar hidrossolubilidade a esses cromóforos são limitadas e requerem 

manobras estratégicas nem sempre simples. Além disso, também há dificuldade em se obter 

corantes com faixa de emissão entre 650-700 nm e as sínteses permanecem evasivas e com 

processos de purificação extremamente tediosos.63,70 Há casos recentes1,63,68,70,75 onde a 

introdução de fragmentos fosfonato e fosfato em substituição no boro ou na cadeia lateral leva 

à hidrossolubilidade dos cromóforos BODIPY. Nota-se, portanto, a grande relevância da 

temática deste trabalho para o desenvolvimento científico e tecnológico na área dos sensores 

moleculares para aplicação medicinal no Brasil.  
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4 METODOLOGIA 
 
 São muitas as possibilidades estruturais que se pode visualizar para combinar os blocos 

BODIPY e fosfonato/fosforamidato. Esse trabalho contempla a conjugação dos dois blocos 

BODIPY 3 e 4 com as funcionalidades fosfonato e fosforamidato, ligados por substituições 

nucleofílicas nos heteroátomos arílicos O e N. Dessa forma, foi planejada a síntese de uma série 

de BODIPY-fosfonatos 8, com variações estruturais dos fosfonatos de diisopropila ou dibenzila 

de partida, e as duas séries BODIPY-O- fosforamidato 9 e BODIPY-N-fosforamidato 10, com 

variações no tamanho da cadeia alquilênica (n) e variações estruturais dos fosfonatos de 

diisopropila ou dibenzila de partida. A sequência sintética total é mostrada no Esquema 1. 

  



 
 

27 
 

 

Esquema 1 – i)NaNO2/AcOH/H2O, ii)Zn/AcOH/H2O/Δ, iii)AcCH2AcOEt/HOAc/Δ, 
iv)H3PO4/Δ, v)TFA, p-cloroanil, vi)BF3.OEt2, vii)K2CO3/DMF, viii)K2CO3/DMF, 

ix)tolueno/refluxo/72h. 
 

 Na etapa 1 o 2,4-dimetilpirrol 2 será sintetizado por reação de hidrólise seguida de 

descarboxilação do intermediário 3,5-dimetil-1H-pirrol-2,4-dicarboxilato de dietila 1, obtido 

através da reação de condensação do acetoacetato de etila com 2-amino-acetoacetato de etila77 

(gerado in situ).  
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 Na etapa 2 os BODIPY’s 3 e 4 serão sintetizados pela reação de condensação catalisada 

por ácido do 2,4-dimetilpirrol 2 com p-hidroxibenzaldeído ou pentafluorbenzaldeído, 

respectivamente, seguido de oxidação in situ com p-cloroanil e complexação com BF3.OEt2 , 

via mecanoquímica.78  

 As etapas 3, 3’ e 3“ envolvem as reações de fosforilação dos BODIPY’s 3 e 4. O 

tosilfosfonato de dialquila 5 será o agente fosforilante para o BODIPY fenólico 3, gerando o 

BODIPY-fosfonato 8; Este mesmo BODIPY 3 formará o BODIPY-O- fosforamidato 9 por 

reação de substituição nucleofílica sobre o cloroalquilaminofosforamidato de dialquila 6. 

Nessas duas etapas79 o agente nucleofílico fenólico será ativado por meio fracamente básico de 

K2CO3. Por fim, o BODIPY-N- fosforamidato 10 será obtido via substituição nucleofílica80 de 

7 sobre o átomo de p-flúor do BODIPY 4. Os agentes de fosforilação 5, 6 e 7 serão sintetizados 

segundo metodologia de domínio do GPOP-UFF81. A escolha de R dos organofosforados de 

partida será função da disponibilidade comercial. 

 A caracterização estrutural das substâncias envolvidas será feita através de métodos 

espectroscópicos clássicos disponíveis na UFF (1H RMN, 13C RMN, 31P RMN, 19F RMN, IV, 

UV-Vis). Os ensaios físico-químicos de geração de oxigênio singleto, fotoestabilidade, 

fotoemissão e fotoabsorção dos conjugados não fosforilados e fosforilados seguirão protocolos 

pré-estabelecidos e detalhados nas referências.73,80,82 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 OBTENÇÃO DO 3,5-DIMETIL-1H-PIRROL-2,4-DICARBOXILATO DE DIETILA 1.  

 
 Para a síntese dos BODIPY’s 3 e 4 conforme a metodologia proposta nesse projeto é 

necessária a obtenção do 2,4-dimetil-pirrol 2, que pode ser encontrado comercialmente, mas é 

facilmente sintetizado a partir da reação de descarboxilação do intermediário 3,5-dimetil-1H-

pirrol-2,4-dicarboxilato de dietila 1.  

O Esquema 2 mostra a síntese de 1, que compreende a condensação do acetoacetato de 

etila com o 2-amino-acetoacetato de etila gerado in situ. Com esse procedimento o produto foi 

formado como um sólido amarelo claro com 79% de rendimento. 

OEt

O O NaNO2

AcOH/ H2O/ 0 °C
4h Temp. Amb.

OEt

O O

NOH

Zn/AcOH

H2O/100 °C/
1h

OEt

OO

OEt

O O

NH2

AcOH/

N
H

COOEt

EtOOC
1 (79%)

 

Esquema 2: Síntese do 3,5-dimetil-1H-pirrol-2,4-dicarboxilato de dietila 1.  
 

 A primeira etapa reacional consiste na formação de um α-amino-β-cetoéster, através da 

reação de nitrosação do acetoacetato de etila com nitrito de sódio, seguida de redução com Zn 

(Esquema 3). 

Esquema 3 – Mecanismo proposto para a síntese do 2-amino-acetoacetato de etila. 

 
 Em seguida ocorre um ataque nucleofílico da amina do 2-amino-acetoacetato de etila à 

carbonila cetônica do acetoacetato de etila. Forma-se então uma imina que, por equilíbrio 
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tautomérico, gera uma enamina. Em seguida, por prototropismo, ocorre ciclização e eliminação 

de água, gerando o 3,5-dimetil-1H-pirrol-2,4-dicarboxilato de dietila 1, conforme representado 

no mecanismo no Esquema 4. 

 

Esquema 4 – Mecanismo de formação do 3,5-dimetil-1H-pirrol-2,4-dicarboxilato de dietila 1. 
 
 Os dados de ressonância magnética nuclear de hidrogênio (RMN de ¹H) confirmam a 

obtenção do produto 1 (Figura 28; Anexo 2). Observam-se dois simpletos correspondentes às 

metilas pirrólicas em 2,54 e 2,49 ppm, dois quartetos em 4,29 e 4,27 ppm (J = 7,1) e dois 

tripletos em 1,36 e 1,32 ppm (J = 7,1) correspondentes aos dois grupos éster etila e um simpleto 

largo correspondente ao NH do pirrol em 9,04 ppm. 



 
 

31 
 

 

Figura 28 – Espectro de 1H RMN (500 MHz) do composto 1, em CDCl3.  
 

A espectroscopia de infravermelho (Figura 29; Anexo 1) também indica a formação do 

composto, com a presença da banda de estiramento da ligação N-H do núcleo pirrol em 3262 

cm-1 e das bandas características de éster em 1664 cm-1, estiramento de C=O, e em 1258 cm-1, 

estiramento de C-O. A Tabela 1 apresenta os dados de infravermelho e RMN 1H do composto 

1. 

 

Figura 29 – Espectro na região de infravermelho do composto 1. 
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Tabela 1: Principais assinalamentos de 1H RMN (500 MHz, CDCl3) e infravermelho do 3,5-

dimetil-1H-pirrol-2,4-dicarboxilato de dietila (1). 

 

IV (cm-1) RMN 1H ( em ppm, J em Hz) 

3262 (N-H) a: 9,04 (s, 1H) 

2982 (C-H) b,e: 4,29 ou 4,27 (q, 4H, JH-H =7,1) 

1664 (C=O) c,f: 1,36 ou 1,33 (t, 6H, JH-H = 7,1) 

1258 (O-C) d,g: 2,54 ou 2,49 (s, 3H) 

 

5.2 OBTENÇÃO DO 2,4-DIMETIL-1H-PIRROL 2. 

 Em seguida, a síntese do 2,4-dimetil-1H-pirrol se deu pela descarboxilação de 1 com 

ácido fosfórico e aquecimento, como no Esquema 5. Obteve-se 2 após destilação sob pressão 

reduzida, em 41% de rendimento. 

 

Esquema 5 – Descarboxilação do 3,5-dimetil-1H-pirrol-2,4-dicarboxilato de dietila gerando o 
pirrol 2. 

 
 Após obtenção de 2, o produto obtido deve ser utilizado imediatamente, pois o 2,4-

dimetil-1H-pirrol se decompõe em presença de luz. Pelo mesmo fato não foi feita a 

caracterização do composto por técnicas espectroscópicas.  

 

5.3 SÍNTESE DOS BODIPY’S 3 E 4.   

 Após a obtenção do intermediário pirrólico deu-se prosseguimento à síntese do 8-(p-

hidroxifenil)-BODIPY 3 e do 8-(2,3,4,5,6)-pentafluorfenil-BODIPY 4 como no Esquema 6. A 

reação foi feita via mecanoquímica, sem utilização de solvente, com a moagem dos reagentes 

em gral e pistilo durante um período de 15 minutos. 
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Esquema 6 – Procedimento geral de síntese dos BODIPY’s 3 e 4.  
 

 O mecanismo proposto para a síntese dos BODIPY’s está descrito no Esquema 7, 

exemplificado para 3. Inicialmente ocorre a condensação de 2 com o p-hidroxibenzaldeído, (ou 

com o pentafluorbenzaldeído), catalisada pelo ácido trifluoroacético. A condensação gera o 

intermediário dipirrometano que, em seguida, é oxidado pelo p-cloranil e complexado com 

BF3.OEt2 para formar 3 e 4. 

 

Esquema 7 – Mecanismo proposto para síntese dos BODIPY’s, exemplificado para 3. 
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 O produto bruto obtido foi então filtrado em sílica, com hexano/CHCl3 (2:1), em seguida 

purificado por cromatografia em uma coluna com o mesmo eluente. Obteve-se sólidos com 

rendimentos de 29% e 18%, 3 e 4, respectivamente. Após purificação, os produtos foram 

identificados por técnicas de RMN 1H e 19F. Também pôde-se identificar a intensa fluorescência 

característica dos compostos 3 e 4. (Figura 30) 

 

Figura 30 – Demonstração da fluorescência exemplificada para o BODIPY 3. 
 

 O espectro de RMN 1H do BODIPY 3 (Figura 31; Anexo 4) apresenta um total de cinco 

sinais característicos da molécula. Há dois simpletos referentes aos grupos metila: Hc em 

posição β-pirrólica com deslocamento químico de 2,48 ppm, e Ha em posição α-pirrólica, com 

deslocamento químico de 1,38 ppm. Observou-se também, um assinalamento simpleto 

referente aos dois hidrogênios β-pirrólicos Hb, com deslocamento igual a 5,91 ppm. O espectro 

apresentou ainda dois sinais dupletos simétricos referentes aos hidrogênios do anel fenólico, 

em que os hidrogênios em posição orto ao grupo hidroxila He têm um dupleto com 

deslocamento químico de 7,06 ppm e os hidrogênios em posição meta Hd apresentam um 

dupleto com deslocamento de 6,88 ppm. A multiplicidade dos sinais se dá pelo acoplamento 

dos hidrogênios em posição meta com os hidrogênios em posição orto. 
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Figura 31 – Espectro de RMN 1H (500 MHz) do composto 3, em CDCl3. 
 

 O espectro de RMN 19F do BODIPY 3 apresentou um sinal multipleto em -139,08 ppm 

característico do composto, devido ao acoplamento entre os átomos de flúor e boro. (Anexo 5)  

 O espectro de absorção no infravermelho referente a 3 (Anexo 3), confirma a presença 

de um grupo hidroxila na molécula com uma banda larga de estiramento da ligação O-H em 

3360 cm-1. A Tabela 2 apresenta os dados de infravermelho, RMN 1H e 19F do composto 3. 
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Tabela 2: Principais assinalamentos de RMN 19F e RMN 1H (500 MHz, CDCl3) do BODIPY 3. 

 

 

No espectro de RMN 1H do BODIPY 4 (Figura 32; Anexo 6) pôde-se observar três 

sinais simpletos, muito característicos para a simetria apresentada pela molécula. Observou-se 

um sinal em 6,06 ppm característicos de hidrogênios aromáticos, com integração de sinal igual 

a 2, referente aos hidrogênios β-pirrólicos Hb. Os dois simpletos restantes referem-se às duas 

metilas e possuem deslocamento químico de 1,62 Ha e 2,57 ppm Hc, com integração igual a 6 

cada. 

 

Figura 32 – Espectro de RMN 1H (500 MHz) do composto 4, em CDCl3. 
 

 O RMN 19F do BODIPY 4 (Figura 33; Anexo 7) pode-se observar um tripleto com 

deslocamento químico de -147,93 ppm referente ao flúor em posição para e a multiplicidade 

IV (cm-1) RMN 19F 

( em ppm) 

RMN 1H 

( em ppm, J em Hz) 
3360 (O-H) -139,08 (2F, m) a: 1,38 (6H, s) 

  b: 5,91 (2H, s) 

  c: 2,48 (6H, s) 
  d: 6,88 (2H, d, JH-H = 8,5) 
  e: 7,06 (2H, d, JH-H = 8,5) 

  f: 5,68 (1H, s) 
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do sinal ocorre pelo acoplamento com os dois átomos de flúor em posição meta. Nota-se 

também no espectro assinalamentos duplo dupleto em -136,64 ppm e duplo tripleto em -156,93 

ppm, que correspondem aos dois átomos de flúor em posição orto e em posição meta, 

respectivamente. Por fim, um sinal multipleto com deslocamento químico de -143,51 ppm 

referente aos dois átomos de flúor ligados ao boro. A Tabela 3 apresenta os dados de RMN 1H 

e 19F do composto 4. 

 

Figura 33 – Espectro de RMN 19F (470 MHz) do composto 4, em CDCl3.  
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Tabela 3: Principais assinalamentos de RMN 19F, RMN 1H (500 MHz, CDCl3) e do BODIPY 

4. 

 

RMN 19F 

( em ppm, J em Hz) 
RMN 1H 

( em ppm) 

d: -157 (2F, dt, J = 7,2 , 21,8) a: 1,62 (6H, s) 

e: -136,65 (2F, dd, J = 7,6 , 22,0) b: 6,06 (2H, s) 

f: -148 (1F, t, J = 20,8) c: 2.57 (6H, s) 

g: -143,63 (2F)  

 

5.4 SÍNTESE DOS AGENTES DE FOSFORILAÇÃO 

 A seguir serão apresentados os resultados obtidos para a síntese dos agentes de 

fosforilação. Tendo em vista as características distintas apresentadas pelos BODIPY’s 3 e 4, os 

intermediários fosforilados devem possuir características adequadas para cada caso. 

 O acoplamento do BODIPY 3 ocorrerá baseado na nucleofilicidade de sua hidroxila, 

logo, os agentes de fosforilação devem apresentar bons grupos abandonadores para que ocorra 

uma substituição mais facilmente. Por esse motivo elegeu-se o mesilfosfonato 5 como 

intermediário da série de BODIPY-fosfonatos 8 e os cloroalquilfosforamidatos 6, com 

espaçadores alquila de dois e três carbonos, como intermediários da série de BODIPY-O-

fosforamidatos 9.  

 O BODIPY 4 apresenta em sua estrutura um átomo de flúor na posição para do anel 

pentafluorbenzeno, que age como bom grupo abandonador, exigindo então que o agente de 

fosforilação possua um grupo nucleofílico, tal como os aminoalquilfosforamidatos 7, para a 

construção da série de BODIPY-N-fosforamidatos 10. 

 

5.5 SÍNTESE DOS MESILFOSFONATOS (5a,b). 

 A síntese dos intermediários mesilados se deu de forma análoga à técnica muito 

executada pelo GPOP-UFF, consistindo da reação do cloreto de mesila com os fosfonatos de 

isopropila e benzila. A síntese se deu conforme representado simplificadamente no Esquema 8. 
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Esquema 8 – Síntese dos mesilfosfonatos (5a,b).  
 

 Inicialmente adiciona-se o fosfonato adequado a uma solução de paraformaldeído em 

trietilamina. O fosfonato (espécie com o átomo de fósforo pentavalente) encontra-se em 

equilíbrio com sua forma fosfito, que em meio básico, gera o sal correspondente e estabiliza a 

forma trivalente (Etapa 1 do Esquema 9). Em seguida ocorre o ataque nucleofílico da espécie 

fosforada à carbonila do formaldeído, formando o intermediário reacional I (Etapa 2). Por fim, 

a adição de cloreto de mesila, mantendo a temperatura a 0°C, leva à formação do mesilfosfonato 

5 (5a – 42%) por adição nucleofílica ao enxofre e saída do íon cloreto (Etapa 3).  

 

Esquema 9 – Mecanismo proposto para síntese dos mesilfosfonatos 5a,b. 
 

 O espectro de RMN 31P de 5a apresenta um sinal característico dos fosfonatos, com 

deslocamento químico de 13,99 ppm (Anexo 10). No espectro de 1H (Figura 34; Anexo 9) pode-

se destacar a presença de um dupleto com deslocamento de 1,14 ppm, referente aos doze 

hidrogênios metílicos Ha do grupo isopropila, que acoplam com os Hb vizinhos; um multipleto 

em 4,56 ppm referente aos dois Hb, que acoplam com os hidrogênios metílicos Ha; um dupleto 
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em 4,18 ppm referente aos dois átomos de hidrogênio metilênicos Hc com acoplamento com o 

P; e um simpleto em 2,92 ppm referente ao grupo metila do mesilato (d).  

 

Figura 34 – Espectro de RMN 1H (500 MHz) do composto 5a, em CDCl3. 

 A ausência de uma banda em 2420 cm-1, referente à deformação axial da ligação P-H, 

em seu espectro de infravermelho (Anexo 8) indica o consumo total do fosfonato inicial. Outra 

evidência da formação do produto é a presença de uma banda de estiramento da ligação S=O 

em torno de 1050 cm-1. A Tabela 4 apresenta os dados de infravermelho, RMN 1H e 31P do 

composto 5a. 

Tabela 4: Principais assinalamentos de RMN 31P, RMN 1H (500 MHz, CDCl3) e IV de 5a. 

 

IV (cm-1) RMN 31P 

( em ppm) 

RMN 1H 

( em ppm, J em Hz) 
963 (P-O) 13,99 a: 1.14 (12H, d, JH-H = 5,0) 

1238 (P=O)  b: 4,56 (2H, m) 
2987 (C-H)  c: 4,18 (2H, d, JH-P = 5,0) 
1050 (S=O)  d: 2.92 (3H, s) 
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 Após três tentativas de síntese, não foi possível sintetizar o composto 5b com qualidade 

para caracterização. Logo, a metodologia aplicada à síntese desse produto derivado do fosfonato 

de benzila deve ser revista. 

 

5.6 SÍNTESE DOS INTERMEDIÁRIOS CLOROALQUILFOSFORAMIDATOS (6a-d).  

 A síntese dos intermediários cloroalquilfosforamidatos (6a-d) se deu com rendimentos 

entre 32-63% a partir da técnica de fosforilação direta de aminas alifáticas, foco de diversas 

publicações do GPOP. A reação, conhecida como síntese de Atherton e Todd de 

fosforamidatos83, é mostrada de forma simplificada no Esquema 10.  

 

Esquema 10 – Síntese dos intermediário cloroalquilfosforamidatos (6a-d).  

 A proposta mecanística para essa reação é mostrada no Esquema 11. O fosfonato 

estabelece um equilíbrio com sua forma trivalente, fosfito, que em meio básico forma o sal 

correspondente (Etapa 1). O sal formado existe em duas formas de ressonância, em que, na 

forma trivalente, o par de elétrons encontra-se no oxigênio, enquanto que na forma pentavalente 

o par de elétrons está alocado no átomo de fósforo. A forma mais reativa é a pentavalente, pois 

fósforo e cloro possuem orbitais com simetrias compatíveis, permitindo assim que ocorra um 

ataque nucleofílico do ânion fosfonato sobre o tetracloreto de carbono, para gerar o 

intermediário clorofosfonato II (Etapa 2). Por fim, a cloroalquilamina, por um ataque 

nucleofílico, acopla-se ao fosfonato, formando o cloroalquilfosforamidato 6 e eliminando 

CHCl3. 
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Esquema 11 – Mecanismo proposto para a síntese dos cloroalquilfosfosforamidatos 6. 

 
Os espectros de RMN 31P de 6a, 6b, 6c e 6d (Anexos 13, 16, 19 e 21, respectivamente) 

apresentaram apenas um sinal simpleto na faixa esperada entre 7-10 ppm, demonstrando que 

ocorreu formação do produto contendo fósforo. Apenas o espectro de 6a apresentou 

contaminação com o fosfito de partida. Nos demais, verificou-se que todo o fosfonato foi 

consumido, fato que também pôde ser comprovado nos respectivos espectros de infravermelho 

pela ausência da banda de deformação axial em ~2420 cm-1 referente à ligação P-H.  

Do espectro de RMN 1H de 6a (Anexo 12) pode-se ressaltar a presença de dois dupletos 

referentes aos doze hidrogênios Ha dos grupos isopropila, com deslocamento de 1,09 e 1,10 

ppm; um duplo hepteto referente ao hidrogênio Hb do carbono metínico do grupamento 

isopropila, com deslocamento de 4,36 ppm; um simpleto largo com deslocamento de 1,88 ppm, 

referente ao hidrogênio Hc do grupo amino; um multipleto e um tripleto com deslocamentos de 

2,98 e 3,36 ppm, dos hidrogênios metilênicos Hd e He, respectivamente. 

No espectro de infravermelho de 6a (Anexo 11) destaca-se a banda em 1231 cm-1, 

referente ao estiramento da ligação P=O. A Tabela 5 apresenta os dados de infravermelho, RMN 
1H e 31P do composto 6a. 
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Tabela 5: Principais assinalamentos de RMN 31P, RMN 1H (500 MHz, CDCl3) e IV de 

6a. 

 

IV (cm-1) RMN 31P 
( em ppm) 

RMN 1H 
( em ppm, J em Hz) 

976 (P-O) 7,03 a: 1,09 e 1,10 (12H, 2d, JH-H = 5,0) 
1231 (P=O)  b: 4.36 (2H, dhep, JH-H = 5,0, JH-P  10,0) 
2977 (C-H)  c: 1,88 (1H, s) 
768 (C-Cl)  d: 2.98 (2H, m) 

  e: 3,36 (2H, t, JH-H = 5,0) 
 

 Os assinalamentos do composto 6b em seu espectro de RMN 1H (Figura 35; Anexo 15) 

diferem do composto 6a por um sinal adicional quinteto com deslocamento químico de 1,75 

ppm, referente aos hidrogênios metilênicos He. 

 

Figura 35 – Especttro de RMN (500 MHz) 1H do composto 6b, em CDCl3. 
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No espectro de infravermelho de 6b (Anexo 14) destaca-se a banda em 1231 cm-1, 

referente ao estiramento da ligação P=O. A Tabela 6 apresenta os dados de infravermelho, RMN 
1H e 31P do composto 6b. 

Tabela 6: Principais assinalamentos de RMN 31P, RMN 1H (500 MHz, CDCl3) e IV de 6b. 

 

IV (cm-1) RMN 31P 

( em ppm) 

RMN 1H 

( em ppm, J em Hz) 
963 (P-O) 7,76 a: 1.10 e 1,11 (12H, 2d, JH-H = 5,0) 

1231 (P=O)  b: 4.37 (2H, dhep, JH-H = 5,0, JH-P= 10,0) 
2975 (C-H)  d: 2.81 (2H, m) 
774 (C-Cl)  e: 1.75 (2H, quint, JH-H = 5,0) 

  f: 3.43 (2H, t, JH-H = 5,0) 

  

 Do espectro de RMN 1H do composto 6c (Anexo 18), pode-se ressaltar a presença de 

um multipleto referente à sobreposição dos sinais dos dez hidrogênios aromáticos (Ha, Hb, Hc), 

com deslocamento químico entre 7,18-7,21 ppm; um multipleto com deslocamento de 3,79 

ppm, referente ao hidrogênio Hd do grupo amino; um sinal multipleto e um tripleto, referentes 

aos hidrogênios da cadeia metilênica com deslocamento de 2,99 e 3,27 ppm, He e Hf, 

respectivamente; e um dupleto com deslocamento de 4,89 ppm referente ao hidrogênio 

benzílico Hg.  

No espectro de infravermelho de 6c (Anexo 17) destaca-se a banda em 1232 cm-1, 

referente ao estiramento da ligação P=O. A Tabela 7 apresenta os dados de infravermelho, RMN 
1H e 31P do composto 6c.  
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Tabela 7:  Principais assinalamentos de RMN 31P, RMN 1H (500 MHz, CDCl3) e IV de 6c. 

 

IV (cm-1) RMN 31P 

( em ppm) 

RMN 1H 

( em ppm, J em Hz) 
986 (P-O) 9.48 a, b, c: 7.18-7,21  (10H, m) 

1232 (P=O)  d: 3,79 (1H, m) 
3211 (C-H)  e: 2.99 (2H, m) 
732 (C-Cl)  f: 3.27 (2H, t, JH-H = 5,0) 

  g: 4,89 (4H, d, JH-P = 5,0) 

  

 Analisando o espectro de 1H de 6d (Anexo 20), pode-se ressaltar a presença de um sinal 

quinteto com deslocamento de 1,76 ppm referente aos dois hidrogênios Hf ligados ao carbono 

intermediário no grupo alquil, o que diferencia 6d de 6c. 

No espectro de infravermelho de 6d destaca-se a banda em 1229 cm-1, referente ao 

estiramento da ligação P=O. A Tabela 8 apresenta os dados de infravermelho, RMN 1H e 31P 

do composto 6d. 

Tabela 8: Principais assinalamentos de RMN 31P, RMN 1H (500 MHz, CDCl3) e IV de 6d. 

 

IV (cm-1) RMN 31P 

( em ppm) 

RMN 1H 

( em ppm, J em Hz) 
984 (P-O) 9.76 a, b, c: 7,27 (10H, m) 

1229 (P=O)  d: 4,48 (1H, s) 
3205 (C-H)  e: 2.96 (2H, m) 
728 (C-Cl)  f: 1,76 (2H, q, JH-H = 5,0) 

  g: 3,44 (2H, t, JH-H = 5,0) 
  h: 4,96 (4H, d, JH-P = 5,0) 
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5.7 TENTATIVAS DE SÍNTESE DOS BODIPY-O-FOSFORILADOS 8 E 9.  

O prosseguimento do projeto se deu com o estudo das condições reacionais necessárias 

para a obtenção das séries de produtos de interesse. Foram realizadas reações de substituição 

nucleofílica do BODIPY 3 sobre o mesilfosfonato 5a e os cloroalquilfosforamidatos 6a-d 

sintetizados anteriormente. O Esquema 13 apresenta de forma simplificada a metodologia sob 

estudo: 
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Esquema 12 – Metodologia geral proposta para obtenção dos BODIPY-fosfonatos 8 e 
BODIPY-O-fosforamidatos 9.  

 
5.7.1 Tentativas de síntese do BODIPY 8a.   

 A reação de interesse é uma SN2, em que o nucleófilo é o oxigênio fenólico do BODIPY 

3 e o substrato é o fosfonato 5, que possui o grupo mesila como grupo de saída. Inicialmente a 

hidroxila fenólica é desprotonada por uma base, em seguida ocorre o ataque nucleofílico ao 

substrato com a liberação simultânea do grupo de saída, resultando no BODIPY-fosfonato 8. O 

Esquema 14 ilustra a proposta mecanística da reação. 
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Esquema 13 – Proposta mecanística para obtenção do BODIPY 8.  

 
 Como trata-se de uma substituição nucleofílica de ordem dois, utiliza-se um solvente 

polar aprótico para que não ocorra comprometimento do par de elétrons do nucleófilo por 

solvatação. Durante as tentativas testou-se THF, acetonitrila e dimetilformamida (DMF), em 

condições de refluxo. Também foi testada a reação sob irradiação de microondas em N-metil-

pirrolidona (NMP) como solvente. O tempo de reação variou de 30 min via micro-ondas a 28 

horas sob refluxo. Utilizou-se carbonato de potássio como base para desprotonar o BODIPY 3 

em todas os experimentos. Durante as inúmeras tentativas realizadas, o acompanhamento por 

cromatografia em camada fina apontava a formação de mistura de produtos fluorescentes e a 

presença do BODIPY de partida. (Figura 36) 
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Figura 36: CCF de acompanhamento da reação do BODIPY 3 + fosfonato 5a. Eluente: 
tolueno. 

 
 Entretanto, ao dar prosseguimento com a etapa de purificação com cromatografia 

preparativa (Figura 37), com tolueno como eluente, verificou-se a presença de duas bandas 

fluorescentes (frações 1 e 2), além da matéria prima BODIPY. Ao analisar o espectro de RMN 
1H, 31P e 19F das frações de interesse, não foram observados os sinais esperados para os produtos 

finais do projeto. 

 

Figura 37: Cromatografia preparativa da reação do BODIPY 3 + fosfonato 5a. Eluente 
tolueno. 
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 Nas diversas tentativas com alterações de solventes e das razões 

substrato/nucleófilo/base foram obtidos resultados semelhantes aos ilustrados acima. Os 

espectros de RMN das frações fluorescentes purificadas não correspondem à estrutura do 

produto desejado, mas a produtos de decomposição do núcleo BODIPY.   

 

5.7.2 Tentativas de síntese dos BODIPY’s 9a-d. 

 Da mesma forma que na síntese do BODIPY 8, o mecanismo sugerido para a formação 

dos BODIPY’s 9 é de substituição nucleofílica do tipo SN2 (Esquema 15). A hidroxila fenólica 

do BODIPY 3 atua como nucleófilo e os substratos são os cloroalquilfosforamidatos de 

diisopropila ou de dibenzila 6a-d. 

 
Esquema 14 – Mecanismo proposto para obtenção dos BODIPY’s 9.  

 

 Foram realizadas tentativas de obtenção da série de produtos 9 utilizando como 

substrato os cloroalquilfosforamidatos 6a, 6b e 6d; alterações de solventes e razão 

nucleófilo/substrato/base foram experimentadas, sem sucesso. Como alternativa, foi utilizado 

iodeto de potássio como catalisador. A adição desse sal contribui para uma redução na energia 
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de ativação da reação, com a troca do cloro pelo iodo. Como o iodo possui um raio maior, em 

comparação ao cloro, irá acomodar melhor a carga negativa após a substituição, sendo 

consequentemente um melhor grupo de saída, assim, tornando o haloalquilfosforamidato mais 

reativo. 

 Contudo, apesar das diversas alterações sintéticas realizadas, resultados semelhantes 

foram obtidos. Assim como nas tentativas de síntese do BODIPY-fosfonato 8a, o 

acompanhamento por CCF indicou o consumo dos reagentes e a formação de produtos 

fluorescentes.  

 Como desfechos semelhantes foram alcançados nas tentativas de síntese dos BODIPY-

O-fosforamidatos, pode-se então ilustrar os ensaios realizados com a CCF obtida após a reação 

entre o BODIPY 3 e o cloropropilfosforamidato 6b em refluxo de acetonitrila após 24 horas de 

reação (Figura 38) 

 

Figura 38 – CCF de acompanhamento da reação do BODIPY 3 com o 
cloropropilfosforamidato 6b. Eluente: acetato de etila:hexano (1:1). 

 
 Após análise dos espectros de RMN 1H, 31P e 19F da fração fluorescente isolada 

verificou-se que não houve formação do produto esperado, já que não havia sinais no espectro 
19F e o espectro 1H não apresentava sinais coerentes com a estrutura do BODIPY-O-

fosforamidato 9b. 

 A ausência de sinais no espectro de RMN 19F leva a crer que o BODIPY 3 degrada-se 

em temperaturas mais elevadas com presença de base no meio reacional. Para sanar tal 

problema testou-se solventes com temperaturas de ebulição inferiores, como THF, entretanto, 

mais uma vez, resultados semelhantes foram obtidos.  

 A metodologia inicialmente planejada não levou a resultados satisfatórios, 

provavelmente em decorrência da instabilidade do BODIPY 3 nas condições reacionais 

utilizadas. Propomos então uma rota sintética alternativa àquela mostrada no Esquema 1, onde 
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serão investigadas as condições onde o p-hidroxibenzaldeído atuará como nucleófilo sobre o 

mesilfosfonato 5a e os cloroalquilfosfonatos 6a-d.  Na sequência, os sistemas BODIPY-O-

fosfonato 8 e BODIPY-O-fosforamidato 9 serão obtidos após a reação do 2,4-dimetilpirrol com 

os novos intermediários formados 11a e 12a-d (Esquema 16). 

Esquema 15 –Sequência reacional alternativa proposta para a síntese do BODIPY-fosfonato 
8a e dos BODIPY-O-fosforamidatos 9a-d.  i)TFA, p-cloroanil, ii)BF3.OEt2.  

 
5.7.3 Tentativas de síntese dos intermediários benzaldeído-o-fosforamidato 12a-d. 

A síntese clássica de BODIPY’s via mecanoquímica descrita anteriormente baseia-se 

numa reação inicial de adição à carbonila, com isso, pode-se obter um aldeído já substituído 

com o grupo de interesse, para que em seguida, seja feita a reação de obtenção do BODIPY, tal 

como já apresentado no Esquema 3 deste trabalho. 

 O mecanismo para obtenção do aldeído intermediário 12 baseia-se em uma substituição 

nucleofílica do tipo SN2, em que o nucleófilo é a hidroxila fenólica do p-hidroxibenzaldeído e 

o substrato é o cloroalquilfosforamidato 6. Mais uma vez, a adição de KI ao meio reacional tem 

fins catalíticos, para promover a troca do grupo de saída Cl- por I-. A proposta mecanística pode 

ser visualizada no Esquema 17. 
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Esquema 16 – Mecanismo proposto para a obtenção dos intermediários benzaldeído-O-

fosforamidato 12. 
 

 Foi dado início às primeiras tentativas de síntese do novo intermediário 12b, utilizando 

DMF como solvente, sob temperatura de refluxo e carbonato de potássio como base. Após 

finalização da reação e procedimento de work-up, pôde-se observar por meio de CCF o 

surgimento de uma mancha com RF (fator de retenção) distinto dos reagentes. (Figura 39)  

 

Figura 39 – CCF comparativa entre p-hidroxibenzaldeído e o produto bruto da tentativa de 
síntese de 12b. (Eluente: THF/hexano (3:1)) 

 
 Foi realizado então uma purificação por cromatografia em coluna cromatográfica, 

utilizando como eluente uma mistura de THF/hexano em proporção 7:3. Após isolar, obteve-se 

um óleo amarelado em 81% de rendimento. 

 Embora o espectro de RMN 1H do produto isolado (Figura 40, Anexo 23) tenha 

apresentado impurezas que podem estar associadas ao solvente utilizado na reação (DMF) e ao 

fosforamidato de partida, pode-se visualizar os sinais esperados para o composto 12b: Um 

simpleto em 9,80 ppm referente ao hidrogênio Hi da carbonila; dois dupletos referentes aos 

hidrogênios do anel aromático em 6,94 e 7,77 ppm, Hg e Hh, respectivamente, com integração 
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igual a dois em cada; um tripleto em 4,07 ppm referente aos hidrogênios Hf, com integração 

igual a dois; e um duplo hepteto em 4,50 ppm referente aos hidrogênios Hb, com integração 

igual a dois; um tripleto referente aos hidrogênios Ha em 1,22 ppm, com integração igual a 14.  

 

 

Figura 40 – Espectro de RMN 1H do composto 12b. 

 O espectro de 31P (Anexo 24) apresentou apenas um simpleto em 7,68 ppm, 

confirmando o consumo do fosforamidato de partida e formação de um produto contendo 

fosfóro. 

 O espectro de absorção no infravermelho obtido revelou a ausência da banda larga 

referente ao estiramento da ligação O-H do p-hidroxibenzaldeído por volta de 3300 cm-1, e a 

presença de bandas em 980 cm-1 e 1229 cm-1 referente às ligações P-O e P=O, respectivamente 

e a banda de estiramento da ligação C=O em 1692 cm-1 (Figura 41, Anexo 22). 
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Figura 41 – Espectro de infravermelho do composto 12b. 

Tabela 9: Principais assinalamentos de RMN 31P, RMN 1H (500 MHz, CDCl3) e IV de 12b. 

 

IV (cm-1) RMN 31P 

( em ppm) 

RMN 1H 

( em ppm, J em Hz) 
980 (P-O) 7,68 a: 1,22 (14H, t, JH-H = 5,0) 

1229 (P=O)  b: 4,50 (2H, dhept., JH-H = 5,0, JH-P = 10,0) 
1599 (C=O)  e ou c: 1,78 (2H, m) 

  g: 6,94 (2H, d, JH-H = 10) 
  h: 7,77 (2H, d, JH-H = 10) 

  i: 9,80 (1H, s) 

 

A estratégia seguida nesse trabalho priorizou a sequência envolvendo os fosfonatos das 

séries 5 e 6 sobre o BODIPY 3, que demandou tempo além do previsto. Assim sendo, não foram 

realizadas as sínteses dos agentes de fosforilação 7a-d e os subsequentes estudos dos 

acoplamentos ao BODIPY 4 para gerar a série dos BODIPY’s-N-fosforamidato 10. Da mesma 

forma, não foi possível realizar os estudos fotoquímicos planejados, pois dependiam 

diretamente da obtenção de 8 e 9. 

A metodologia de síntese dos aminoalquilfosforamidatos 7a-d é plenamente conhecida 

pelo GPOP-UFF e certamente não apresenta dificuldades técnicas, por outro lado, o 

acoplamento posterior ao BODIPY 4 representa um desafio interessante para projetos futuros. 
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Em suma, apesar de não ter alcançado a finalização das sínteses propostas para as séries 

8 e 9, a nova metodologia sob testes apresentou resultados iniciais que apontam a direção de 

uma linha alternativa de pesquisa no campo dos BODIPY’s fosforilados.  
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6 CONCLUSÃO 

 A síntese dos intermediários pirrólicos 1 e 2 e dos BODIPY’s 3 e 4 se deu como 

esperado, segundo literatura amplamente conhecida e desenvolvida, seguindo os conceitos da 

química verde, e com rendimentos satisfatórios; 

 Os intermediários mesilfosfonato 5a e cloroalquilfosforamidatos 6a-d foram obtidos e 

caracterizados em bom rendimento, seguindo metodologia muito discutida e desenvolvida pelo 

GPOP-UFF. O intermediário 5b não foi obtido e sua síntese será adaptada posteriomente. 

 A síntese das séries de produtos finais 8, 9 e 10 como descrita na metodologia inicial 

não apresentou bons resultados. Após inúmeras tentativas de ajustes ao meio reacional, 

concluiu-se que o BODIPY 3 sofre degradação quando em meio básico e aquecimento, já que, 

durante o acompanhamento das reações com CCF, notava-se o consumo do mesmo e formação 

de subprodutos com fluorescência, que ao serem isolados, resultavam em espectros de RMN 

diferentes do esperado para o produto final. 

 Foi feita então a opção pelo estudo de uma nova rota sintética para obtenção dos 

produtos. A funcionalização do p-hidroxibenzaldeído com os intermediários fosforilados, para 

então a posterior obtenção do BODIPY. 

 A nova rota sintética está sob ajuste de metodologia, com resultados iniciais 

satisfatórios. Assim que obtidos, os produtos 8, 9 e 10, serão submetidos a testes fotoquímicos 

e biológicos, para avaliar sua capacidade como sensores moleculares. 
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7 EXPERIMENTAL  

7.1 MATERIAIS 

 Os solventes e reagentes utilizados nas sínteses foram de grau P.A e purificados, quando 

necessário, a partir de métodos descritos na literatura. 

 As reações foram monitoradas através de cromatografia em camada fina (CCF), 

utilizando cromatoplacas de sílica gel suportadas em alumínio, da marca Merck, com 0,2 mm 

de espessura de camada, e indicador para revelação na região do ultravioleta (254 nm). 

7.2 EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PARA CARACTERIZAÇÃO DOS COMPOSTOS. 

 Espectrômetro de RMN VARIAN UNITY PLUS (300 MHz ou 500 MHz), 1H: 299,95 

MHz ou 499,84 MHz, 19F: 282,38 MHz ou 470,56 MHz e 31P: 121,42 MHz. Os espectros de 

RMN foram obtidos utilizando-se tetrametilsilano (TMS) como padrão interno para os núcleos 

de 1H, ácido fosfórico 85% como padrão externo para o núcleo de 31P e ácido trifluoroacético 

(TFA) como padrão interno para o núcleo de 19F. Os deslocamentos químicos (δ) foram 

referidos em partes por milhão (ppm) e as constantes de acoplamento (J) em Hertz (Hz). A 

multiplicidade dos sinais foi assinalada como: s, simpletos; d, dupletos; t, tripletos; q, quarteto; 

quint, quintetos; m, multipletos; dd, duplo dupletos; dt, duplo tripletos. 

7.3 PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS  

7.3.1 Síntese do 3,5-dimetil-1H-pirrol-2,4-dicarboxilato de dietila 1  

 

Em um balão de fundo redondo tritubulado de 1L acoplado a um condensador de refluxo 

e mantido em banho de gelo adicionou-se acetoacetato de etila (130 g; 1,0 mol) e ácido acético 

glacial (300,0 mL). Com o auxílio de um funil de adição, adicionou-se gota a gota uma solução 

aquosa de nitrito de sódio (35, 66 g; 0,49 mol) a fim de impedir que a temperatura ultrapasse 

10°C. Após a adição, retirou-se o banho de gelo e deixou-se agitando por 4 horas a temperatura 

ambiente. Em seguida, adicionou-se cuidadosamente 65 g de zinco em porções de 5g 

(ATENÇÃO! 15g são suficientes para a solução entrar em refluxo). Deixou-se em refluxo por 

mais 1 hora. Verteu-se o conteúdo para um béquer contendo 1L de água gelada e guardou-se 

na geladeira por uma noite. Realizou-se filtração a vácuo com lavagens com água gelada e 

etanol gelado. Secou-se o sólido amarelo resultante em dessecador, pesou-se e transferiu-se um 

recipiente. Obtido em 79% de rendimento. PF=134-136 °C (Lit. 135-136 °C). 
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7.3.2 Síntese do 2,4-dimetil-1H-pirrol 2 

 

 Em um balão de fundo redondo tritubulado de 150mL acoplado a um condensador de 

refluxo adicionou-se uma mistura de 3,5-dimetil-1H-pirrol-2,4-dicarboxilato de dietila (1; 

19,79g; 92,35mmol) e ácido fosfórico (42 mL; 474,92 mmol). Manteve-se a temperatura a 

170°C por 2 horas. Após o término da reação, neutralizou-se o meio reacional com solução 1 

mol/L de NaOH. Extraiu-se a solução resultante com diclorometano, secou-se a fase orgânica 

com Na2SO4 anidro. Filtrou-se, evaporou-se o solvente e destilou-se (PE = 160-165ºC) o 

produto puro (2) foi obtido como um líquido levemente amarelo com 41% de rendimento. Todo 

o produto foi utilizado após purificação, na etapa seguinte, pois o 2,4-dimetil-1H-pirrol se 

degrada facilmente. Logo, não foi realizada nenhuma técnica espectroscópica para 

identificação. 

 

7.3.3 Síntese do 4,4-difluor-1,3,5,7-tetrametil-8-(4-hidroxifenil)-4-bora-3a,4a-diaza-s-

indaceno 3  

 

 Adicionou-se em um gral de porcelana 0,61 g (5,0 mmol) de p-hidroxibenzaldeído com 

1mL (10 mmol) do 2,4-dimetilpirrol e 5 gotas de ácido trifluoracético (TFA) e misturou-se por 

cerca de 1 minuto. Essa etapa da reação pode apresentar dificuldade devido à rigidez da pasta 

resultante e, portanto, uma quantidade mínima de clorofórmio, 1-2 mL, foi adicionada para 

facilitar o processo de mistura dos reagentes. Em seguida, 1,80g (7,4 mmol) de p-cloroanil 

foram adicionados e misturados por cerca de 5 minutos. Após isto, 6,0mL (43,0 mmol) de 

trietilamina foram adicionados e misturados por mais 5 minutos. Subsequentemente, adicionou-

se 6,0mL (47,4 mmol) de BF3.OEt2 lentamente e misturou-se por mais 5 minutos até uma pasta 
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vermelha escura ser formada. Realizou-se filtração em sílica utilizando clorofórmio como 

eluente para a retirada do produto bruto. Purificou-se o produto bruto por cromatografia em 

coluna utilizando hexano/clorofórmio, inicialmente 1:1, com gradiente de concentração de 

CHCl3. Obtido em 29% de rendimento.  

 

7.3.4 Síntese do 4,4-difluor-1,3,5,7-tetrametil-8-(2,3,4,5,6)-pentafluor-fenil-4-bora-3a,4a-

diaza-s-indaceno 4 

 

 Adicionou-se em um gral de porcelana 0,62 mL (5,0 mmol) de pentafluorbenzaldeído 

com 1mL (10 mmol) do 2,4-dimetilpirrol e 5 gotas de ácido trifluoracético (TFA) e misturou-

se por cerca de 1 minuto. Essa etapa da reação pode apresentar dificuldade devido à rigidez da 

pasta resultante e, portanto, uma quantidade mínima de clorofórmio, 1-2 mL, foi adicionada 

para facilitar o processo de mistura dos reagentes. Em seguida, 1,80g (7,4 mmol) de p-cloroanil 

foram adicionados e misturados por cerca de 5 minutos. Após isto, 6,0mL (43,0 mmol) de 

trietilamina foram adicionados e misturados por mais 5 minutos. Subsequentemente, adicionou-

se 6,0mL (47,4 mmol) de BF3.OEt2 lentamente e misturou-se por mais 5 minutos até uma pasta 

vermelha escura ser formada. Realizou-se uma filtração em sílica utilizando clorofórmio como 

eluente para a retirada do produto bruto. Purificou-se o produto bruto por cromatografia em 

coluna utilizando Hexano/CHCl3, inicialmente 1:1, com gradiente de concentração de CHCl3. 

Obtido em 18% de rendimento.  

 

7.3.5 Síntese do metanossulfonato de (diisopropoxifosforil)metila (mesilfosfonato de 

diisopropila- 5a) 

 

 Em um balão adicionou-se fosfonato de diisopropila (40 mmol; 5 mL); trietilamina (40 

mmol; 5,3 mL) e paraformaldeído (43,3 mmol; 1,33g). Deixou-se agitando a temperatura 

ambiente por 10 horas. Adicionou-se 30 mL de CH2Cl2 e 4 mL de HCl 2M. Extraiu-se e secou-
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se a fase orgânica com Na2SO4 anidro. Ao óleo incolor obtido, adicionou-se a 0°C uma solução 

de 25 mL de CH2Cl2, cloreto de mesila (40 mmol; 4,58 g; 3,09 mL) e trietilamina (40 mmol; 

5,3 mL). Agitou-se por 6 horas a temperatura ambiente. Extraiu-se sucessivamente com HCl 

2M, água, solução saturada de NaHCO3. 5a foi obtido em 45% de rendimento. 

 

7.3.6 Síntese dos cloroalquilfosforamidatos de diisopropila 6a,b. Procedimento geral. 

 

 Adicionou-se, lentamente e mantendo a temperatura em 0 °C, uma solução recentemente 

destilada de fosfonato de diissopropila (20 mmol) em 10 mL de CCl4, a uma solução, sob 

agitação, de cloroalquilamina (20 mmol) e NaOH (40 mmol) em água (6 mL). Agitou-se a 

mistura por 24 h, adicionando mais solução aquosa de NaOH para manter o pH básico, se 

necessário. Adicionou-se água à mistura final e extraiu-se o produto por três vezes com hexano. 

Secou-se com MgSO4 anidro e evaporou-se o solvente. 6a (n=2) foi obtido em 63%. 6b (n=3) 

foi obtido em 41% de rendimento.   

 

7.3.7 Síntese dos cloroalquilfosforamidatos de dibenzila 6c,d. Procedimento geral. 

6d

P

O

O

O

HN

Cl

P

O

O

O

HN

Cl

6c

 

 Adicionou-se, lentamente e mantendo a temperatura em 0 °C, uma solução recentemente 

destilada de fosfonato de benzila (20 mmol) em 10 mL de CCl4, a uma solução, sob agitação, 

de cloroalquilamina (20 mmol) e NaOH (40 mmol) em água (6 mL). Agitou-se a mistura por 

24 h, adicionando mais solução aquosa de NaOH para manter o pH básico, se necessário. 

Adicionou-se água à mistura final e o e extraiu-se o produto três vezes com hexano. Secou-se 

com MgSO4 anidro e evaporou-se o solvente. 6c (n=2) foi obtido em 32% de rendimento. 6d 

(n=3) foi obtido em 43% de rendimento.  
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Anexo 1 – Espectro de infravermelho do composto 1. 

 

 

Anexo 2 – Espectro de RMN 1H do (500 MHz) do composto 1, em CDCl3. 
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Anexo 3 – Espectro de Infravermelho do composto 3. 

 

 

Anexo 4 – Espectro de RMN de 1H (500 MHz) do composto 3, em CDCl3. 
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Anexo 5 – Espectro de RMN de 19F (470 MHz) do composto 3, em CDCl3. 

 

 

Anexo 6 – Espectro de RMN de 1H (500 MHz) do composto 4, em CDCl3 
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Anexo 7 – Espectro de RMN de 19F (470 MHz) do composto 4, em CDCl3. 

 

 

Anexo 8 – Espectro de Infravermelho do composto 5a. 
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Anexo 9 – Espectro de RMN de 1H (500 MHz) do composto 5a, em CDCl3. 

 

 

Anexo 10 – Espectro de RMN de 31P (202 MHz) do composto 5a, em CDCl3. 
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Anexo 11 – Espectro de Infravermelho do composto 6a. 

 

 

Anexo 12 – Espectro de RMN de 1H (500 MHz) do composto 6a, em CDCl3. 
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Anexo 13 – Espectro de RMN de 31P (202 MHz) do composto 6a, em CDCl3. 

 

 

Anexo 14 – Espectro de Infravermelho do composto 6b. 

 

 

 

 

 



 
 

77 
 

 

Anexo 15 – Espectro de RMN de 1H (500 MHz) do composto 6b, em CDCl3. 

 

 

Anexo 16 – Espectro de RMN de 31P (202 MHz) do composto 6b, em CDCl3. 
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Anexo 17 – Espectro de Infravermelho do composto 6c. 

 

 

 

 

Anexo 18 – Espectro de RMN de 1H (500 MHz) do composto 6c, em CDCl3. 
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Anexo 19: Espectro de RMN de 31P (202 MHz) do composto 6c, em CDCl3. 

 

 

Anexo 20 – Espectro de RMN de 1H (500 MHz) do composto 6d, em CDCl3. 
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Anexo 21 – Espectro de RMN de 31P (202 MHz) do composto 6d, em CDCl3. 

 

 

 

Anexo 22 – Espectro de infravermelho do composto 12b. 
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Anexo 23 – Espectro de RMN de 1H (500 MHz) do composto 12d, em CDCl3. 

 

 

 

Anexo 24 – Espectro de RMN de 31P (202 MHz) do composto 12d, em CDCl3. 

 


