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Petrarca de Albuquerque, J. L. Otimização da síntese de dipirrometanos e seleno-

funcionalização direta de núcleos BODIPY. 2022. 160p. Dissertação - Programa de 

Pós-Graduação em Química. Instituto de Química, Universidade de São Paulo, São 

Paulo. 

Resumo 

Nas últimas décadas houve um crescente interesse na síntese de compostos fluorescentes e 

a aplicação destes como sondas, especialmente os BODIPYs (boron-dipyrromethene). 

Recentemente, vem-se estudando a aplicação de sondas seleno-funcionalizadas, 

principalmente para a detecção de ROS (reactive oxygen species) e RNS (reactive nitrogen 

species). A oxidação do selênio ligado às sondas por um agente ROS ou RNS suprime o efeito 

PET, reestabelecendo a fluorescência da sonda. Assim, a síntese de BODIPYs calcogeno-

funcionalizados surge como uma estratégia bastante interessante e rotas sintéticas curtas e 

eficientes devem trazer grande contribuição para as aplicações desses agentes fluorescentes. 

Entre elas, há grande interesse em desenvolver reações de substituição direta para a rápida 

funcionalização do núcleo BODIPY. O presente trabalho apresenta uma nova abordagem 

para a seleno-funcionalização direta de BODIPYs utilizando disselenetos e peróxidos 

orgânicos. Hipóteses sobre os mecanismos envolvidos foram elaboradas. Além disso, foi 

desenvolvida uma nova metodologia para a síntese dos precursores dos BODIPYs 

(dipirrometanos) em que não se faz necessária purificação e o produto pode ser aplicado 

diretamente na próxima etapa. Os valores elevados de pureza foram determinados por RMN 

quantitativo; foi desenvolvido um procedimento em que a mistura reacional utilizada nestas 

reações pode ser reutilizada, diminuindo a geração de resíduos. 

Palavras-chave: sondas fluorescentes, dipirrometano, BODIPY, selênio, peróxidos, 

funcionalização direta 

  



 
 

 

  



 
     

Petrarca de Albuquerque, J. L. Optimized synthesis of dipyrromethanes and direct 

selenofunctionalization of BODIPYs cores. 2022. 160p. Masters Thesis - Graduate 

Program in Chemistry. Instituto de Química, Universidade de São Paulo, São Paulo. 

Abstract 

Over the past few decades, there has been a growing interest in the synthesis of fluorescent 

compounds and their application as probes, especially BODIPYs (boron-dipyrromethene). 

Recently, studies on the application of the selenoBODIPYs probes for the detection of ROS 

(reactive oxygen species) and RNS (reactive nitrogen species) are being conducted. The 

oxidation of selenium atoms by ROS or RNS suppresses the PeT effect, restoring the probe’s 

fluorescence.  Thus, the synthesis of selenoBODIPYs rises as an interesting strategy, in which 

shorter and more effective routes will provide major advances in the applications of these 

fluorescent agents. Direct substitution reactions, leading to a quick core functionalization are 

among the most interesting strategies. The present work reports a new approach for the 

direct selenofunctionalization of BODIPY cores utilizing diselenides and organic peroxides 

and hypotheses on the mechanisms were elaborated. In addition, a new methodology was 

developed for the synthesis of BODIPYs precursors (dipyrromethane), which does not require 

purification and can be used directly in the next step. Their purity was verified by quantitative 

NMR; a method was developed for reutilizing the reaction media on new reactions, 

generating fewer residues. 

Keywords: fluorescent probes, dipyrromethane, BODIPY, selenium, peroxides, direct 

functionalization 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Sondas Fluorescentes 

A capacidade de detectar analitos e espécies de interesse é uma das maiores áreas de estudo 

da Química e onde desenvolveram-se inúmeras técnicas para atingir esses objetivos. A 

descoberta da fluorescência possibilitou a exploração deste fenômeno para analisar 

qualitativa- e quantitativamente diversas espécies químicas e biológicas, tanto direta quanto 

indiretamente. O desenvolvimento de sondas fluorescentes foi um passo importantíssimo 

nesta direção, e desde os trabalhos pioneiros de Tsien1, nos anos 1980, a pesquisa nesta área 

resultou em inúmeras moléculas que encontram as mais diversas aplicações em todas as 

áreas da ciência e tecnologia.2 

Diversas sondas fluorescentes foram desenvolvidas ao longo das últimas décadas3 ( 

Figura 1). Entre elas, as principais são as derivadas de quinolina4,  fluoresceína5, rodamina6, 

cianina7  e boro-dipirrometenos (BODIPY, boron-dipyrromethene)8. Estas classes possuem 

algumas características químicas e físicas em comum, que privilegiam seus usos como sondas 

fluorescentes, como por exemplo, solubilidade e estabilidade, alto rendimento quântico de 

emissão, absortividade molar e foto-estabilidade. A aplicação destas sondas abrange tanto a 

detecção de cátions metálicos, quanto a de espécies bioativas em meio celular.8 

Figura 1 - Exemplos das principais sondas fluorescentes 

 

Fonte: O autor 

Das principais sondas, as que compreendem os derivados de BODIPY ganharam destaque 

nos últimos anos9.  Isso pode ser explicado, entre outros fatores, por sua estabilidade e 
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robustez, pela facilidade de síntese (e derivatização) e consequente modulação das 

características fotofísicas, e também por absorver e emitir radiação em comprimentos de luz 

na região do infra-vermelho próximo (IVP), especialmente importante para validar sua 

aplicação na área de bio-imagem.10  

Dentre as aplicações dos BODIPYs as reportadas em literatura que mais se destacam estão 

as que descrevem uso como sensores de cátions, ânions e biomoléculas11, como sensores de 

pH12 e sondas de oxigênio singlete13  em meio biológico, como marcadores para bio-

imageamento14 - especialmente importante para a detecção em tempo real e resolução 

espacial e temporal de biomoléculas15, para acompanhar seu movimento dentro da célula ou 

organela16  e também para diagnóstico médico por imagem17. 

1.2 Detecção de ROS e RNS  

Especial interesse vem se dando para aplicações destas como sondas de BODIPY para 

detecção de ROS (reactive oxygen species) e RNS (reactive nitrogen species)18. A descoberta 

de que algumas destas espécies funcionam como reguladores fisiológicos19 impulsionou a 

busca por métodos de detecção melhores e mais precisos. Entre os principais reguladores 

está o NO (uma RNS), que em concentração da ordem de nanomolar, atua na homeostase 

bioquímica e fisiológica de alguns processos, como neurotransmissão e regulação da pressão 

sanguínea.20 Outro importante sinalizador é o peróxido de hidrogênio (uma ROS), que antes 

era reconhecido somente como um marcador de estresse oxidativo em processos de 

envelhecimento e de algumas doenças.21 

É conhecido também que distúrbios ou desregulações na concentração destas espécies 

podem provocar um efeito lesivo em biomoléculas, causando danos oxidativos e também 

perturbação do balanço redox celular. Isso pode desencadear o surgimento e mesmo 

progressão de doenças, como aterosclerose, diabetes e câncer.22 

Estes e outros motivos justificam o desenvolvimento de técnicas e processos de detecção 

destas espécies reativas. Ao longo dos últimos anos foram sendo desenvolvidas sondas para 

a detecção de espécies especificas, como por exemplo para peróxido de hidrogênio23, ânion 

radical superóxido24 e peroxinitrito25, utilizando-se dos mais diversos mecanismos de 

detecção. 
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Dentre os principais mecanismos de detecção por fluorescência está a supressão do efeito 

PeT26  (seção 1.3).   Em 1998, Nagano27 descreveu a síntese de diamino-fluoresceínas (DAFs), 

uma das primeiras sondas desenvolvidas para a detecção de NO. As DAFs são fracamente 

fluorescentes devido ao quenching por efeito PeT do grupo amino substituído, rico em 

elétrons. A reação com NO e conversão ao grupo triazol suprime o efeito PeT, fazendo com 

que a sonda se torne fluorescente (Esquema 1). Recentemente, outros exemplos foram 

reportados na literatura28. 

Esquema 1 - DAFs e reação com NO: supressão de fluorescência por efeito PeT27 

 

Fonte: Adaptado do trabalho original de Nagano 27 

1.3 Fluorescência e efeitos de átomos pesados 

É conhecido que a presença de átomos pesados em cromóforos altera o comportamento 

fotofísico destes ("efeitos de átomo pesado").29  Entre eles está o favorecimento do ISC 

(intersystem crossing), que aumenta a eficiência de transições proibidas por spin do estado 

singleto para o estado tripleto.  Isso favorece a aplicação destes cromóforos como foto-

sensitivos (photosensitizers).30  Além disso, a presença desta classe de átomos também 

possibilita desvios batocrômicos (em direção a maiores comprimentos de onda) nos 

espectros de emissão dos cromóforos.  

Dois tipos de PeT podem ocorrer:  a-PeT (acceptor) ou d-PeT (donor, Figura 2).   No a-PeT 

(Figura 2b), o cromóforo no estado excitado recebe um elétron do substituinte (por isso 

também é conhecido como PeT redutivo). Já no efeito d-PeT (Figura 2c), o cromóforo no 

estado excitado doa um de seus elétrons para o substituinte (é também conhecido como 

efeito PeT oxidativo). No caso redutivo, a ocupação do orbital de partida do elétron do 

cromóforo por um elétron do ligante não permite que o primeiro retorne e emita radiação em 

forma de luz, favorecendo processos de decaimentos não radiativos.  Já no caso oxidativo, o 
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elétron excitado no orbital do cromóforo é transferido para o orbital LUMO do ligante.  

Assim, o PeT leva a supressão da fluorescência no cromóforo (fluorescence quenching). Um 

efeito ocorrerá em favorecimento do outro dependendo dos níveis de energia dos orbitais 

HOMO - LUMO do cromóforo e do ligante. 8 

Figura 2 – Efeito PeT 

 

Fonte: O autor 

No caso de cromóforos seleno- ou teluro-funcionalizados, o efeito a-PeT é bastante 

expressivo, pois, sendo ambos, selênio e telúrio, átomos pesados, estes favorecem a doação 

de elétrons para o núcleo cromofórico. Isso faz com que o rendimento quântico de diversas 

espécies seja muito baixo. Porém, percebeu-se que o efeito PeT é suprimido quando o 

calcogênio é oxidado a selenóxido ou teluróxido.  Isso permitiu a exploração deste tipo de 

sistema para a detecção de espécies oxidantes e, aliado ao efeito fluorescente do cromóforo, 

a aplicação em sistemas biológico e bioimagemento. Tem sido crescente o número de sondas 

fluorescentes para a detecção de ROS e RNS (espécies altamente oxidantes e reativas) se 

utilizando deste efeito promovido pela calcogeno-funcionalização.31 

1.4 O BODIPY 

O núcleo BODIPY foi sintetizado pela primeira vez em 1968, por Treibs e Kreuzer.32 O núcleo 

cromofórico consiste de duas unidades pirrólicas, unidas por uma ponte metilênica, nas quais 

os dois átomos de nitrogênio encontram-se ligados à um átomo de boro. A numeração das 

posições é indicada na Figura 3. 

 



33 
 

Figura 3 – Estrutura básica do BODIPY e a numeração das posições 

 

Fonte: O autor 

1.4.1 Síntese de BODIPYs 

Duas estratégias principais são empregadas para a síntese do núcleo básico do cromóforo. A 

primeira consiste na condensação de um aldeído (3) com pirrol (4) (Esquema 2), que pode ser 

substituído ou não, resultando em um produto intermediário muito importante, o 

dipirrometano (5). Em seguida é necessário oxidar esta espécie para a obtenção da extensão 

da conjugação, resultando no dipirrometeno (6). Esse composto usualmente não é isolado, 

devido a sua baixa estabilidade. Por último, é realizada a complexação com o boro, 

promovida por BF3.OEt2.
8 

Esquema 2 – Síntese de BODIPYs por condensação de aldeído com pirrol 

 

DDQ: 2,3-dicloro-5,6-dicianobenzoquinona 

Fonte: O autor 

A segunda rota conta com a reação entre pirrol (4) e um cloreto de acila (8, Esquema 3), 

resultando na cetona 9. Esta, na presença de um agente desidratante como POCl3, reage com 

outro pirrol (podendo este ser o mesmo ou outro). Desta forma, o intermediário 

dipirrometeno 6 é obtido e prossegue-se para a complexação com o reagente de boro.10 
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Esquema 3 – Síntese de BODIPYs por reação de pirrol com cloreto de acila 

 

Fonte: O autor 

Independente da metodologia empregada, a síntese de BODIPYs geralmente sofre de baixos 

rendimentos, emprego de excesso de reagentes e reações com muitos subprodutos.9 Um dos 

principais problemas da primeira metodologia apresentada é a obtenção do dipirrometano, 

conforme trataremos em mais detalhes na seção a seguir.  

1.4.1.1 Síntese de dipirrometanos 

O dipirrometanos são estruturas importantes na química, não somente por serem 

precursores dos BODIPYs, mas também por serem intermediários importantes na obtenção 

de outras espécies, como corrols e porfirinas.33 Na década de 1970, impulsionados por essa 

química, algumas rotas para a obtenção destes intermediários começaram a ser divulgadas 

na literatura. Em 1974, Nagarkatti demonstrou a exploração da condensação de pirrol e 

aldeídos mediada por HCl gasoso em metanol, resultando na obtenção de DPMs meso-

substituídos com piridinas34 (Esquema 4a). Duas décadas depois, Vigmond promoveu uma 

transformação similar, porém utilizando uma mistura ácido acético/THF, resultando no DPM 

desejado35 (Esquema 4b). 

Esquema 4 – Algumas das primeiras estratégias de síntese de DPMs 

 

Fonte: Adaptado dos trabalhos de Nagarkati34 e Vigmond35 
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Os trabalhos mais conhecidos e que mais se destacam neste tema são os de Lindsay. Duas 

publicações são importantes para entendermos esse contexto. A primeira, de 1994, descreve 

a síntese de DPM através da condensação de aldeído e pirrol utilizando TFA como 

catalisador.36 Neste trabalho, os autores descrevem a necessidade de utilizar 40 equivalentes 

de pirrol em relação ao aldeído. Além disso, a purificação era feita por coluna cromatográfica. 

O Esquema 5 traz a condições empregadas e os rendimentos de alguns exemplos, que para a 

maioria dos casos não é elevado. 

Esquema 5 –Primeira síntese de Lindsay 

 

Fonte: Adaptado do trabalho original36 

Em 1999, o mesmo autor descreve a otimização da metodologia anterior, além da inovação 

no método de purificação empregado.37 Neste trabalho, o grupo de Lindsay determinou que 

quatro espécies principais seriam obtidas desta reação (Esquema 6) e utilizando análises de 

cromatografia gasosa eles puderam determinar a quantidade relativa entre cada uma delas. 

Desta forma foi obtida a melhor condição para a reação. Conhecidos os subprodutos, os 

autores desenvolveram uma metodologia de purificação, que consistiu de duas etapas: 1) 

destilação horizontal sob pressão reduzida, para separar o dipirrometano e o dipirrometano 

“N-confused” dos outros subprodutos; 2) recristalização para obter o DPM. 

Sendo a purificação por coluna cromatográfica extremamente complicada e tediosa, outro 

grupo trabalhou na melhoria deste processo. O artigo publicado por Dolphin e colaboradores, 

em 1998, descreve a mesma metodologia de reação para a obtenção de 10, utilizando 

excesso de pirrol e TFA.38 Porém, eles se utilizam do método de sublimação para purificar o 

produto desejado, obtendo o produto em 55% de rendimento. 
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Esquema 6 – Metodologia de obtenção de DPM otimizada e processo de purificação, com 
os principais subprodutos formados 

 

Fonte: Adaptada do trabalho original37 

O provável mecanismo para essa reação foi apresentado por Chauhan e colaboradores39 e 

está descrito no Esquema 7a. O catalisador prótico ativa a carbonila do aldeído, permitindo o 

ataque do pirrol. O álcool (13) formado, após protonação, se torna um bom grupo de partida, 

permitindo assim que outra molécula de pirrol ataque e, após rearranjo dos elétrons e 

eliminação de um próton, forneça o produto desejado. É preferencial o ataque do pirrol pela 

posição 2, porém, o ataque também pode ocorrer pela posição 3, formando o produto “N-

confused” (11, Esquema 7b). Esse produto, segundo Lindsay, corresponde a menos de 2% dos 

subprodutos formados. Porém, o TPM (12), também obtido como subproduto, pode chegar 

a compor até 30% dos subprodutos desta reação. Um possível mecanismo para explicar sua 

formação está descrito no esquema Esquema 7c. Nesta proposição, 10 age como nucleófilo, 

atacando o intermediário reativo A, formando o subproduto indesejado. 
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Esquema 7 – Possível mecanismo para a formação de 10, 11, e 12 

 

Fonte: Adaptado do trabalho original39 

É possível perceber que, ao longo da reação, conforme 10 vai sendo formado, vai 

participando de uma reação paralela. Uma das formas de aumentar o rendimento desta 

reação seria impedir que essa reação paralela ocorresse e uma estratégia encontrada para 

isso foi desenvolvida por Gonsalves e colaboradores.40 Os autores reportaram a síntese de 

dipirrometanos em água sob aquecimento, utilizando uma solução de HCl como catalisador 

(Esquema 8). O dipirrometano não é solúvel em água fazendo com que conforme seja 

formado, precipite da solução, ficando impedido de participar de reações posteriores. 
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Esquema 8 – Síntese de 10 por Gonsalves 

 

Com base neste trabalho, outras metodologias em água foram desenvolvidas. Dehaen, em 

2007, retirou o parâmetro aquecimento e reportou a obtenção de 10 em 86% de rendimento 

bruto.41 Os autores descrevem que o produto precipita da solução com pureza considerável 

(Esquema 9a). Já em 2019, Mortazavi-Manesh modificou o catalisador, utilizando BF3.OEt2 

em meio aquoso sob aquecimento, reportando um rendimento de 65%42(Esquema 9b). 

Porém, a última metodologia citada envolve uma extração do meio reacional e posterior 

purificação por cristalização. 

Esquema 9 – Outras metodologias descritas que utilizam água como solvente 

 

Fonte: Adaptado dos trabalhos originais41, 42 

1.4.2 Funcionalização de BODIPYs 

A funcionalização de núcleos BODIPY permite a obtenção de estruturas substituídas com 

grupos que podem modular suas características fotofísicas. Segundo Boens43, pode-se dividir 

as estratégias sintéticas em duas frentes: pré- e pós-funcionalização. A pré-funcionalização 

consiste na estratégia que adiciona substituintes ao núcleo BODIPY anteriormente à 
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complexação com boro, como por exemplo a modificação do pirrol precedente. Já a pós 

funcionalização reúne as estratégias que aplicam modificações ao núcleo BODIPY após a 

complexação com boro. Portanto, a complexação com boro funciona como uma fronteira 

entre as duas estratégias. 

Algumas vantagens pertencem a cada um dos métodos.  O primeiro é largamente utilizado 

como estratégia para a síntese de BODIPYs não-simétricos, visto que é possível alterar o 

núcleo pirrolínico com os substituintes desejados e realizar a reação com o aldeído e 

posteriormente adiciona-se outro pirrol previamente substituído. O segundo tem a 

vantagem de aproveitar da reatividade aumentada do núcleo complexado e realizar 

transformações simétricas, ou seja, nas duas porções pirrolínicas simultaneamente. 

1.4.2.1 Pré funcionalização 

Apesar de conter mais etapas, essa estratégia permite a inserção de diversos grupos 

funcionais no núcleo BODIPY. Um exemplo importante da aplicação desta estratégia é a 

síntese dos Keio Fluors44  (BODIPYs com anéis furanos fundidos, Esquema 10).   

Esquema 10 – Síntese dos Keio-Fluors 

 

Fonte: Adaptado do trabalho original44 

1.4.2.2 Pós funcionalização  

A pós funcionalização é a estratégia mais utilizadas para a síntese de BODIPYs e consiste em 

funcionalizar o BODIPY com algum grupo reativo (halogênio, tioalquil, etc).  Os grupos 
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podem ser periféricos, ou estar diretamente ligados ao núcleo do BODIPY, tanto no pirrol, 

quanto na posição meso.  Diversas estratégias foram desenvolvidas ao longo do tempo para 

proceder com as transformações necessárias43.  A Figura 4 sintetiza as principais reações que 

são utilizadas. 

Figura 4 – Principais estratégias para a funcionalização de BODIPYs  

 

Fonte: Adaptado do trabalho original43 

1.4.3 Reatividade de BODIPYs 

As estruturas mesoméricas dos BODIPYs revelam algumas das características eletrônicas das 

diferentes posições do núcleo45. O Esquema 11 apresenta algumas de suas estruturas de 

ressonância. De acordo com essas estruturas, percebemos que as posições 2 e 6 apresentam 

tendências em possuir maiores densidades de carga. Já as posições 3 e 5, por estarem 

próximas ao nitrogênio positivo, apresentam menor densidade de carga. 

Esquema 11 – Algumas estruturas de ressonância 

 

Fonte: O autor 

Essas estruturas explicam as tendências de reatividade dos BODIPYs. Desta forma, as 

posições 2 e 6 do BODIPY atuam como nucleófilo e as reações mais comuns são as de 

substituição eletrofílica com halogênios46, tiocianatos47 e formilação de Vilsmeyer-Hack.48. 

Já as posições 1, 3, 5, 7 e 8 atuam como eletrófilo, sendo reações de substituição nucleofílica 

aromática com nucleófilo de nitrogênio, oxigênio e carbono as mais comuns.49 É possível 
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também que o átomo de boro sofra substituição49. Além de reações polares de substituição, 

todas as posições do núcleo são passíveis de sofrerem reações de acoplamento de paládio50 

além de reações radicalares nas posições 1,3,5 e 7. 51 

1.4.4 Síntese de BODIPYs seleno e teluro funcionalizados 

Ambas as estratégias de funcionalização foram utilizadas para a síntese de núcleos BODIPY 

contendo selênio ou telúrio.  O mais comum é utilizar a pós funcionalização, principalmente 

a reação de substituição nucleofílica aromática nas posições 3 e 5, ou a substituição 

eletrofílica aromática, nas posições 2 e 6. Em 2009, Vosch apresentou a síntese de diversos 

derivados calcogenados (14,  

Esquema 12), obtidos através da reação de calcogenetos com BODIPYs halogenados (15), 

através de reações de substituição nucleofílica aromática52. Os precursores foram obtidos 

através da halogenação do dipirrometano 16. É interessante notar nesta rota que a inserção 

do átomo de cloro na posição desejada em 15 só foi possível pois a cloração foi feita 

anteriormente à complexação com o reagente de boro. O dipirrometano 16 apresenta 

reatividade semelhante ao pirrol, portanto sofre reações de substituição eletrofílica 

preferencialmente nas posições 2. Caso a complexação e obtenção do BODIPY 17 fosse feita 

antes, a cloração ocorreria nas posições 2 e 6, suscetíveis a reações de substituição eletrofílica 

aromática. 

Esquema 12 – Estratégia de Vorsch para a calcogenação de BODIPYs 

 

Fonte: Adaptado do trabalho original52 
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Al Anshori, em 201653, se beneficiou da mesma reação para obter tanto derivados seleno- 

quanto telurofuncionalizados. O BODIPY clorado (18, Esquema 13) foi obtido através do 

pirrol 19 substituído com cloro posição 2. As reações de substituição nucleofílica aromática 

procederam em bons rendimentos entre esse BODIPY e os calcogenetos correspondentes. 

Esquema 13 – Estratégia empregada por Al Anshori 

 

Fonte: Adaptado do trabalho original53 

Outros grupos utilizaram o BODIPY como o nucleófilo da reação. Em 2016, Mulay reportou 

um trabalho onde obtém derivados selenofuncionalizados nas posições 2,6 através da reação 

do BODIPY (20) com cloreto de fenilselenelila (21).54 Porém, essas reações só foram 

reportadas com o núcleo pirrólico tetrametilado (Esquema 14).  

Esquema 14 – Estratégia abordada por Mulay 

 

Fonte: Adaptado do trabalho original54 
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Substituição na mesma posição também foi obtida por Palao e colaboradores, em 201655. Os 

autores se utilizaram das características nucleofílicas das posições 2 e 6 do BODIPY 22 para 

reagir com um eletrófilo de iodo, fornecendo o produto 23 iodado. Com esse produto, através 

de uma reação de acoplamento de Stille com selenoestananas, obtiveram o BODIPY 

selenado 24 em ótimo rendimento. 

Esquema 15 – Abordagem de Palao e colaboradores 

 

Fonte: Adaptado do trabalho original55 

É importante notar que as estratégias envolvendo reações de substituição nucleofílica 

aromática para a inserção de calcogênios no BODIPY necessitam previamente da inserção de 

um grupo de saída, como halogênios, por exemplo. O mesmo é observado com reações 

acoplamento de paládio, as quais necessitam de espécies halogenadas (usualmente iodadas). 

A seleno-funcionalização direta dos núcleos de interesse só está descrita utilizando-se 

espécies eletrofílicas de selênio, mas que de maneira similar precisam ser previamente 

preparadas ou geradas in situ.  

1.4.5 Tio-funcionalização direta de núcleos BODIPYs 

Em 2019, dois trabalhos foram pioneiros na tio-funcionalização direta de núcleos BODIPY. 

Jiao e colaboradores realizaram a funcionalização em uma etapa da ligação C-H na posição 3 

e 5 do núcleo, que procede via um mecanismo radicalar56. O screening de condições 

determinou que o melhor oxidante para esta transformação é o TBPB (benzoato de t-

butilperoxila). A transformação também se mostrou eficiente com diversos derivados de 



44 
 

BODIPY, com substituintes meso contendo grupos doadores ou retiradores de elétrons 

(Esquema 16). Os autores também adicionaram TEMPO ao meio reacional, e não observaram 

reação, corroborando com a hipótese que a transformação ocorre via a um mecanismo 

radicalar. 

Esquema 16 – Parte do escopo da reação otimizada por Jiao e colaboradores 

 

Fonte: Adaptado do original56 

Com base nestes dados, os autores propuseram um mecanismo para a transformação 

realizada (Figura 5). O TBPB funcionaria como iniciador radicalar da reação, reagindo com o 

tiól. Este radical formado reage com o BODIPY, gerando o complexo σ-radical, que 

posteriormente seria oxidado.   A eliminação do próton reestabeleceria a aromaticidade do 

sistema, levando o produto desejado. 
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Figura 5 – Mecanismo proposto para a transformação 

 

Fonte: Adaptado do original56 

Transformação semelhante obteve o grupo de Xie, porém de maneira fotocatalisada e sem a 

utilização de um iniciador radicalar57.  Os autores propõem que o BODIPY age como 

fotocatalisador, oxidando o tiol e gerando radicais tienila, após desprotonação por uma base. 

O radical reage então com o BODIPY, fornecendo o produto. 

1.5 Seleno-funcionalização direta de heterociclos 

Sendo o BODIPY um heteroareno, é importante entender a reatividade deste grupo frente a 

espécies de calcogênios principalmente as de selênio já descritas na literatura. 

Recentemente, grande atenção vem sendo dada pela comunidade internacional para 

métodos de calcogenação direta de heteroarenos. Um dos motivos para essa busca é a 

economia de átomos e a diminuição de etapas na obtenção destes derivados. O Prof. 

Rampon e colaboradores escreveram um review recentemente onde tratam deste assunto 

de maneira didática58. 
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Figura 6 -Resumo das estratégias de seleno-funcionalização direta de heteroarenos 

 

Fonte: Adaptado do trabalho do Prof. Rampon e colaboradores 58 

Em 2019, Cao e colaboradores reportaram a seleno-derivatização de indóis utilizando 

selenitos de sódio (NaO2SeR).59 Estes reagentes, aquecidos na presença de um redutor e 

cloreto de cobre (I) (catalisador) forneceram diversos exemplos de produto, em rendimentos 

que variaram de bons à ótimos (Esquema 17). Os selenitos de sódio foram preparados 

previamente através da reação de ácidos selenínicos e metóxido de sódio. Os autores 

sugerem que os selenitos são reduzidos in situ gerando disselenetos que em presença de íons 

cobre, acoplam com os indóis, resultando nos produtos desejados. 

Esquema 17 – Seleno-funcionalização de indóis segundo Cao e colaboradores 

 

Fonte: Adaptado do trabalho original 59 

Rathore e Kumar, também em 2019, reportaram a obtenção dos mesmos derivados de 

selenoindóis, porém partindo do disseleneto sob irradiação de luz na presença de oxigênio60 
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(Esquema 18). O mecanismo, envolve primeiramente a formação de um radical no indol, 

atacando posteriormente o disseleneto. A presença de TEMPO impediu a formação do 

produto, mas revelou a existência do produto de acoplamenteo entre o indol e o TEMPO, 

sendo primordial para inferir que o mecanismo da reação se processasse por via radicalar. 

Esquema 18 – Reação-modelo estudada por Rathore e Kumar  

 

Fonte: Adaptado do trabalho original60 

Recentemente, Braga publicou uma série de trabalhos61 em que se utiliza o sistema catalítico 

I2/DMSO para promover a formação da espécie eletrofílica de selênio (iodeto de selenenila), 

in situ. O esquema geral da reação envolve um nucleófilo (indóis ou olefinas), disselenetos 

como fonte de selênio, I2 (catalítico) e DMSO, que funciona como promotor e solvente da 

reação (Esquema 19).  

Esquema 19 – Seleno-funcionalização de indóis descrita por Braga e colaboradores 

 

Fonte: Adaptado do trabalho original61a 

Cada trabalho tem sua particularidade, porém todos se utilizam do sistema catalítico citado 

(Figura 7). O ciclo catalítico se inicia na etapa a, em que ocorre a reação entre o disseleneto e 

o I2, gerando o iodeto de fenil-selenenila, a espécie eletrofílica da reação. Este reage com o 

nucleófilo (indol), através de uma reação de substituição eletrofílica, liberando HI no meio 

(etapa b). Por último, o ácido e o DMSO engajam em uma transformação redox (etapa c)62, 

sendo o DMSO reduzido a sulfeto de dimetila (DMS) e o iodeto oxidado a iodo (I2).  
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Figura 7 – Sistema catalítico I2/DMSO e formação da espécie eletrofílica de selênio 

 

Fonte: Adaptado do trabalho de Braga61 

1.6 Reatividade do Selênio 

Desde a descoberta do selênio pelo químico Berzelius, em 1817, suas propriedades biológicas 

e químicas começaram a ser estudadas63 e o elemento ganhou lugar de destaque entre 

pesquisadores desta área. Especial aplicação se deu em transformações sintéticas, 

principalmente após a descoberta das reações de eliminação de selenóxido64, fato que 

popularizou este elemento entre os químicos orgânicos sintéticos65. O objetivo desta seção 

não é fazer uma revisão extensa da literatura sobre a química deste calcogênio, visto que 

existem inúmeros reviews e livros sobre o assunto, abordando diversos aspectos como 

catálise por selênio66, bioquímica de selênio67 e reatividade geral do elemento68. O objetivo é 

destacar alguns pontos-chave para entender o comportamento das espécies utilizadas ao 

longo da discussão desta obra. 

1.6.1 Radicalar 

Compostos de selênio são bastante utilizados em reações radicalares principalmente por 

conta da polarizabilidade do átomo de selênio (característica mais mole), propícia para essas 

transformações69. Essa característica, aliada ao fato da ligação C-Se ser fraca, faz com que os 

selenetos sejam bons precursores radicalares, tendo sua reatividade comparada à de 

brometos (Esquema 20). 
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Esquema 20 – Comparação entre reações de substituição radicalares de brometos e 
fenilselenetos  

 

Fonte: Adaptado do trabalho original 68 

A alta polarizabilidade e fraca ligação Se-H faz com que o benzenoselenol tenha suas 

aplicações como “trap” de radicais instáveis, pois a abstração do hidrogênio do selenol por 

radicais centrados em carbono é muito mais rápida. Essa característica pode causar 

problemas, pois mesmo traços de disselenetos ou benzenoselenol em meio contendo 

radicais podem reagir com estes, inibindo a cadeia de propagação68.  

A explicação para este fenômeno foi proposta por Roberts é chamada de catálise de reversão 

de polaridade70. A equação a do Esquema 21 mostra uma reação entre um radical alquílico 

(R) e o hidreto de tributilestanho. O radical alquílico é um radical nucleofílico, pois possui 

densidade de carga parcial negativa. Desta forma, sua reação com o hidrogênio (que, neste 

caso, também possui densidade parcial negativa) é lenta. De maneira geral, radicais 

nucleofílicos tendem a reagir com espécies com densidade de carga parcial positivas (ou 

eletrofílicas). Em uma reação radicalar convencional, o radical alquila não seria reduzido pelo 

hidreto de tributilestanho, mas sim reagiria com outra espécie no meio (como por exemplo, 

um acrilato), gerando o produto de interesse.  

Esquema 21 – Reversão de polaridade e radicais nucleofílicos e eletrofílicos 

 

Fonte: Adaptada dos trabalhos originais68,70 
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Na presença de benzenoselenol, o radical alquílico reage preferencialmente com esta espécie 

(equação b), pois é uma fonte eletrofílica de hidrogênio. O resultado é o radical fenilselenila, 

um radical eletrofílico. Este reage rapidamente com o hidreto de tributilestanho (equação c), 

baseado na mesma premissa de reatividade. Desta forma, as duas últimas reações ocorrem 

preferencialmente à reação de interesse (com acrilato, por exemplo), fazendo com que os 

radicais alquilas sejam destruídos, impedindo a formação dos produtos de interesse. 

É importante ressaltar que o racional feito nos últimos parágrafos revela que os radicais 

fenilselenila são radicais eletrofílicos. Essa característica é partilhada entre os radicais 

homólogos de outros calcogênios.  

1.6.2 Selênio eletrofílico 

As espécies eletrofílicas de selênio estão entre as mais comuns e usuais quando se trata de 

química sintética envolvendo este calcogênio. Elas existem da forma R-SeX, onde X é um 

átomo mais eletronegativo. O mais comum de se encontrar é X sendo um haleto, que pode 

ser sintetizada da reação entre disselenetos e cloreto de sulfurila ou cloro em hexano ou 

bromo em THF68. Outros ânions comumente encontrados também são tosilatos, triflatosou 

ftalamidas62. 

Esquema 22 – Formação de espécies eletrofílicas de selênio 

 

Fonte: O autor 

Espécies de selênio eletrofílico atuam como eletrófilo nas mais diversas reações clássicas 

conhecidas. Adições eletrofílicas a olefinas ocorrem de maneira estereoseletiva e o 

mecanismo destas reações passa pelo intermediário selenirânio (25), que em presença de um 

nucleófilo é aberto, podendo o ataque se dar inter- ou intramolecular. 
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Esquema 23 – Adição eletrofílica com selênio eletrofílico 

 

Fonte: Adaptado do trabalho original68 

Adições eletrofílicas aromáticas também são passíveis de acontecer, como já citado 

anteriormente na seção 1.5. 

1.6.3 Selênio e peróxidos 

1.6.3.1 Oxidação do selênio 

Uma das reações mais comuns utilizando selênio na química sintética é a eliminação de 

selenóxido gerando uma olefina. Essa transformação encontrou particular aplicação na 

síntese de sistemas α, β – insaturados, combinando a utilização de selênio eletrofílico com a 

eliminação de selenóxido (Esquema 24). 

Esquema 24 – Esquema geral para a obtenção de uma cetona α,β – insaturada utilizando a 
reação de eliminação de selenóxido 

 

Fonte: O autor 

A etapa chave deste processo é a oxidação do átomo de selênio a selenóxido pelo m-CPBA, 

um peróxido bastante utilizado para essa transformação. Os selenetos são facilmente 

oxidados por hidroperóxidos ou peróxiácidos, com essas reações ocorrendo até mesmo a 0 

°C. Peróxidos alquílicos ou acílicos também promovem essa oxidação, mas são muito menos 

eficientes71. 
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1.6.3.2 Espécies eletrofílicas com peróxidos 

Alguns trabalhos na literatura de selênio relatam a obtenção de espécies eletrofílicas através 

de reações de disselenetos com diferentes tipos de peróxidos. Em 1991, Yoshida e 

colaboradores reportaram a reação entre disseleneto de difenila e peróxido de m-

nitrobenzenosulfonila (25, Esquema 25).72 O produto formado (26) foi usado como eletrófilo 

em reações com diversas olefinas na presença de nucleófilo (como metanol ou água). 

Utilizando cicloexeno como nucleófilo, o produto (27) desta reação foi obtido em 92% de 

rendimento. 

Esquema 25 – Trabalho reportado por Yoshida 

 

Fonte: Adaptado de trabalho original72 

Em uma série de trabalhos reportados entre 1989 e 199473, Tiecco e colaboradores 

descreveram reação similar, onde o peróxido utilizado foi o peróxidisulfato de amônio (28, 

Esquema 26). A reação entre o eletrófilo formado (29) e diversas olefinas em presença de 

metanol foi realizada, obtendo-se seleno-metóxidos. 

Esquema 26 – Reação descrita nos trabalhos de Tiecco 

 

Fonte: Adaptado do trabalho original73 
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Em 1996, Henriksen e colaboradores publicaram um artigo onde descrevem a obtenção de 

uma espécie de selênio bastante interessante (30)74. Ao misturar ácido benzenosselenínico 

(31) com PTSA em ácido acético a quente, 30 cristaliza ao resfriar. O mesmo produto pode 

ser obtido pela reação de disseleneto de difenila com peróxido de hidrogênio e PTSA, em 

ácido acético (Esquema 27). O produto é um sólido cristalino, sem odor e bastante estável.  

Esquema 27 – Sal obtido por Henriksen 

 

Fonte: Adaptado do trabalho original74 

Henriksen também descobriu que uma reação de comproporcionamento* ocorre quando o 

sal 30 (esquema 27) é colocado na presença de disseleneto de difenila em meio ácido75 

(Esquema 28). Essa reação gera uma espécie de “selênio positivo”, que é submetida a reações 

de substituição eletrofílica aromática com fenóis.  

 
* Reação entre duas espécies do mesmo elemento com número de oxidação diferentes que resultam 
em uma espécie com número de oxidação intermediário 
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Esquema 28 – Comproporcionamento descrito por Henriksen e reações com fenóis 

 

Fonte: Adaptado do trabalho original75 

Em 2011 outras reações com este sal foram estudadas76. O grupo do prof. Henriksen produziu 

diversos sais e os reagiu com tiofenos e metoxibenzenos. Os sais se mostraram ótimos 

eletrófilos, promovendo inclusive a formação do tiofeno tetrafuncionalizado.  

Em 2017, um grupo japonês expos uma reação entre alquinos e difenilsseleneto, na presença 

de peróxido de benzoíla (Esquema 29).77 Kodama e colaboradores reportaram a obtenção de 

derivados do tipo 32 (Esquema 29), em bons rendimentos, variando tanto o alquino quanto o 

disseleneto. Os autores sugerem que a reação se proceda via o intermediário 32´, visto que 

experimentos de RMN de selênio revelaram uma espécie com deslocamento em 1169 ppm, 

sugerindo uma espécie eletrofílica de selênio. 

Esquema 29 – Reação descoberta por Kodama e colaboradores 

  

Fonte: Adaptado do trabalho original 77 
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1.7 Justificativa 

Como descrito nas seções anteriores, o BODIPY é uma das sondas fluorescentes mais 

importantes da atualidade. A possibilidade de aplicação destes fluoróforos como sondas de 

ROS e RNS chama a atenção de pesquisadores do mundo. A supressão do efeito PeT, é um 

dos mecanismos de detecção usuais destas sondas, e a inserção de um átomo de selênio nos 

núcleos cromofóricos possibilita a exploração deste mecanismo. Portanto, é interessante a 

busca de metodologias mais eficientes para promover essas transformações.  

Como descrito anteriormente, uma das maneiras mais eficientes de se inserir selênio nestes 

núcleos é através de reações de substituição eletrofílica com reagentes eletrofílicos de 

selênio. Porém, esses reagentes devem ser previamente preparados, ou preparados in situ e 

usualmente os rendimentos são baixos e as reações utilizam reagentes perigosos e tóxicos 

(como bromo líquido). 

A presente obra descreve os esforços feitos na direção de se obter uma nova reação de 

inserção de selênio, na qual não fosse necessária a preparação prévia dessas espécies e 

fossem evitados os caminhos conhecidos. A hipótese inicial seria de promover uma 

transformação parecida com a descrita na seção 1.4.5, utilizando peróxidos orgânicos como 

iniciadores radicalares do benzenoselenol, e a adição dos radicais fenilselenilas formados ao 

núcleo BODIPY. Essa transformação seria inédita, porém, na discussão do trabalho será 

narrada algumas surpresas reveladas ao longo da jornada, e como foram benéficas para a 

proposta e até mesmo mais interessantes que a ideia inicial. 

Ao longo do projeto, um outro problema sintético foi abordado: a síntese de dipirrometanos. 

As estratégias descritas na seção 1.4.1.1 se mostraram ineficientes e até mesmo 

irreprodutíveis. Desta forma, foram-se estudadas algumas condições reacionais, a fim de se 

obter esse intermediário tão importante de maneira mais produtiva, e com maior facilidade 

de purificação.  
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2 OBJETIVOS 

2.1 Otimização das condições de preparação de dipirrometanos 

O principal objetivo desta parte do trabalho foi otimizar a síntese de dipirrometanos, focando 

na busca pela melhor condição experimental para se obter o produto de interesse, utilizando 

princípios de química verde, como reações em água, sem etapas de purificação por coluna, 

uso de catalisadores em baixas concentrações e reutilização do meio reacional. Além disso, 

produzir os núcleos BODIPY utilizando os dipirrometanos obtidos evitando etapas de 

purificação. 

Objetivos específicos: 

a) Preparação de dipirrometanos a partir de pirrol e aldeidos, sob condições mais seletivas;  

b) busca por novos catalisadores;  

c) diminuição de resíduos nos processos de síntese; 

d) análise da pureza do produto final por análise quantitativa de RMN; 

e) determinar o escopo da reação. 

2.2 Seleno-funcionalização de núcleos BODIPY 

O objetivo geral desta parte foi promover a inserção do átomo de selênio no núcleo BODIPY, 

utilizando peróxidos como reagentes promotores da funcionalização. Como a reatividade de 

BODIPYs, peróxidos e espécies de selênio não é conhecida, os objetivos do projeto também 

incluíram a compreensão da reatividade, explorando possíveis novas reações, otimizando-as 

e determinando seu escopo, além de lançar luz sobre possíveis mecanismos reacionais. 

Objetivos específicos: 

a) otimizar a reação de seleno-funcionalização de BODIPYs com peróxidos como reagentes.; 

b) determinar a viabilidade em aplicar a reação para outros núcleos BODIPY. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Dipirrometanos 

O núcleo BODIPY utilizado ao longo do trabalho foi sintetizado conforme o Esquema 2, 

descrito na introdução. O procedimento completo está descrito na seção 6. Desta forma, 

inicialmente é necessário obter o intermediário 10. Como descrito na seção 1.4.1.1, o método 

mais utilizado é o método de Lindsay, consistindo na condensação de aldeído e pirrol sob 

catálise ácida prótica. A primeira tentativa foi repetir esse procedimento, conforme descrito 

no Esquema 30. 

Esquema 30 – Síntese do DPM 10 

 

Fonte: O autor 

A reação se processa conforme descrito na referência. Porém, ao proceder com o método de 

purificação descrito (destilação horizontal sob pressão reduzida seguida de cristalização), 

percebeu-se que essa etapa não se mostrou eficiente, sob nossas condições de trabalho. A 

destilação feita no equipamento Kugelrohr ocorreu, porém a uma temperatura mais elevada 

que a descrita no procedimento, provavelmente devido a maior pressão. Ao se executar a 

recristalização (água-etanol), verificou-se a formação de um subproduto preto, pelo 

aquecimento entre 60 -70 °C (necessário para a dissolução da massa solida). Não foi possível 

solubilizar este subproduto em nenhuma mistura de solventes ou temperatura. Ao resfriar a 

solução, um solido cristalino era obtido, mas sua separação do subproduto preto era 

impossível. Provavelmente a formação deste “alcatrão” seria evitada se a destilação fosse 

mais eficiente, assim como os autores reportaram, porém isso não foi possível sob nossas 

condições de trabalho. 



58 
 

 Para seguir com o isolamento de 10 foi necessário recorrer ao uso de coluna cromatográfica 

de sílica. Porém, como o pirrol é utilizado em excesso, sua separação do produto sempre foi 

dificultada, devido ao fato de que ambos apresentarem RFs (fator de retenção) muito 

próximos. Além disso, o TPM (12) também apresenta um RF próximo ao produto de interesse, 

dificultando ainda mais a purificação. A obtenção de 10 puro só foi possível com uma 

execução muito criteriosa da coluna, utilizando baixa polaridade da fase eluente para que os 

compostos tivessem tempo de separar. Isso fez com que a coluna fosse extremamente lenta 

e fosse preciso utilizar uma grande quantidade de solvente. 

3.1.1 Nova condição reacional 

Buscando melhorar o rendimento e a etapa de purificação de 10, as metodologias para a 

síntese do DPM em água descritas na seção 1.4.1.1 foram testadas. As condições de 

Gonsalves (Esquema 31a), Dehaen (Esquema 31b) e Mortazvi-Manesh (Esquema 31c), foram 

realizadas comparativamente com uma nova condição reacional, utilizando BF3.OEt2 sem 

aquecimento (Esquema 31d), a fim de verificar se a seletividade do método apresentaria 

melhorias. As quatro reações foram executadas paralelamente, o que facilitou a percepção 

visual das diferenças entre elas. Ambas as reações sob aquecimento (tanto utilizando HCl 

quanto BF3.OEt2) resultaram na formação de um produto avermelhado. Esse produto 

avermelhado, segundo Dolphin38, indica a presença de tripirrometano (12). Golsalves reporta 

que o produto cristaliza como cristais brancos, com o resfriamento da solução, porém isso 

não foi observado. Uma grande diferença foi percebida nas reações sem aquecimento. No 

método de Dehaen, utilizando HCl como catalisador, foi possível observar o precipitado 

branco, porém ainda com presença de uma impureza vermelha. Já na nova condição 

reacional testada, utilizando BF3.OEt2 como catalisador e temperatura ambiente, o 

precipitado obtido era praticamente todo esbranquiçado.  
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Esquema 31– Condições testadas 

 

Fonte: O Autor 

O produto desta reação (DPM 10) é um sólido (para os casos estudados) e o work-up da reação 

consistiu em mera filtração. Assim, ao término da reação, o sólido foi filtrado, seco e 

submetido às análises. O rendimento bruto da reação era calculado baseado na massa obtida, 

considerando 100% de DPM obtido. O procedimento experimental completo utilizado tanto 

na otimização da reação, quanto na síntese de outros exemplos está descrito na sessão 

experimental. 
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Para estudar os efeitos das variáveis e tomar decisões sobre qual condição usar, utilizou-se a 

análise de RMN de hidrogênio. Essa técnica se mostrou rápida e eficiente para determinar se 

dada condição experimental levou a melhor. A Figura 8 traz os espectros de hidrogênio do 

TPM (12, verde), DPM (vermelho) e do bruto reacional (azul). O espectro do bruto reacional 

pode ser resumido a soma dos outros dois espectros, isso porque estes são os principais 

produtos obtidos da reação. Os picos destacados em cada espectro são os únicos que não se 

sobrepõem. Desta forma, através das integrais destes picos, é possível saber a relação entre 

o produto DPM e o subproduto TPM os produtos. De acordo com a condição experimental 

utilizada, essa relação era maior ou menor. Procedendo desta maneira, foi possível entender 

quais variáveis levaram a uma maior razão DPM:TPM. 

Figura 8 – Espectros de HRMN do DPM, TPM e bruto reacional

  

Fonte: o autor 

Com o isolamento dos materiais obtidos dessas reações, procedeu-se com suas análises de 

RMN dos brutos das quatro reações. A Figura 9d apresenta o espectro de 1H-RMN do bruto 

reacional da reação inédita em que BF3.OEt2 foi empregado, sem aquecimento. O sinal em 

5,47 ppm corresponde a 1 H do DPM (10), e os sinal em 5,74 ppm e 5,76 ppm correspondem 
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aos 2 H do TPM (12), respectivamente. Assim, pelas integrações, foi possível concluir que a 

relação entre as integrais do DPM:TMP é 1:0,23. A mesma analise foi aplicada ao bruto 

reacional da condição descrita por Dehaen. Neste caso, podemos ver que a relação foi 1:0,35. 

Isso indica que a condição inédita testada se mostrou mais eficiente em melhorar a relação 

DPM:TPM e, portanto, aumentar a pureza do produto. 

Figura 9 - Comparações entre os espectros e razões DPM:TPM 

 

Fonte: O autor 

A mesma análise foi feita para os outros dois casos, onde a reação é feita sob aquecimento. 

A Figura 9a revela que, para a condição reportada por Gonsalves, a razão DPM:TPM era de 

1:1,01. Porém, nesse caso, outros sinais eram observados, inclusive se sobrepondo com os 

picos do TPM, dificultando a integração dos mesmos. Situação semelhante ocorreu com a 

condição descrita por Mortazvi-Manesh, como mostrado na Figura 9c. Outros produtos 

apareceram e, curiosamente, a razão DPM:TPM foi de 1:1,7, indicando que houve uma maior 

formação do subproduto indesejado.  

 

Condição b) 

Condição c) 

Condição d) 

Razão DPM:TPM 

1:1,01 

1:0,35 

1:1,7 

1:0,23 
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Esse resultado mostra que o método desenvolvido utilizando BF3.OEt2 sem aquecimento é 

mais seletiva que a reação com aquecimento reportada pelos outros grupos. Os espectros de 

RMN corroboram com a observação visual do aspecto da reação. As reações com menores 

relações DPM:TPM se apresentaram mais avermelhadas. A nova condição testada se 

apresentou a menos avermelhada, fato confirmado pelo espectro, que apresentou a melhor 

razão DPM:TPM.  

3.1.2 Outros catalisadores 

Essa sequência de resultados abriu caminho para um estudo paralelo ao predito pelo projeto 

principal. Pareceu interessante investigar outros catalisadores e condições que fornecessem 

um melhor rendimento do DPM, assim como uma maior pureza. O objetivo era aumentar 

ambos ao máximo pois, sendo o work-up da reação uma simples filtração, o bruto poderia ser 

utilizado diretamente na síntese de BODIPYs sem o comprometimento da performance. 

Uma série de experimentos, utilizando outros catalisadores foi efetuada. A reação seguiu as 

condições descritas no Esquema 31d, alterando apenas o catalisador. A análise foi feita da 

mesma forma, por espectro de RMN de hidrogênio do bruto reacional, onde a relação entre 

as integrais foi obtida. O rendimento bruto foi calculado conforme descrito na metodologia. 

Esse método de obter o rendimento bruto também foi aplicado pelos autores citados nos 

métodos que foram reproduzidos. Os dados estão apresentados na Tabela 1. 

A entrada 1 corresponde à condição já descrita anteriormente. A entrada 2 corresponde a 

uma condição em que não foi utilizado catalisador. Surpreendentemente, a reação produziu 

o sólido em um rendimento bruto de 38%. Era esperado que um catalisador ácido fosse 

necessário para que as reações ocorressem. No entanto, esta reação foi realizada com o 

benzaldeído sem purificação prévia e é conhecido que o principal produto de degradação 

deste é o ácido benzóico. Assim, procedeu-se com a purificação (por destilação) do 

benzaldeído e a reação com esse substrato corresponde à entrada 3, na qual não foi 

observada reação. Curiosamente, quando ácido benzóico foi adicionado como catalisador 

(entrada 4), não houve reação. 
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Tabela 1 - Resultados da triagem de outros catalisadores 

Entrada Catalisador Tempo (h) Rendimento Bruto (%) Razão DPM:TPM 

1 BF3.OEt2 6 89 1:0,23 

2 --- 6 38 1:0,08 

3* --- 14 - - 

4 Ac Benzóico 6 - - 

5 AcOH 14 23 1:0,14 

6 In(OTf)3 6 - - 

7 CeCl3 7 traços - 

8 Zn(OAc)2 24 NR - 

9 AlCl3 14 19 1:0,08 

10 Alumina 6 13 1:0,06 

11 Al2(SO4)3 6 - - 

14 mol% de catalisado utilizado 

* Benzaldeído Purificado 

Fonte: O autor 

A entrada 5 traz uma tentativa de reação utilizando ácido acético como catalisador prótico, 

porém também não promoveu bons resultados. Em seguida, uma série de ácidos de Lewis 

foram avaliados. Utilizando In(OTf)3 foi possível observar produto, porém houve a formação 

de muitos subprodutos, impossibilitando a análise da relação DPM:TPM.  Cloreto de alumínio 

foi primeiro ácido de Lewis a mostrar alguma formação considerável de produto. Seguindo 

com o mesmo metal, alumina também apresentou alguma formação de produto, porém 

Al2(SO4)3 não. De qualquer forma, a conversão utilizando sais de alumínio ou alumina não se 

mostrou comparável com a condição utilizando BF3.OEt2. Assim, optou-se por continuar a 

otimização da reação com esse catalisador. 
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3.1.3 Condição frutífera: solução aquosa de BF3.OEt2 

Sem pesquisa prévia, imaginando a reatividade de BF3.OEt2 em água, conjecturou-se que 

possivelmente o ácido de Lewis sofreria uma reação de hidrólise em água, liberando HF e 

B(OH)3, e que estas seriam as espécies catalíticas ativas. Como descrito no procedimento 

experimental, a reação pode ser feita tanto adicionando o BF3.OEt2 diretamente ao balão 

reacional ou preparando previamente uma solução em água. Ao adicionar o ácido a água, é 

possível ver a liberação de bolhas, o que possivelmente corresponde ao desprendimento de 

éter etílico. Porém, após uma breve análise da literatura, percebeu-se que existe uma extensa 

discussão na comunidade inorgânica sobre o sistema BF3.OEt2 em água. Wamser, em 1951, 

trata do sistema BF3/H2O e traz estudos cinéticos e de equilíbrio das espécies presentes.78 Já 

era conhecido que a hidrólise de BF3 em água leva à formação das espécies HBF4, B(OH)3 e 

HF, mas o autor afirma que as equações estavam simplificadas, pois HF não era detectado 

nestas soluções. Após diversas titulações e análises eletroquímicas, o autor sugere que as 

seguintes espécies estão presentes no meio: HBF4, HBF3OH, HBF2(OH)2, HBF(OH)3 e B(OH)3. 

Em 2016 o mesmo tema foi tratado por Zhang e, em seu trabalho, simulações sugeriram que 

as espécies HBF4, HBF3OH e H3BO3 são as predominantes em soluções diluídas79.  

Além disso, outros trabalhos utilizam o sistema BF3.OEt2/H2O como catalisadores ácidos80. 

Zhang e colaboradores, por exemplo, utilizam o sistema catalítico para promover reações de 

adição eletrofílica em arenos, utilizando álcoois benzílicos como eletrófilos. Os autores 

inclusive utilizam o termo “superácido” para se referir às espécies formadas. De fato, as 

soluções de BF3.OEt2 em água produzidas em baixas concentrações (6 mmol/L) 

apresentavam pH 0 (mensurado por fitas de pH). 

Portanto, a alta acidez destas soluções pode explicar o alto poder catalítico que esse ácido 

possui, justificando a utilização de uma solução bem diluída. 

3.1.4 Otimização das condições de reação 

A reação modelo em questão tinha como catalisador o BF3.OEt2 (utilizado tanto direto 

quanto como solução aquosa) além de promover a reação a temperatura ambiente, como 

mostrado no Esquema 31d. Os efeitos das seguintes variáveis foram estudados: carga molar 

de catalisador, equivalentes de pirrol, concentração e tempo de reação. Os rendimentos 

brutos foram calculados baseados na massa de sólido obtida e as relações DPM:TPM obtidas 
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através dos espectros de 1H-RMN do bruto das reações. Os resultados estão apresentados 

em gráficos, nas seções a seguir. 

3.1.4.1 Carga molar de BF3.OEt2 

A primeira reação foi efetuada utilizando uma carga molar de 14 mol% (6,25 mmol/L, no 

volume de água inicialmente utilizado). A reação modelo está apresentada no Esquema 32 e 

os resultados, plotados no Gráfico 1. 

Esquema 32 – Reação-modelo utilizada para estudar o efeito da carga molar de catalisador 

 

Fonte: O autor 

Gráfico 1 – Rendimento bruto e razão DPM:TPM pela carga molar 
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Fonte: O Autor 
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Como esperado, é possível ver um aumento no rendimento com o aumento da carga molar 

de catalisador. Porém, o aumento não é uniforme. Após atingir 7 mol%, o rendimento bruto 

obtido não sofre grandes alterações. Porém, ao diminuir para 1 mol% ou 0,5 mol%, a 

diminuição do rendimento é notável. Já a razão DPM:TPM se desenvolve de maneira 

contrária. Quanto menor a carga molar, maior esta razão e mais puro é o produto obtido. 

Porém não se pode ser enganado por esses resultados. Comparando os dois gráficos, apesar 

das condições utilizando uma carga molar menor fornecerem maiores purezas, o rendimento 

bruto é muito menor. Esses resultados estão de acordo com o mecanismo da reação proposto 

no Esquema 7. A formação de 12 é dependente da quantidade de 10 no meio reacional e, 

portanto, quanto maior a formação deste, maior também a do subproduto também formado.  

Assim, o desafio aqui é encontrar uma condição ótima, onde o rendimento e a pureza são 

satisfatórios. Julgou-se que a condição que contempla essa característica é a de 7 mol%. 

Cargas molares acima deste valor não apresentam grande mudança no rendimento, portanto 

não é necessário utilizar uma quantidade maior. Além disso, a pureza obtida nesta condição 

não é muito diferente das purezas obtidas quando se utiliza 14 ou 2 mol% de catalisador. 

Desta forma, essa foi a quantidade de catalisador escolhida para a reação. 

3.1.4.2 Razão estequiométrica de pirrol 

A próxima variável avaliada foi a razão estequiométrica de pirrol utilizada. Esse é um valor 

importante, pois as metodologias descritas por Gonsalves e Dehaen utilizam uma razão de 2 

e 3, respectivamente. Obviamente, quanto menor a razão, melhor a reação em termos de 

economia de átomos e mais próxima de uma metodologia verde. Os resultados obtidos até 

então envolveram o uso de 5 equivalentes de pirrol, assim como Mortazvi-Manesh. As 

condições fixadas e modelo utilizado para esse estudo está descrita no esquema Esquema 33. 

Esquema 33 - Modelo usado para estudar o efeito da razão estequiométrica de pirrol 

 

Fonte: O autor 
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Iniciou-se o estudo diminuindo a quantidade de pirrol utilizada. Como é perceptível no 

Gráfico 2, o rendimento bruto nestes casos não diminuiu muito, porém a razão DPM:TPM 

teve uma diminuição considerável. 

Gráfico 2 – Rendimento Bruto e Razão DPM:TPM versus a razão estequiométrica de pirrol 
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Fonte: O autor 

O contrário é observado aumentando quantidade de pirrol. Um aumento nos rendimentos é 

observado até atingir 8 equivalentes. Após esse ponto, há uma queda no mesmo. Já a pureza 

segue a tendência do rendimento até o mesmo valor. Após esse valor, não é observada 

alteração na razão DPM:TPM. 

Em todos os casos, o tempo reacional foi de 6 horas. É condizente com o esperado que, ao 

aumentar a quantidade de pirrol, a velocidade da reação também aumente, fornecendo um 

maior rendimento após um mesmo período de tempo. Porém, com razão de pirrol 9 ou 10, o 

rendimento se manteve na mesma faixa (7 equivalentes). O máximo de rendimento ocorreu 
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com razãoestequiométrica de 8, diferentemente do esperado. Provavelmente, na condição 

de razão estequiométrica 9 ou 10, reações paralelas começam a ocorrer mais 

frequentemente, o que desfavorece a formação do produto desejado. 

Curiosamente, a razão DPM:TPM atinge um máximo após razão estequiométrica de 8, não 

variando nas condições com maior excesso de pirrol. Assim esta é a melhor condição, pois o 

rendimento é máximo, assim como a pureza.  

Como explicado no início deste capítulo, as condições previamente reportadas na literatura 

apresentaram uma menor pureza que a condição inédita testada. Essas condições descritas 

utilizavam menores quantidades de pirrol, e como podemos ver no gráfico acima, esse é um 

fator que contribui para pureza do produto. Assim, apesar de utilizar um excesso de reagente 

maior que as condições reportadas, a condição desenvolvida neste projeto apresenta melhor 

pureza, essencial para a utilização do produto nas próximas etapas sem necessidade de 

purificação. Por esse motivo fixou-se a razão estequiométrica no valor de 8 como ideal. 

Porém, pensando na questão de economia de reagentes, foi estudada a possibilidade de se 

reutilizar o meio reacional, visto que dos 8 equivalentes inicialmente adicionados, somente 2 

eram utilizados. Os resultados serão apresentados posteriormente na seção 3.1.5. 

3.1.4.3 Tempo da reação 

A próxima variável estudada foi o tempo da reação. Era perceptível por análises de TLC e 

avaliação visual que a reação terminava antes de 6 horas. As condições utilizadas neste 

estudo estão descritas no Esquema 34. 

Esquema 34 - Modelo usado para estudar o efeito do tempo 

 

Fonte: O autor 

Foram estudados os tempos de 1 a 6 horas, finalizando a reação nestes tempos e analisando 

rendimentos brutos e as razões DPM:TPM. O Gráfico 3 traz os resultados obtidos.  
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Gráfico 3 - Rendimento Bruto e Razão DPM:TPM pelo tempo de reação 
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Fonte: O autor 

Como esperado, o rendimento aumenta com o aumento do tempo, atingindo seu máximo a 

4 horas. Como já era possível observar qualitativamente, o melhor tempo não foi de 6h de 

reação. A reação também era acompanhada por TLC e após 3 a 4 horas já era muito difícil 

identificar o spot do MP na reação.  

De fato, a reação mostra a tendência de o rendimento bruto diminuir após 4h de reação. Isso 

pode acontecer pois o DPM, com mais tempo de reação, pode engajar em reações paralelas 

que o consomem ou transformam para outras espécies não sólidas que são lavadas no work-

up da reação. 

Por outro lado, bastante condizente com o esperado é a razão DPM:TPM. Esta diminui com 

o aumento do tempo. Isso é esperado, pois quanto mais tempo se procede, mais DPM é 

formado, sendo capaz de continuar reagindo formando mais TPM. 
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Como será explicado posteriormente, para substratos diferentes observou-se que o tempo 

reacional varia. Desta forma, esse tempo de reação é ótimo para o substrato utilizado nas 

reações modelo. 

3.1.4.4 Concentração de aldeído 

A concentração estudada é relativa ao aldeído utilizado. É importante notar que a reação 

reportada por Gonsalves era feita em uma concentração de aldeído de 1,4 mol/L e a de 

Dehaen 0,15 mol/L, ambas mais concentradas que a condição utilizada neste projeto. O 

modelo estudado está no Esquema 35 e os resultado são apresentados no Gráfico 4. 

Esquema 35 - Modelo usado para estudar o efeito da concentração de aldeído 

 

Fonte: O Autor 

O gráfico revela que reações mais concentradas diminuem o rendimento bruto, assim como 

a razão DPM:TPM. Essa informação corrobora com a menor razão DPM:TPM nas reações 

repetidas utilizando as condições dos dois autores citados anteriormente. Maiores 

concentrações diminuem a pureza do produto. Isso faz sentido com o esperado, pois quanto 

maior a concentração, maior é a chance de o DPM continuar reagindo, formando o TPM. 

Condições de menor concentração aumentam a razão DPM:TPM, condizente com o 

raciocínio trazido anteriormente. Porém, de 0,06 M a 0,09 M houve uma leve diminuição do 

rendimento. Além disso, a 0,09 M, o espectro de hidrogênio começou a apresentar alguns 

picos que não puderam ser identificados. Desta forma, considerando que esses produtos não 

identificados podem mascarar a pureza e que o melhor rendimento foi obtido na condição de 

0,06 mol/L, essa condição foi escolhida. 
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Gráfico 4 - Rendimento Bruto e Razão DPM:TPM pela concentração de aldeído 
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Fonte: O autor 

É importante ressaltar que esse estudo foi realizado utilizando razão estequiométrica de 

pirrol 5, e não 8. A melhora mesmo com 5 equivalentes é perceptível, e quando a reação é 

efetuada com 8 equivalentes o rendimento bruto foi de 94%. E a pureza é ainda melhor. Desta 

forma, essas duas varáveis aparentam trabalhar de maneira sinérgica para favorecer a 

reação. 

3.1.5 Reciclagem do meio reacional 

Preocupando-se com a economia de reagentes, avaliou-se a possibilidade de, após a filtração 

do produto desejado, utilizar meio reacional em outra reação. Após o término da reação, 

teoricamente, todo aldeído foi consumido, restando no seio da reação a solução de 

catalisador ácida, assim como o pirrol não reagido. Desta forma, visionou-se que este pirrol 

poderia ser reaproveitado de alguma forma. 

Teoricamente, somente dois equivalentes de pirrol foram consumidos na reação. Assim, o 

experimento foi planejado da seguinte maneira: Após a filtração do produto, dois 
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equivalentes de pirrol e um equivalente de aldeído eram adicionados ao meio reacional, e a 

reação era deixada sob agitação por mais 4 horas. Após o término deste tempo, procedia-se 

com a filtração novamente e uma nova adição de dois equivalentes de pirrol e mais um de 

aldeído. Procedeu-se com este ciclo 4 vezes. Os resultados estão apresentados no Gráfico 5. 

Gráfico 5 – Reutilização do meio reacional 
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Fonte: O Autor 

Os resultados mostram que a hipótese inicial estava certa. Após os dois primeiros ciclos, o 

rendimento não se altera muito, ficando na faixa dos 92-93%. A pureza também se mantem 

alta, no mesmo patamar de valor. Somente após o terceiro ciclo é que existe uma queda no 

rendimento da reação e após o quarto ciclo na pureza. Ainda assim, o rendimento bruto no 

quarto ciclo é de 85%, um valor ainda alto. A Figura 10 traz os espectros de 1H-RMN das 

reações nos ciclos sucessivos. É possível perceber que os espectros são idênticos, cada ciclo 

fornecendo o produto em alta pureza, pronto para ser utilizado na síntese de BODIPYs. 
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Figura 10 – Espectro de H-RMN dos ciclos de reutilização do meio reacional 

 

Fonte: O autor 

Considerando que no início da reação foram adicionados 8 equivalentes de pirrol, e que nos 

três ciclos seguintes foram adicionados mais 2 equivalentes em cada, o total de equivalentes 

utilizado no processo foi de 14. Porém como foram realizadas quatro reações neste ciclo, em 

média foram utilizados 3,5 equivalentes em cada reação. Desta forma, é possível obter 

produtos com alta pureza utilizando virtualmente um valor menor em equivalentes. Se 

comparado com as condições de Gonsalves e Dehaen, os equivalentes não diferem muito, 

tornando a metodologia desenvolvida nesse projeto bastante competitiva com as outras 

duas, sendo que o produto foi obtido com grau de pureza consideravelmente maior. 

3.1.6 Escopo da reação 

Com a condição otimizada a reação foi testada com outros substratos, com rendimentos, 

razão DPM:TPM e tempo de reação apresentados no Esquema 36. 
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Esquema 36 - Metodologia otimizada e exemplos sintetizados 

 

Fonte: O Autor 

Algumas considerações importantes foram evidenciadas com os resultados apresentados. A 

primeira é que exemplos de dipirrometanos com grupos substituintes doadores de elétrons 

por efeito indutivo e/ou efeito mesomérico no anel precisaram de um maior tempo para 

prover o produto em rendimentos aceitáveis. Os tolualdeídos substituídos em para (10j), 

meta (10d) e orto (10g), além do anisaldeído (10k) necessitaram de mais de 12 horas, o dobro 
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do necessário para praticamente todos os outros casos. Esse resultado é consistente com o 

mecanismo da reação. O intermediário A (Esquema 37), possui um centro com densidade de 

carga positiva. Assim, qualquer substituinte que possuir a habilidade de doação de elétrons 

deve estabilizar esse intermediário, diminuindo sua reatividade e a velocidade da próxima 

etapa da reação. 

Esquema 37 – Estabilização do intermediário A por um grupo doador de elétrons 

 

Fonte: O autor 

Os substituintes halogenados possuem tanto a possibilidade de doar elétrons por efeito 

mesomérico ou retirar por efeito indutivo. Comparando os exemplos 10c e 10f vemos que 

neste último, onde o substituinte é o cloro, a reação levou 8 horas para se completar. Já no 

caso com flúor, a reação precisou apenas de 6 horas. Por ser maior e mais polarizável, o átomo 

de cloro tem uma maior contribuição mesomérica que o átomo de flúor, contribuindo assim 

mais para a estabilização do intermediário, aumentando o tempo reacional. Porém, o efeito 

é bem menor que nos casos dos tolualdeídos discutidos anteriormente, pois o efeito 

mesomérico de halogênio também é menor do que o efeito indutivo de grupos alquilas. 

É interessante notar também que os exemplos contendo grupos nitro nas posições para (10b) 

e meta (10b) forneceram as maiores razões DPM:TPM. Isso pode ter ocorrido pois o 

intermediário reativo A, nestes dois casos, é mais desestabilizado, fazendo com que se torne 

mais reativo, reagindo prontamente com o pirrol. Assim, existe uma maior facilidade deste 

reagir com pirrol ao invés de uma molécula de DPM já formada, diminuindo a formação do 

TPM correspondente. 
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Raciocínio similar pode ser atribuído ao caso 10i, no qual o substrato é o orto-cloro 

substituído. Esse caso foi o que forneceu a maior razão DPM:TPM. Esse fato pode estar 

relacionado a efeitos indutivos espaciais (Esquema 38). A maior proximidade do átomo de Cl 

com o centro reacional deixa esta posição mais eletrofílica, tornando-a mais reativa, reagindo 

prontamente com o pirrol. 

Esquema 38 – Hipótese da ativação espacial pelo átomo de cloro 

 

Fonte: O autor 

É notável a possibilidade de aplicar essa metodologia para substratos orto substituídos, ainda 

mais com uma boa performance destes casos. É muito comum metodologias que não 

funcionem com substituintes orto, devido principalmente ao efeito estérico. No caso do o-

metil (10g), o rendimento da reação foi bom, porém a razão DPM:TPM é a menor da série. 

Aliado com efeitos eletrônicos, o efeito estérico pode contribuir com a diminuição da 

reatividade do intermediário A, fazendo com que este seja atacado mais frequentemente 

pelo DPM, gerando mais TPM como subproduto.  

No entanto, a metodologia também apresentou limitações. Os exemplos 10l e 10m não 

forneceram produtos que puderam ser isolados. Os dois primeiros casos possuem 

substituintes com características bastante doadoras de elétrons. As reações se mostraram 

extremamente lentas, sendo que provavelmente outras reações paralelas foram 

predominantes. No caso de 10n, a reação também se mostrou bastante lenta. Neste caso o 

produto obtido correspondeu a um óleo bastante viscoso, impedindo seu isolamento por 

filtração, como feito nos outros exemplos. Para obter o produto é preciso realizar uma 

extração e, como já indicado na introdução e observado experimentalmente, qualquer 

manipulação em solvente orgânico do produto leva a degradação. Assim, o produto não foi 
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obtido em bons rendimentos como os outros exemplos. Já no caso da obtenção de 10o não 

houve a formação de produto, sendo o cinamaldeído totalmente inerte nestas condições. 

3.1.7 Análises de RMN quantitativo  

As razões DPM:TPM foram importantes para direcionar a decisão de acatar uma condição 

reacional frente a outra, porém não apresenta um valor absoluto da pureza do composto. Por 

conta disso, foram realizadas análises de RMN quantitativo* para determinar a pureza dos 

compostos. As análises foram feitas em duplicata e os resultados de pureza estão 

apresentados na Tabela 2. 

Tabela 2 – Pureza dos dipirromentanos 10 

Exemplo Análise 1 (%m/m) Análise 2 (%m/m) Média (%m/m) 

10a 86,02 82,59 84,30 

10b 92,66 90,30 91,34 

10c 81,35 79,77 80,56 

10d 86,52 86,45 86,49 

10e 82,98 82,15 82,56 

10f 72,51 68,27 70,39 

10g - - - 

10h - - - 

10i 84,20 86,77 85,49 

10j 87,67 87,35 87,51 

10k 81,35 81,49 81,42 

Fonte: O autor 

É notável o fato de a maioria das purezas estar acima de 80%, o que é um ótimo resultado 

para essa metodologia na qual não é utilizada nenhum método de purificação. As maiores 

purezas foram obtidas para os derivados de tolualdeídos (10d, 10j) e as menores para os 

derivados halogenados (10c, 10f). O mesmo ocorreu com os DPMs orto substituídos. 10g e 

10h são compostos muito instáveis mesmo armazenados a temperaturas de -30 °C. Não foi 

possível realizar as análises de RMN quantitativo para estes casos devido a este fato. 

 
* Em parceria com a aluna de doutorado Gizele Celante 
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A aplicação desta análise para estes compostos é inédita. Seguramente será uma grande 

contribuição para a literatura e para que outros trabalhos feitos possuam como referência um 

método de mensurar a qualidade do produto obtido. 

3.1.8 Síntese de BODIPYs sem a purificação do DPM 

Com a metodologia otimizada para a obtenção de dipirrometanos com alta pureza e alguns 

exemplos sintetizados, estes foram aplicados diretamente na síntese de BODIPYs meso-

substituídos. O Esquema 39 traz três exemplos, porém outros estão sendo produzidos e os 

resultados poderão ser incluídos posteriormente.  

Esquema 39 – Aplicação dos DPM preparados na síntese de BODIPYs 

 

Fonte: O autor 

A metodologia aplicada se mostrou extremamente eficiente para a síntese de BODIPYs. 

Outros integrantes do grupo repetiram a metodologia para alguns BODIPYS e inclusive 

aplicaram para outros aldeídos evidenciando que o sistema desenvolvido é robusto e mais 

geral. 

Em 2021, Youliang e colaboradores obtiveram o nitro-BODIPY 9b em 18% de rendimento nas 

duas etapas81 (Esquema 40). Os autores utilizaram o método descrito por Dehaen para obter 

o dipirrometano 10b, que foi usado sem purificação na etapa de oxidação com DDQ seguida 

pela complexação de BF3.OEt2. A metodologia desenvolvida neste projeto de otimização dos 

dipirrometanos levou ao mesmo BODIPY em 72% de rendimento nas duas etapas. Pode-se 

atribuir a maior eficiência do método à melhora na primeira etapa da reação, visto que a 

segunda etapa é geral e foi utilizada uma condição semelhante. 



79 
 

Esquema 40 – Método usado por Youliang para obter o nitro-BODIPY 

 

Fonte: Adaptado do trabalho original 

O maior rendimento não só nesse BODIPY, mas também nos outros justifica a otimização 

que foi feita da condição. Como discutido, parte primordial da maior pureza é obtida 

utilizando 8 equivalentes de pirrol, condição que não foi adotada por Youliang. Portanto, 

mesmo que a metodologia desenvolvida utilize uma quantidade maior de pirrol que as 

anteriores, o maior rendimento do BODIPY subsequente é superior, compensando esse fato 

e valorizando o trabalho executado. 

3.2 Seleno-funcionalização de BODIPYs 

3.2.1 Resultados preliminares 

Iniciamos os estudos com o intuito de desenvolver uma nova metodologia de 

selenofuncionalização de BODIPYs baseando-se na metodologia descrita anteriormente por 

Jiao56 para os análogos de enxofre, a qual utiliza tióis e peróxidos para tiofuncionalização de 

núcleos BODIPYs. Selenóis são mais susceptíveis à oxidação do que os análogos de enxofre, 

logo, foram gerados in situ, para evitar a manipulação deste reagente sob atmosfera natural. 

Em testes preliminares, o benzenosselenol foi escolhido como reagente modelo (Esquema 

41). Este foi obtido pela redução do disseleneto de difenila com NaBH4 e posterior adição de 

HCl para reagir com o excesso do redutor, uma vez que o excesso de hidreto pode reagir com 

o BODIPY. Adicionando o selenol gerado in situ a uma mistura contendo o núcleo BODIPY 

(33) e peróxido de benzoíla (BPO) não resultou em nenhuma alteração visual da mistura 

reacional. Porém, ao aquecer o meio reacional à 80 °C, após algumas horas foi possível 

observar a mudança de cor, do vermelho (cor do BODIPY 33 em solução de DMSO) para roxo, 

cor característica dos núcleos BODIPY mono-funcionalizados com selênio (observação de 
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nossa experiência com estes derivados, Esquema 41). A princípio, imaginou-se que o 

aquecimento seria necessário para a ativação do iniciador radicalar, pois ocorre a termólise 

homolítica da ligação O-O do peróxido, formando os radicais que iniciarão a reação.  

Esquema 41 - Teste preliminar para a seleno-funcionalização direta de núcleos BODIPY 

 

Fonte: o autor 

Após 5,5 h de reação, a coloração do meio reacional modificou-se bastante. Análise de TLC 

revelou que ainda existia MP, porém outras duas manchas foram observadas, um roxo e outro 

azul. Baseado em resultados obtidos no grupo, logo pode-se deduzir que se tratavam de 

BODIPYs mono- e di-funcionalizados. A separação do MP dos dois produtos foi bastante 

complicada (devido à semelhança de RF’s), porém mancha roxa pode ser obtida puro e 

analisado. Os espectros de 1H-RMN e 13C-RMN indicaram a formação de um núcleo BODIPY 

mono-funcionalizado, não-simétricos. O espectro de 77Se-RMN indica a presença de selênio 

neste produto. Assim, entendeu-se, naquele momento, que havia sido obtido o composto 34, 

esperado da reação, em 30% de rendimento. 

Após esse primeiro teste, imaginou-se que é necessário que o reagente de selênio esteja na 

forma de selenol para que a reação ocorra. Com isso em mente, foi realizada uma reação 

teste de confirmação, com o núcleo BODIPY 33, BPO e disseleneto de difenila e, mesmo após 

dias sob aquecimento nenhuma mudança foi observada (Esquema 42). Não houve formação 

de produtos, corroborando o pressuposto de que selenol é a espécie ativa de selênio nestas 

reações, sob tais condições. Foram feitos também testes com outros peróxidos. Quando 

utilizado o hidroperóxido de tert-butila, uma mistura complexa de produtos foi obtida. Esses 

resultados corroboraram com a hipótese de que uma reação radicalar estaria acontecendo, e 
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que o selenol seria necessário para a reação ocorrer, pois o radical no selênio estaria sendo 

formado a partir dele. 

Esquema 42 - Tentativa de reação utilizando disseleneto de difenila 

 

Fonte: O autor 

Diferentes solventes foram testados, tanto na etapa de redução do disseleneto de difenila 

quanto na reação com peróxido. As tentativas de redução do disseleneto em DMSO não 

foram promissoras. Foi necessária a adição de uma grande quantidade de NaBH4 para a 

redução do disseleneto, muito provavelmente por ocorrer a reação entre o agente redutor e 

o próprio DMSO. A redução utilizando EtOH como solvente procedeu muito bem, como já é 

conhecido e descrito em literatura82, porém a etapa de reação com peróxido não se 

processou. 

Após algumas conversas com integrantes do grupo, um questionamento foi levantado. 

Outros alunos que também trabalham com BODIPYs contendo selênio questionaram o fato 

do pico correspondente ao átomo de selênio no espectro de 77Se-RMN do composto 34 ser 

um singleto (Figura 11). No caso dos colegas, onde o selênio também é substituído na posição 

3 e 5, o sinal correspondente é um tripleto. Esse fenômeno foi abordado por Iwaoka, em 2002, 

em um trabalho onde os autores concluem que interações espaciais entre o Se e F causam os 

desdobramentos nos sinais observados (Figura 12)83.  
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Figura 11 – Especro de 77Se-NMR do composto 34 

 

O sinal em 461,97 ppm é referente ao disseleneto de difenila adicionado como padão interno 

Fonte: O autor 

Figura 12 – Proximidade espacial entre o Se e o F 

 

Fonte: O autor 

Baseado neste estudo e nas observações de colegas do grupo, seria esperado que o espectro 

de 34 revelasse um tripleto. Assim, foi necessário revisitar os espectros obtidos, a fim de 

verificar o que estava acontecendo. Primeiramente revisitou-se o espectro de 1H-RMN do 

composto obtido (Figura 13). É possível observar os sinais referentes aos hidrogênios 

aromáticos (entre 7.2 e 7.7 ppm), tanto da porção pertencente ao núcleo BODIPY precursor 
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quanto da porção calcogenada. Além disso, observam-se mais cinco hidrogênios, referentes 

aos anéis derivados do pirrol. O padrão destes sinais, aliado com o fato de integrarem para 

cinco, suportam a hipótese de que o produto mono-substituído foi obtido. Porém, como 

indicado na Figura 13, suspeitou-se que a estrutura que estava sendo obtida poderia não ser 

a do produto 34, mas sim do produto 36. Nas estruturas representadas os carbonos marcados 

em verde indicam as posições 3 e 5 do BODIPY. No trabalho apresentado anteriormente de 

Jiao obtidos produtos substituídos com tióis nestas posições, e o mesmo era esperado para a 

reação com selenóis, como proposto no projeto.  O fato que mais contribuiu para a suspeita 

de estar obtendo 36, foi o deslocamento químico dos dois hidrogênios mais desblindados, 

em torno de 8 ppm. É conhecido que as posições 3 e 5 do BODIPY são as posições mais 

eletrofílicas, como já discutido na introdução. Portanto, é esperado menor densidade de 

elétrons nestas posições e um maior deslocamento químico para os hidrogênios. Como foram 

observados dois hidrogênios nessa região do espectro, foi sugerido que a possível estrutura 

obtida seria a do composto 36. Desta forma, as posições 3 e 5 estariam livres de substituintes 

e os sinais na região de 8 ppm corresponderiam a esses hidrogênios. Aliado a esse fato, 

percebe-se somente o sinal de um hidrogênio a região menos deslocada, em torno de 6.6 

ppm. De forma análoga como apresentado acima, é conhecido que as posições 2 e 6 do 

BODIPY (destacadas em vermelho) são as posições mais nucleofílicas. Assim, é esperado 

maior densidade eletrônica e menor deslocamento químico. A proposição da estrutura 36 

acomoda todas essas observações experimentais e explica o deslocamento químico dos 

hidrogênios do espectro. Além disso, essa estrutura explica também o singleto observado no 

espectro de 77SeRMN, pois neste caso o Se está muito distante do F e o acoplamento entre 

os átomos não ocorre. 
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Figura 13 - Espectro de 1HRMN do produto isolado 

 

Fonte: o autor 

Para confirmar a estrutura obtida, foi realizado um experimento de RMN 2D, para observar a 

correlação de acoplamento entre os hidrogênios (Figura 14). É possível observar que o sinal 

mais desblindados se deve ao acoplamento com outros dois hidrogênios. Na figura, atribuiu-

se esse sinal ao hidrogênio azul. Os acoplamentos ocorrem deste com os hidrogênios 

circulados em verde e amarelo. O acoplamento dos hidrogênios marcados por azul com o 

marcodo por amarelo é de longa distância, e é facilitado por conta da planaridade da 

estrutura em questão. O segundo sinal mais deslocado foi atribuído ao hidrogênio em 

vermelho, e este acopla somente a longa distância com o hidrogênio em roxo. Tanto sinal do 

hidrogênio em roxo quanto o em vermelho apresentam-se como singletos. Isso é razoável 

para as condições experimentais (o equipamento utilizado para obter os espectros é um RMN 

de 200 MHz) pois a constante de acoplamento a longa distância não tem magnitude 

suficiente para produzir multiplicidade nos sinais. Portanto, isso indica que os hidrogênios em 

questão não são vizinhos, pois uma multiplicidade seria esperada (assim como ocorre entre 

os hidrogênios em verde e em amarelo, no outro hemisfério da molécula) 
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Figura 14 - Experimento de COSY do produto obtido 

  

Fonte: O Autor  

Com essas evidências, concluiu-se que o produto que estava sendo obtido das reações na 

verdade é o produto 36. Isso causou certa surpresa à primeira vista, porém esse resultado foi 

bastante entusiasmante. Substituições na posição 2, 6 do BODIPY são obtidas ou com 

reações destes núcleos com reagentes eletrofílicos de selênio ou através de reações de 

substituição nucleofílica aromática, ou ainda via organoestananas, como tratados na Seção 

1.4.3. Desta forma, essa descoberta pareceu bastante promissora e pode-se desenvolver 

como um método eficiente e sem a necessidade de utilização de metais de transição ou 

reagentes instáveis de selênio eletrofílico. Além disso, a funcionalização ocorre em uma 

etapa e não necessita de pré-funcionalização com halogênios para posterior reação de 

substituição.  
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3.2.2 Hipóteses levantadas 

O resultado inusitado fez com que algumas hipóteses fossem levantadas para explicar a 

formação do produto 36, substituído nas posições 2,6 do núcleo. A primeira (hipóstese A, 

Esquema 43) considera que a reação possa proceder como indicado pelo trabalho de Jiao. 

Assim, a formação do radical selenila ocorre, através da reação com o selenol gerado in situ e 

o peróxido de benzoíla (BPO) sob aquecimento (Esquema 43). Após a formação do radical, 

este reage com o núcleo BODIPY na posição 2,6. Essa hipótese é suportada pelo fato de que 

radicais selenilas têm a tendência de se comportar como radicais eletrofílicos, como discutido 

na seção 1.6.1 . Assim, a preferência de reação ocorreria com a posição mais nucleofílica do 

BODIPY, justamente a posição 2,6. Porém, os radicais centrados no enxofre também são 

radicais eletrofílicos. Assim como o trabalho de Jiao mostra, reatividade semelhante seria 

esperada para o caso do selênio. 

Esquema 43 - Hipótese da via radicalar da reação 

 

Fonte:O autor 

A segunda hipótese (B) levantada traz a possibilidade de formação de um intermediário 

eletrofílico de selênio in situ, que poderia ser capturado pelo BODIPY, resultando no produto 

36. Essa hipótese surgiu por ser conhecido que as posições 2,6 do núcleo são as mais 

nucleofílicas. Assim para a hipótese B, a atenção foi direcionada para uma metodologia 

popularizada por Braga e descrita na seção 1.6.2. O sistema estudado por ele envolve um 
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heterociclo nucleófilico nitrogenado com reatividade comparável à de indóis. Assim como no 

sistema proposto por Braga, na reação investigada no presente trabalho, o BODIPY atuaria 

como nucleófilo da reação e a espécie eletrofílica de selênio estaria sendo gerada in situ. Além 

disso, DMSO está presente no meio. Porém, as reações trabalhadas por Braga necessitam 

também que um halogênio esteja presente. Imaginou-se, então, que o HCl utilizado para 

reagir com o excesso de NaBH4 poderia estar agindo como halogênio em um ciclo parecido 

com o apresentado na introdução. Caso esta hipótese estivesse correta, a etapa de redução 

do disseleneto à selenol seria desnecessária, pois a reação aconteceria diretamente do 

disseleneto. 

Como apresentado anteriormente, um dos primeiros experimentos controle que foram 

executados foi a reação de disseleneto de difenila e do BODIPY 33 em presença de peróxido 

(Esquema 42). A reação não ocorreu, nem mesmo após 24 h. Para testar a hipótese 

apresentada acima, repetiu-se a mesma reação adicionando HCl após atingir a temperatura 

desejada (Esquema 44). Ao executar a adição lentamente, nenhuma mudança foi observada. 

Porém, após 10 minutos de reação, era possível perceber que o meio reacional mudava de 

cor, assim como a reação feita a partir do selenol. Após 20 minutos, a mudança de cor era 

completa e a reação apresentava-se extremamente roxa, porém ainda com MP restante. 

Após 1h de reação, foi feita a extração e o produto purificado por coluna cromatográfica. Por 

análise de CCD já era possível dizer que o mesmo produto havia se formado e após purificação 

foi isolado em 30% de rendimento. 

Esquema 44 - Reação adicionando HCl ao sistema contendo peróxido DMSO e BODIPY 

 

Fonte: O autor 

Esse resultado foi extremamente satisfatório, pois provou a viabilidade da reação a partir do 

disseleneto. Esses reagentes são estáveis e a sua utilização sem a necessidade da etapa da 
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redução para selenol facilita a funcionalização de núcleos BODIPYs. Além disso, mais uma 

vez ficou comprovado que a substituição está acontecendo nas posições 2,6, posições estas 

mais difíceis de serem funcionalizadas por reação direta, como descrito anteriormente. 

Essa reação mostra que o HCl é imprescindível para que ela funcione. Esse fato fez com que 

a hipótese (B) de estar havendo um ciclo catalítico entre HCl/DMSO se apresentasse plausível 

(Esquema 45). A ideia geral seria muito parecida com o proposto na Figura 7. Haveria a 

formação do cloreto de fenil-selenelila (I’) e este sofreria reação polar com o BODIPY (33) 

(Esquema 45a). O HCl adicionado seria oxidado a Cl2 na reação com DMSO, gerando sulfeto 

de dimetila (DMS) (b). Ao final da reação, ao abrir o frasco reacional para proceder com a 

extração, é perceptível um odor de DMS no meio, corroborando ainda mais para essa 

hipótese. Tanto a etapa (a) quanto a (b) possuem precedentes na literatura, suportando a 

hipótese que estas reações pudessem estar ocorrendo. 

Esquema 45 - Proposta de ciclo que está ocorrendo nestas reações 

 

Fonte: O Autor 

Por último, ocorreria a reação entre o cloro molecular e o disseleneto de difenila, gerando o 

reagente eletrofílico de selênio (etapa c). Ainda não se sabia qual era exatamente o papel do 

peróxido nesta reação, mas pensou-se que este poderia estar atuando como iniciador 

radicalar, favorecendo a reação entre Cl2 e disseleneto de difenila. Como descrito 
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anteriormente, a reação não procede sem a presença de peróxido. Portanto, sabia-se que 

tanto esse reagente quanto o ácido eram imprescindíveis para o prosseguimento da reação.  

3.2.3 Experimentos controle adicionais 

O quadrante inferior direito do ciclo do Esquema 45 era uma etapa obscura do mecanismo e 

outros experimentos foram feitos para lançar luz sobre essa questão, conforme Esquema 46. 

As observações qualitativas estão listadas na Tabela 3.  

Esquema 46 – Modelo estudado nos resultados obtidos na Tabela 3 

 

Fonte: O autor 

Tabela 3 - Condições e observações dos experimentos controle 

Entrada Condições 
Iniciais 

Observações Condições adicionais Observações 

1 Sem HCl Sem reação Após 3h, adicionado 
5,5 eq HCl 

Reação muda de cor em 20 min 

2 Sem peróxido Sem reação Após 3h, adicionado 4 
eq BPO 

Reação muda de cor em 20 min 

3 Sem BODIPY Sem reação Após 8h, adicionado 1 
eq de BODIPY 

Reação muda de cor em 20 min 

4 Sem Ph2Se2 Sem reação Após 8h, adicionado 1 
eq dePh2Se2 

Não ocorre reação 

5 Água no lugar 
de HCl 

Sem reação Após 2h, KCl foi 
adicionado 

Mudança de cor no dia seguinte, 
mas praticamente MP (material 
de partida) por RMN 

6 TFA no lugar de 
HCl 

Sem reação Após 3h, KCl foi 
adicionado 

Não ocorre reação 

Fonte: O autor 

As entradas 1 e 2 já haviam sido discutidas anteriormente. Na entrada 3 iniciou-se a reação 

sem BODIPY e, após 4 h, nenhum produto foi observado. Após adicionar este reagente, 

ocorre mudança de cor em menos de 20 minutos, indicando que houve prontamente uma 

reação entre esse núcleo e alguma espécie presente no meio. A entrada 4 corresponde à 

reação sem disseleneto de difenila no início da reação. Após 8 h sob aquecimento, esse 
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reagente foi adicionado. Percebeu-se que não houve reação, mesmo após um período 

extenso de reação. Essa observação pode indicar que, após 8h sob aquecimento e agitação, 

o peróxido pode ter sido totalmente consumido em alguma reação paralela e, ao adicionar o 

disseleneto de difenila, não ocorre reação pois não existe mais peróxido suficiente para agir 

como iniciador radicalar. Isso corroborou com a hipótese de que um intermediário formado 

entre o peróxido e o disseleneto de difenila seja uma espécie importante para o 

prosseguimento da reação. Naquele momento tinha-se conhecimento do trabalho publicado 

por Kodama77 apresentado na seção 1.6.3.2. A espécie eletrofílica sugerida pelos autores 

daquele trabalho poderia, de fato, estar sendo formada no meio e agir como eletrófilo. 

Porém, os autores não relatam a necessidade da presença de ácido na reação, o que parecia 

ser o caso no modelo estudado.  

As entradas 5 e 6 foram planejadas para estudar se o efeito que permite a reação de ocorrer 

está depende da presença de HCl da água ou ao ânion cloreto. Na entrada 5, iniciando a 

reação somente com água, é observado que a reação não procede. Após 2 h, KCl foi 

adicionado, como fonte de cloreto. Não houve mudança de cor da reação imediata, somente 

após 16h de reação. Mas mesmo assim, somente MP foi observado por RMN. Na entrada 6, 

ácido trifluoracético (TFA) foi utilizado, porém nenhuma reação observada. Após 3 h, KCl foi 

adicionado, mas nenhuma mudança foi observada. Essas duas entradas indicam que o HCl 

era imprescindível para o funcionamento da reação. Imaginava-se que a reação não era 

catalisada somente por ácido ou por cloreto, mas sim pelo HCl. Essas observações suportam 

a hipótese do ciclo apresentado no Esquema 45, pois a ácido em questão é necessária para a 

reação redox com DMSO. 

3.2.4 Dificuldade experimental na purificação e busca por outros modelos de reação 

Um entrave experimental dessas reações é que a purificação dos produtos é bastante 

complicada e tediosa. Isso ocorre pois a diferença de RF entre o BODIPY 33 e o produto 36 é 

muito pequena, fazendo com que as colunas cromatográficas tenham que ser grandes e 

lentas, dificultando a obtenção do produto puro. Para contornar essa questão, pensou-se em 

modificar o grupo pertencente ao disseleneto e verificar se a diferença de RF seria maior, 

facilitando as purificações. Assim, dois grupos foram testados, os derivados de butila (38) e 

de hexila (39, Esquema 47) A reação procedeu com ambos os grupos, no mesmo rendimento 

de 30% (Esquema 47). A estratégia funcionou e a separação de 40 ou 41 do MP 33 foi muito 
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mais fácil e a purificação em sílica flash muito mais simples. A separação é melhor para o 

produto 41, sendo, então, esse o escolhido como modelo para seguir com os estudos naquele 

momento. 

Esquema 47 – Disselenetos alquílicos e os respectivos BODIPYs 

 

Fonte: O autor 

Assim, uma série de experimentos foi planejada e desenvolvida a fim de analisar 

quantitativamente o que estava ocorrendo nas diferentes condições experimentadas. O 

modelo de reação utilizado para esse estudo está no Esquema 48. Nestes experimentos 

foram variados os equivalentes de reagente, assim como tempo e temperatura da reação. Os 

rendimentos do produto monosubstituído isolados (41), assim como a porcentagem de MP 

recuperada foram rastreados. Os resultados estão apresentados na Tabela 4. 

Esquema 48 – Modelo utilizado para os estudos quantitativos 

 

Fonte: O autor 

 



92 
 

Tabela 4 – Resultados dos estudos quantitativos do modelo do Esquema 48 

Entrada Disseleneto (eq) Peróxido (eq) HCl (10%, eq) 
Tempo 

(h) 

41  

Rend(%) 

MP 
recuperado 

1a 1 4 5,7 4 
não 

coletado 
10% 

2 1 0,2 0,25 6 29% 69% 

3 1 1 0,25 6 25% 69% 

4 1 0,2 1 6 20% 50% 

5 1 1 1 6 20% 60% 

6 0,5 1 0,25 6 10% 70% 

7 2 0,2 0,25 6 25% 50% 

8 1 0,2 0,25 16 29% 76% 

9a 1 0,2 0,25 6 29% 55% 

10b 1 0,2 0,25 6 6% 70% 

11 1 4 5,7 0,5 30% 70% 

Nas entradas, o volume de solvente foi 1 mL e a temperatura 80 °C. a: Reação efetuada a 100 

°C; b: foram feitas adições incrementais de disseleneto. 

Fonte: O Autor 

Na entrada 1, Tabela 4, nas condições apresentadas de equivalência, podemos ver que o 

aumento da temperatura causou uma degradação do produto mono, que não foi isolado. 

Pouco MP foi recuperado, indicando que reações paralelas devem ter ocorrido. Neste ponto 

era possível identificar que a temperatura era uma variável muito importante para a reação. 

Logo, foi fixada em 80 °C para as demais entradas, pois um valor acima degrada os produtos 

e a um valor abaixo deste a reação não procede.  

As entradas 2 a 5 mostram o efeito da quantidade de reagentes na reação, tanto em 

condições estequiométricas quanto sub-estequiométrica. Os resultados mostram que o 

rendimento de produto não variou muito, de 20 a 30%. O material de partida também foi 

recuperado em quantidade considerável. Em todos os casos, a soma de produto e material 

de partida restante atinge de 70 a 100%, indicando que a reação não avança a partir de certo 

ponto. Outros subprodutos geralmente não são observados, a não ser o produto di 

substituído, isolado em menos de 3% de rendimento na maioria dos casos. Sendo assim, 
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optou-se por utilizar uma quantidade menor de HCl, já que seu incremento não mostrou 

aumento no rendimento. 

As entradas 6 e 7 tiveram como objetivo entender o efeito dos equivalentes de disseleneto na 

reação. Como observado, uma diminuição pela metade dos equivalentes (entrada 6) causou 

uma diminuição de mesma grandeza no rendimento. Porém o dobro de equivalentes 

(entrada 7) não mostrou nenhum efeito no rendimento.  

O aumento no tempo da reação também não foi efetivo para o aumento no rendimento 

(entrada 8). De fato, as observações visuais da reação indicavam que, a partir de 6h de reação, 

nenhuma mudança ocorria.  Neste ponto, imaginou-se que um equilíbrio poderia estar sendo 

atingido. Essa hipótese era ainda suportada por observações visuais das outras entradas. 

Diminuindo os equivalentes dos reagentes, aumentava-se o tempo para que a reação 

mudasse de cor. Porém, nenhuma mudança era observada após 6h em todos os casos. 

A entrada 9 mostra os resultados dos efeitos combinado de diminuição da quantidade de 

peróxido e aumento da temperatura. O teto de 30% de rendimento não foi ultrapassado, 

porém, diferentemente da entrada 1, foi possível isolar o produto. Isso indica que a 

temperatura e a relação estequiométrica podem ser as principais variáveis da reação, 

controlando seletividade e consumo de MP. 

Diante do rendimento isolado não ultrapassar os 30%, imaginou-se que o disseleneto poderia 

estar sendo consumido em reações paralelas. A entrada 10 traz um experimento onde o 

disseleneto foi adicionado em porções, ao longo de 4 horas. O rendimento isolado do 

produto, neste caso, foi de 6%. O baixo rendimento pode indicar que o peróxido foi sendo 

degradado ao longo da reação e o disseleneto adicionado aos poucos não conseguiria reagir 

e formar a espécie ativa.  

Por último, a entrada 11 traz a reação com 4 equivalentes de peróxido, porém terminada com 

apenas 30 minutos. Surpreendentemente, o rendimento isolado foi o mesmo, na casa dos 

30%. Suspeitava-se, cada vez mais que a reação estava atingindo um equilíbrio. De qualquer 

forma, em todos os casos o rendimento não foi superior a 30% e provavelmente a variável 

mais importante não havia sido alterada. 
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3.2.5 Selênio e peróxidos: a peça que faltava no quebra-cabeça 

A série de resultados obtidos, sem nenhuma alteração no rendimento, fez com que novas 

hipóteses fosses criadas. Após algumas reuniões de grupo e conversas com colegas, outro 

aluno do grupo encontrou na literatura a metodologia de Henriksen76, discutida na seção 

1.6.3.2. Ele aplicou a metodologia aos compostos aza-BODIPYs que estava estudando e ela 

se mostrou bastante promissor. Pareceu bastante plausível que a metodologia funcionaria 

para os BODIPYS também, e que algo semelhante poderia estar ocorrendo no sistema 

estudado (Esquema 49, reação 2). Henriksen traz um sistema com peróxido, disseleneto e 

ácido, gerando uma espécie que atua como eletrófilo, algo parecido com o que vinha se 

conjecturando estar acontecendo. 

Assim, efetuou-se a metodologia descrita no Esquema 27 a fim de se obter o sal 30. Desta 

forma foi possível testar a utilização deste sal, juntamente com disseleneto, para a geração 

do eletrófilo da reação e avaliar se seria capturado pelo BODIPY. O Esquema 49 traz as 

reações realizadas. A reação 1 é a repetição do procedimento de Henriksen. 

Esquema 49 – Metolodogia de Henriksen e aplicação na selenofuncionalização 

 

Fonte: O autor 

Ao adicionar os reagentes, após uma hora não houve mudança na coloração nem formação 

perceptível de produto por TLC. Colocou-se a reação para aquecer, a uma temperatura 60 °C 
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e, após alguns minutos, a mudança de cor foi perceptível. A coloração seguia o mesmo 

padrão das reações que vinham sendo trabalhadas anteriormente, de amarelado (cor do MP) 

para roxo. Além disso, a TLC revelou a presença principalmente do produto 36 e 37, além de 

um pouco de 33 restante. Após 2h de reação ainda restava 33, mas, com receio de ocorrer 

degradação, foi feito o work-up da mesma.  

Os resultados preliminares foram bastante importantes e animadores. O aspecto da reação 

pareceu bem próximo ao que vinha sendo observado anteriormente utilizando HCl e DMSO; 

a coloração se comportou da mesma maneira; a TLC revelou o mesmo padrão de produtos (e 

subprodutos, pequenos spots que são perceptíveis por serem bastante coloridos). Ou seja, 

novamente temos uma evidência de que a reação do sistema HCl/DMSO para seleno-

funcionalização ocorra via formação de uma espécie eletrofílica de selênio. Portanto, 

resolveu-se investigar com maiores detalhes esse sistema baseado na formação deste sal. 

É importante aqui ressaltar as semelhanças e diferenças entre este teste e o modelo que vinha 

sendo estudado. No modelo utilizava-se excesso de peróxido ao mesmo tempo que 

quantidades equimolares de disseleneto e BODIPY. Já no Esquema 49, foi utilizado uma 

relação equimolar entre todos os reagentes. O solvente utilizado foi uma mistura de 

MeOH/CHCl3, quanto no modelo foi utilizado DMSO. A concentração das primeiras reações 

foi de 1 mol/L, quando esse teste foi de 0,02 mol/L. Por último, por questões de facilidade de 

separação, havia-se decidido utilizar disseleneto de dihexila como modelo, porém o sal de 

Henriksen feito corresponde ao derivado do disseleneto de difenila (a princípio, a 

metodologia do autor funciona melhor para disselenetos arílicos).  

3.2.6 Método de análise: LC-MS 

Como discutido anteriormente, um dos grandes entraves experimentais desta reação era a 

dificuldade de separação entre o produto e o MP. A obtenção do produto se tornava lenta e 

difícil. Foi preciso encontrar uma maneira de contornar esse problema. A solução encontrada 

foi analisar as reações por LC-MS, uma técnica que possuíamos a disposição em nosso 

laboratório. 

Poucos trabalhos na literatura aplicavam o HPLC para a separação de BODIPYs. Bruhn e 

colaboradores84 utilizaram a técnica para separar dímeros de BODIPYs. Para isso, utilizaram 

uma coluna de valina quiral. Já Kolemen e colaboradores85 utlilzaram uma coluna de celulose 
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quiral. Ambos os casos buscavam a separação de enantiômeros formados, e foram aplicadas 

a produtos já purificados. O desafio seria aplicar uma metodologia para separar diferentes 

produtos formados na reação. 

Tentou-se aplicar a coluna de celulose utilizando hexano/isopropanol como fase móvel, 

porém não foi obtida nenhuma separação. Somente com a coluna C18 (Shimpack XR-ODS 

III), de fase reversa foi possível obter uma boa separação. Após a otimização do método, foi 

possível observar a separação completa dos produtos e subprodutos, assim como dos 

reagentes utilizados, sendo possível, então, identificar cada espécie no meio (Figura 15). A 

figura 19 apresenta uma análise do bruto reacional. O cromatograma em preto com leitura 

em 254 nm em vermelho a leitura em 500 nm. 

Figura 15 – Cromatograma do método otimizado no LC-MS 
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Figura 16 – Estruturas do produto tri (42) e tetrasubstituído (43) 

 

Fonte: O autor 

Como podemos ver na figura 15, foi possível obter a separação do MP e dos produtos com 

selênio. Foi possível até mesmo identificar que se formou os produtos tri (42) e tetra 

substituídos (43, figura 16) em pequena quantidade. Esses produtos não eram esperados, 

pois imaginava-se que o impedimento estérico seria grande e dificultaria a inserção de mais 

de duas unidades de selenofenil. A identificação das espécies foi feita pelo espectro de UV 

(obtido do PDA), porém principalmente do espectro de massas (acoplado ao LC). 

Os BODIPYs 33, 36 e 37 apresentam uma forte absorção na região de 500 nm e foi possível 

utilizar a relação entre as áreas dos picos do cromatograma para estimar a conversão obtida. 

Essa estimativa também levou em consideração que os três produtos possuem absortividade 

molar semelhantes (pois isso interfere na resposta da absorção). Desta forma, para esta 

condição apresentada, foi obtido uma relação de 10:65:25 para 33, 36 e 37. 

A aplicação da técnica de LC-MS para o estudo desta reação se mostrou bastante promissora, 

pela rapidez e facilidade de obtenção de dados sobre a distribuição dos produtos. Assim, 

seguiu-se com esta técnica para as análises posteriores.  

3.2.7 Formação do sal eletrofílico de Se In-situ e adição ao BODIPY 

3.2.7.1  Avaliação da possibilidade da reação one-pot 

Os resultados positivos obtidos no teste com o sal de Henriksen trouxeram mais motivos para 

suspeitar que, possivelmente, uma espécie eletrofílica de selênio estaria se formando no 

meio reacional nas primeiras reações executadas neste projeto. Henriksen gera o sal através 

de disseleneto e peróxido de hidrogênio, ambos reagentes presentes no meio. Um ácido forte 

é necessário, assim como observado nas primeiras reações, que só ocorriam quando HCl 
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estava presente. Por fim, o produto obtido é o mesmo, e sabemos que o sal de Henriksen atua 

como eletrófilo da reação. 

Assim, para avaliar a possibilidade de algo semelhante estar ocorrendo, planejou-se um 

experimento, no qual condições similares as de Henriksen foram aplicadas, porém todos os 

reagentes adicionados ao mesmo balão reacional, utilizando um peróxido orgânico (BPO) em 

substituição ao H2O2. O Esquema 50 mostra a reação que foi efetuada. 

Esquema 50 – Experimento testando condições similares as de Henriksen One-pot 

 

Fonte: O autor 

Neste ensaio foi utilizada a mesma mistura de solventes que Henriksen, na mesma 

concentração. Também foi utilizado PTSA ao invés de HCl, da mesma forma que Henriksen. 

Nas quantidades utilizadas não foi seguida a estequiometria da condição de Henriksen, mas 

tentou-se utilizar um pequeno excesso de cada. 

Nos primeiros minutos da reação, os resultados já foram impressionantes. A mudança de 

coloração procedeu da mesma forma, porém mais rapidamente que em outros exemplos. 

Nos primeiros 10 minutos retirou-se uma alíquota e já foi possível perceber a formação do 

produtos 36 e 37 ( 

Figura 17a). 
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Figura 17 – Cromatogramas da reação do Esquema 50 ao longo do tempo
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Fonte: O autor 

Após 2 h era possível observar que o pico do produto 36 aumentava e o do MP (33) diminuía 

( 

Figura 17b). Neste tempo, já era observado tanto o produto 37 quanto os produtos tri (42) e 

tetra substituídos (43). Porém, após 6h de reação, outros picos começaram a aparecer no 

cromatograma, sugerindo uma possível degradação dos produtos ( 

Figura 17c). 

Mesmo com a degradação após 6 horas, os resultados obtidos foram muito positivos. O 

mesmo perfil de produtos, mudança da coloração e cromatograma foram obtidos para esta 

reação One-pot e para a reação utilizando o sal de Henriksen. Esses resultados provaram que 

o mecanismo operante nas condições efetuadas desde o início do projeto e os operantes 

nestas últimas condições apresentadas são semelhantes e possivelmente os mesmos. Além 

disso, possivelmente ocorrem via o intermediário 44 (Esquema 50), de maneira similar ao sal 

de Henriksen. 
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3.2.7.2 Escolha de um novo modelo de reação 

Os resultados do último ensaio abriram a possibilidade de se estudar um novo modelo de 

reação, utilizando as condições empregadas no teste e que posteriormente seriam 

otimizadas. Primeiramente, tentou-se racionalizar quais seriam as estequiometrias 

assumidas da reação de seleno-funcionalização baseada nos sais de Henriksen, primeiro 

passo para criar um modelo, considerando os balanços estequiométricos das etapas parciais 

de oxidação e redução que poderiam estar acontecendo no meio reacional. O Esquema 51 

traz algumas das possíveis reações e a reação global derivada. 

Esquema 51 – Reações hipotéticas ocorrendo no sistema one-pot e reação global 

 

Fonte: o autor 

A reação 1 mostra a primeira etapa do processo, a formação do suposto sal intermediário 44. 

A transformação é a mesma reportada por Henriksen, porém utilizando peróxido de benzoíla 

em substituição ao peróxido de hidrogênio. A reação 2 corresponde ao 

comproporcionamento que ocorre entre o sal e o disseleneto, gerando a espécie ativa de 
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selênio eletrofílico no meio. A reação 3 corresponde propriamente a reação de substituição 

eletrofílica ocorrendo entre o BODIPY nucleófilo 33 e a espécie de selênio positiva. 

Realizando as devidas manipulações matemáticas, a soma das reações 1,2 e 3 resulta na 

reação 4, revelando a estequiometria da reação final. 

Algumas considerações precisam ser feitas. Esse é um modelo simplificado, pois assume que 

somente a formação do produto mono substituído 36 está ocorrendo. É conhecido que isso 

não é verdadeiro, pois é observado o produto di substituído e até mesmo pouco do tri e tetra 

substituído. Além disso, esse modelo considera a formação de uma espécie intermediária 

(44, Esquema 51) a qual não foi comprovada a existência. Sendo uma espécie altamente 

reativa, esta provavelmente sofre reações paralelas, como a próprio desproporcionamento 

retornando ao disseleneto. Entretanto, este modelo, foi uma maneira de racionalizar o que 

poderia estar ocorrendo e servir como um ponto de partida para os estudos de otimização. 

Desta forma, a estequiometria da reação é a apresentada no esquema anterior, sendo 1 de 

BODIPY:0,5 de peróxido:0,5 de disseleneto. O ácido não aparece na reação global, podendo 

ser considerado então um catalisador da reação. 

3.2.8 Otimização da reação 

Considerando as limitações apresentadas no parágrafo anterior, o primeiro teste efetuado 

não seguiu a estequiometria ideal da reação. Foi utilizado um excesso de 50% para 

compensar as possíveis perdas de reagentes em reações paralelas. Quanto ao ácido, a 

princípio, foi utilizada a mesma estequiometria que os reagentes (Esquema 52). 

Esquema 52 -Equivalentes iniciais utilizados no início dos estudos 

 

Fonte: O autor 
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No entanto, outra surpresa ocorreu ao realizar a reação. A princípio, havia-se planejado iniciar 

a otimização variando o solvente, promovendo a reação sob aquecimento, como feito até 

então. Porém, ao colocar a reação do esquema anterior, foi possível perceber uma leve 

mudança de cor após 10 minutos à temperatura ambiente. Uma alíquota injetada no LC-MS, 

de fato, revelou a presença do produto 36 em 5% de conversão (Figura 18). 

Figura 18 – Cromatograma da reação a 10 minutos 
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Fonte: O autor 

Esse resultado inesperado mudou os planos de estudo. O estudo do solvente foi feito à 

temperatura ambiente, avaliando o tempo para a reação se completar, acompanhando a 

variação na conversão relativa entre as espécies. Após encontrado o melhor solvente, a 

temperatura seria investigada, seguida pelos equivalentes de reagentes e catalisador 

utilizados. Por fim, seriam estudados os efeitos da concentração, além da utilização de outros 

peróxidos.  

3.2.8.1 Solvente 

A primeira variável estudada foi o solvente. A Tabela 5 traz a distribuição relativa dos 

produtos e MP após 72 h de reação. O modelo utilizado para esse ensaio está no Esquema 53. 

33 

36 
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Esquema 53 – Modelo utilizado para o estudo do solvente da reação 

 

Fonte: O Autor 

Tabela 5 – Distribuição relativa dos produtos e MP restante 

Entrada 72 h reação 33 (%) 36 (%) 37 (%) 

1 MeOH/CHCl3 46 51 3 

2 MeOH 46 50 3 

3 CHCl3 46 56 6 

4 MeCN 23 68 9 

5 EtOAc 100 0 0 

6 DMSO 100 0 0 

7 THF 100 0 0 

8 Tolueno 100 0 0 

9 DMF 100 0 0 

10 MeOH/H2O 100 0 0 

Fonte: O Autor 

Muitos solventes testados não promoveram a reação à temperatura ambiente. Entre eles, o 

DMSO, que foi utilizado nas primeiras reações sob aquecimento. A mistura de MeOH/CHCl3, 

MeOH, CHCl3 e MeCN mostraram conversões para os produtos. Desta forma, entende-se que 

estes são os melhores solventes para realizar a reação, pois mostraram formação de 

produtos, mesmo à temperatura ambiente. 
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Nas condições realizadas, a reação estagnou nas porcentagens apresentadas após 

aproximadamente 20h. O Gráfico 6 traz o desenvolvimento das concentrações relativas de 

MP ao longo da reação. 

Gráfico 6 – Concentração relativa do MP pelo tempo  
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Fonte: O autor 

No gráfico, como já mostrado na tabela, vemos que as condições utilizando MeOH/CHCl3, 

MeOH e CHCl3 atingem um ponto de estagnação por volta de 46% de MP restante. Pelas 

inclinações nas primeiras horas, é possível perceber que a reação em CHCl3 é a mais lenta e 

as outras duas (MeOH/CHCl3, MeOH) apresentam uma velocidade similar. Isso pode indicar 

que o metanol tem um efeito de aceleração das reações. Porém, estas três condições 

estagnam a uma concentração de MP restante maior que a reação com MeCN. Pela 

inclinação desta curva, a velocidade é comparável às condições utilizando metanol até as 5 h 

de reação. Após esse tempo, as reações com metanol desaceleram, enquanto a com 

acetonitrila continua na mesma constante. Desta forma, acetonitrila foi escolhida como 

solvente ideal para continuar os estudos.  

É surpreendente o fato de a reação proceder em solvente polar prótico (MeOH), apolar 

(CHCl3) e polar aprótico (MeCN). O BODIPY 33 é solúvel nestes solventes, assim como em 

DMSO e THF, que não mostraram formação de produto. O efeito do solvente provavelmente 
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não está somente relacionado a solubilidade das espécies, mas a outros fatores ainda não 

identificados. 

3.2.8.2 Temperatura 

A próxima variável estudada foi a temperatura. O modelo utilizado está no Esquema 54. 

Esquema 54 -Modelo utilizado para a otimização da temperatura da reação 

 

Fonte: O autor 

Já era esperado que um aumento na temperatura tivesse um efeito positivo na velocidade da 

reação. Esperava-se ver também um aumento na conversão, já que na condição a TA e MeCN 

houve uma estagnação no consumo de MP. Foram estudadas quatro condições, aumentando 

a temperatura do banho da reação de 10 em 10 graus, a partir de 40 °C.  

Gráfico 7 – Estudo da temperatura da reação 
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Fonte: O autor 
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Os dados mostram uma clara tendência no aumento da velocidade da reação com a 

temperatura. A inclinação da curva é mais expressiva conforme a temperatura é elevada. O 

Gráfico 6 mostra que a reação estagna a 23% de MP, não mostrado no Gráfico 7. 

Curiosamente, nas temperaturas de 40 e 50 °C observamos a mesma estagnação. Porém, 

esse platô é atingido antes quanto maior é a temperatura. A 50 °C vemos a estagnação 

ocorrer após 4 h, na mesma concentração relativa (23%). 

As curvas de 60 e 70 °C, além de apresentarem maiores inclinações, não atingem um platô. À 

primeira vista isso pareceu interessante, porém, os cromatogramas destas condições 

mostram outros picos aparecendo após 2 a 3 horas de reação, indicando que alguma 

degradação está ocorrendo. 

Os gráficos de formação de 36 e 37 apresentam um padrão semelhante a este, mostrando 

uma estagnação dos produtos nas mesmas concentrações relativas que a condição a 25 °C. 

Estes estão apresentados nos anexos. A Tabela 6 apresenta as concentrações relativas no 

tempo que ocorre a estagnação. 

Tabela 6 – Tempo e concentrações relativas no momento de estagnação da reação  

Entrada Temperatura (°C) Tempo (h) 33 (%)  36 (%) 37 (%) 

1 25 22 23 68 9 

2 40 7 24 67 9 

3 50 4 24 67 9 

4 60* 3 28 61 7 

5 70* - - - - 

* Degradação significativa apresentada 

Fonte: O autor 

Na tabela 6 vemos que, curiosamente, as concentrações relativas no tempo de estagnação 

são semelhantes. Temperaturas maiores levam à estagnação em um tempo menor. A relação 

entre mono- (36) e di-substituído (37) é a mesma para todos os casos. Isso pode indicar que o 

aumento da temperatura afeta as constantes de velocidade de reação (tanto do MP para 36 
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quanto 36 de para 37) de maneira similar. Assim, a temperatura foi fixada em 50 °C para as 

próximas reações, pois apresentou um tempo de reação menor e não apresentou degradação 

(como nos casos de 60 e 70 °C). Esses resultados levam a uma análise que, para promover o 

consumo total do MP deve ser necessário alterar a disponibilidade de reagente no meio, e, 

portanto, quantidades relativas. Porém, antes foi estudado o efeito da concentração de 

BODIPY no resultado da reação.  

3.2.8.3 Concentração 

O modelo utilizado está no Esquema 55, no qual foram aplicadas as condições ótimas obtidas 

no estudo da temperatura (50°C). Os resultados são apresentados na Tabela 8. 

Esquema 55 -Modelo utilizado nos estudos da concentração molar da reação de conversão 
de 33 em 36.  

 

Fonte: O autor 

Tabela 7 – Otimização da concentração molar (mol/L) da reação do esquema 58 

Entrada Concentração (mol/L) Tempo MP 36 37 

1 0,02 4 24 67 9 

2 0,04 4 26 66 8 

3 0,01 4 37 57 5 

Fonte: O Autor 

A entrada 1 para a 2 representa um aumento na concentração da reação. Porém, nenhuma 

mudança significativa foi observada. Já a entrada 3 mostra uma condição de diluição da 
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reação. Neste caso vemos um efeito negativo, pois o consumo de MP foi menor. Desta forma, 

optou-se por utilizar a concentração de 0,02 mol/L que já vinha sendo utilizada. 

3.2.8.4 Equivalentes de reagentes e catalisador 

Neste estudo foram variados os equivalentes dos reagentes (peróxido e disseleneto) e 

também do catalisador (PTSA). A temperatura (50°C) e solvente (MeCN) utilizadas foras as 

determinadas nas otimizações previas. O Esquema 56 traz o modelo utilizado. 

Esquema 56 – Modelo utilizado nos estudos dos equivalentes 

 

Fonte: o autor 

Os resultados estão apresentados na Tabela 8. As concentrações relativas de 33, 36, e 37 

foram obtidas pelas integrais dos picos no cromatograma. O tempo corresponde ao tempo 

de reação no qual a partir desta nenhuma mudança significativa nas concentrações relativas 

são observadas.  

A entrada 1 corresponde a condição já descrita anteriormente na Tabela 6. A primeira 

variação feita foi o aumento da quantidade de peróxido, mantendo tanto disseleneto quanto 

o PTSA sem alteração. As entradas 2 e 3 revelam que houve um maior consumo do MP, porém 

não houve melhora na conversão para 36. O mesmo ocorre para o produto 37, que sofre uma 

leve melhora na entrada 2, porém se mantém igual na entrada 3.  

Uma análise mais aprofundada do cromatograma revela que, para essas duas entradas, um 

novo pico aparece logo no início da corrida, em um tempo de retenção menor que os outros 

compostos (em destaque na Figura 19). Sendo utilizada uma coluna de fase reversa, pode-se 

concluir que este pico corresponde a um composto mais polar. A análise de massas revela que 

esse pico corresponde ao produto oxidado (45), mostrado na Figura 20. 
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Tabela 8 – Resultados obtidos no estudo de variação dos equivalentes de Peróxido, 
Disseleneto e PTSA 

Entrada Eq Peróxido Eq Disseleneto Eq PTSA Tempo (h) 33 (%) 36 (%) 37 (%) 

1 0,75 0,75 0,75 4 24 67 9 

2 1 0,75 0,75 4 17 68 12 

3 1,25 0,75 0,75 4 19 59 9 

4 1 1 0,75 4 11 71 18 

5 0,75 1 0,75 4 28 61 7 

6 0,75 0,75 0,5 4 34 60 6 

7 0,75 0,75 1 4 27 65 8 

8 1 1 1 4 14 67 19 

9 1,25 1,25 0,75 4 5 69 27 

10 1,5 1,5 0,75 1 7 69 24 

11 2 2 0,75 1 4 67 29 

Fonte: O autor 

Figura 19 – Cromatogramas das entradas 2 e 3 e destaque para o novo pico
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Figura 20 – Espectro de massas referente ao pico destacado na Figura 19 

 

Fonte: O autor 

Como discutido na seção 1.6.3.1, peróxidos podem oxidar selenetos orgânicos e a 

transformação para selenóxido não é incomum. Tendo peróxido em excesso no meio pode 

favorecer a formação deste produto. No cromatograma da entrada 3 vemos um pico de maior 

proporção que na entrada 2, justamente porque no primeiro caso foi utilizado um maior 

excesso de peróxido.  

Esta foi a primeira vez que este fenômeno ocorreu, e também a primeira vez que foi 

adicionado um excesso de peróxido com relação ao disseleneto. Imaginou-se que, no caso de 

um aumento simultâneo de peróxido e disseleneto, não existiria a possibilidade de sobrar 

peróxido livre, inviabilizando a oxidação do seleneto formado. Na entrada 4 testou-se essa 

hipótese e, de fato, não foi observado nenhum produto de oxidação. Felizmente, foi 

observado um maior consumo de MP e um leve aumento na concentração relativa de 36. 

Porém, o maior aumento ocorreu na concentração relativa de 37. Pode-se concluir que, um 

aumento simultâneo de ambos os reagentes leva a um maior consumo de MP e também um 

aumento da transformação de 36 em 37. Essa é uma condição interessante, pois aproveita o 

MP para formar produtos de interesse (mesmo que um mistura de mono e di substituído), 

além de consumir uma maior parte do material de partida e facilitar a separação de 36 deste. 

Portanto, os experimentos nos guiavam em um caminho de aumentar os reagentes na 

mesma proporção. Para confirmar essa tendência, aumentou-se somente a quantidade de 

disseleneto (entrada 5). De fato, essa condição não se mostrou interessante, pois houve um 

menor consumo de MP.  

As entradas 6 e 7 e lançaram luz sobre o efeito do ácido na reação. Comparando a entrada 1 

com a 6, houve um menor consumo de MP em um mesmo tempo, sugerindo uma reação 
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mais lenta. Porém, comparando a entrada 1 com a 7, um aumento na quantidade de ácido 

utilizado não mostrou um efeito positivo na conversão de MP para os produtos. Para 

confirmar a tendência, foi efetuada a entrada 8, comparável com a entrada 4. Também não 

foi observado uma melhora nestas condições. Desta forma, optou-se por continuar utilizando 

a quantidade de 0,75 equivalentes de PTSA.  

Com esses resultados, ficou mais evidente que a variável que teria efeito na conversão seria 

o aumento proporcional nas quantidades dos reagentes da reação. Assim, as entradas 9, 10 

e 11 apresentam os resultados de um aumento gradual de 0,25 equivalente dos reagentes. 

Vemos que estas condições apresentam distribuições parecidas de 33, 36 e 37, porém 

atingidas em tempos diferentes. As entradas 10 e 11 apresentaram reações muito mais 

rápidas. As três condições levaram a uma maior conversão aos produtos. Curiosamente, o 

produto 36 não apresenta um aumento do rendimento. Aparentemente quando é atingido o 

patamar de 70% de conversão de 33, a formação de 37 é favorecida. De qualquer forma, um 

dos objetivos foi atingido, que seria o consumo praticamente total do material de partida.  

Com um tempo maior de reação, as condições das entradas 10 e 11 levam a uma inversão na 

distribuição de produtos, sendo observado maior formação de 37. Porém, leva também a 

maior formação dos produtos 42 e 43. Tentou-se isolar o produto 37 da condição 11 a fim de 

ter uma condição ótima para a obtenção deste produto. Porém, a coluna revelou uma grande 

quantidade de 42 e 43, não mensurados na análise quantitativa por LC-MS (por conta dos 

diferentes comprimentos de onda de absorção). Assim, optou-se por não seguir na tentativa 

de obter uma condição ótima para a obtenção do produto 37, visto que essa mistura 

complexa de produtos pulveriza os rendimentos, não sendo eficiente para a obtenção de um 

produto de interesse.  

3.2.8.5 Validação da condição 

A entrada 9 se mostrou bastante consistente, sem a grande formação dos derivados tri e tetra 

substituídos. Essa condição, portanto, foi repetida e os produtos isolados. Satisfatoriamente, 

os produtos 36 e 37 foram obtidos em 55% e 27% de rendimento isolado, respectivamente 

(Esquema 57). Este foi um ótimo resultado, pois foi comprovado que a otimização promoveu 

um aumento no rendimento do produto 36 comparando-se com as realizadas no início deste 



112 
 

projeto. Um aumento de 30% para 55% é bastante significativo, além da obtenção do 

derivado 37 em um bom rendimento. 

Esquema 57 – Validação da reação otimizada e comparação com os primeiros testes 

 

Fonte: O autor 

A conversão calculada pelo LC-MS foi de 69% e ocorreu uma diferença entre o previsto e o 

isolado. Como comentado anteriormente, a análise de concentração relativa não é precisa, 

mas provou ser um excepcional guia na otimização destas reações. A soma dos rendimentos 

de 36 e 37 é 82%. Os outros 13%, inevitavelmente, correspondem a uma mistura de outros 

subprodutos da reação. De qualquer forma, considera-se o resultado extremamente positivo, 

pois um ótimo rendimento foi obtido na seleno-funcionalização direta de um núcleo BODIPY, 

partindo do disseleneto, sem necessidade de formação prévia de um reagente eletrofílico de 

selênio ou utilização de metais de transição, ou a utilização de selenóis como reagentes de 

partida. 

3.2.9 Outros peróxidos 

Henriksen produz o sal de selênio reportado utilizando peróxido de hidrogênio como 

oxidante. Até onde pode-se apurar, não existem relatos da formação deste sal ou algum 

outro intermediário utilizando outro peróxido, como feito neste projeto. Era esperado que a 
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reação otimizada se desenvolve-se também com a utilização de outros oxidantes. A Figura 

21 traz alguns dos peróxidos testados e a Tabela 9 os resultados obtidos. 

Figura 21 – Outros peróxidos testados 

 

Fonte: O autor 

Tabela 9 – Resultados dos testes com outros peróxidos 

Entrada Peróxido Tempo 33 (%) 36 (%) 37 (%) 

1 46 4 98 2 0 

2 47 4 97 3 0 

3 48 4 97 3 0 

4 H2O2 4 6 68 27 

5 49 4 2 70 24 

Fonte: O Autor 

Os peróxidos 46, 47, e 48 apresentaram uma conversão insignificante após o período de 4 

horas nas condições otimizadas. Já o peróxido de hidrogênio e 49 apresentaram uma 

conversão equivalente ao obtido com o peróxido de benzoíla, utilizado nos estudos de 

otimização. Era esperado que a reação funcionasse com peróxido de hidrogênio, por ser o 

oxidante utilizado por Henriksen. Porém, os resultados são coerentes se forem racionalizados 

com base nas reatividades dos peróxidos.  

Hidroperóxidos (como peróxido de hidrogênio e 49), são os menos estáveis e mais reativos. 

Portanto, possuem um maior poder de oxidação. Peróxidos de acila (como peróxido de 

benzoíla) possuem uma estabilidade maior que hidroperóxidos e, portanto, uma reatividade 
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um pouco menor que hidroperóxidos.86 Estas duas classes forneceram resultados muito 

semelhantes, indicando que estes peróxidos são reativos o suficiente para reagirem com 

disselenetos. Por outro lado, os peróxidos de alquila (como 48 e 49) são os mais estáveis e, 

portanto, os menos reativos. Isso pode explicar a falta de reatividade nestes casos. O poder 

oxidante destes não é suficiente para promover a reação. 86 Já o peróxido 46 é um peróxido 

híbrido (acila e alquila). Sua reatividade é intermediária entre estas duas classes. Porém, 

como mostram os resultados, aparentemente seu poder oxidante não é suficiente para 

promover as reações. Entretanto, o fator temperatura pode ser importante para aumentar a 

velocidade e reatividade destes peróxidos, e possivelmente, levaria a uma maior conversão 

em direção ao produto. Portanto, optou-se por continuar utilizando peróxido de benzoíla, por 

ter a mesma performance de outros peróxidos e por ser um reagente inédito na formação 

destas espécies eletrofílicas de selênio. 

3.2.10 Estudo sobre o mecanismo: TEMPO 

Com a reação otimizada, e após mais evidências de que a formação de um intermediário 

eletrofílico estaria ocorrendo, decidiu-se testar a viabilidade da reação ocorrer na presença 

do capturador radicalar TEMPO (2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-1-yl)oxyl). Este reagente é 

bastante utilizado para investigar reações radicalares, pois reage com qualquer radical 

presente no meio, terminando a cadeia de propagação e inviabilizando a formação de 

produtos. Realizou-se uma repetição da condição ótima obtida, na presença de 10 mol% de 

TEMPO. 

Esquema 58 – Repetição das condições ótimas na presença de TEMPO 

 

Fonte: O Autor 
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Os resultados mostram que a presença de 10 mol% de TEMPO não interferiu no resultado da 

reação, sendo que a mesma distribuição entre os produtos 36 e 37 foi observada (por LC-MS). 

Isso é um forte indício que não estão se formando espécies radicalares essenciais para a 

formação dos produtos. Essa evidência contribui para a hipótese de formação do 

intermediário de selênio eletrofílico proposto e que a reação entre BODIPY e este 

intermediário é polar, portanto, uma substituição eletrofílica aromática. 

3.2.11 Escopo da reação 

3.2.11.1 Disselenetos alquílicos 

Com a otimização da reação feita, o próximo passo foi estudar a possibilidade de a reação 

ocorrer com disselenetos alquílicos. Já havia sido obtido o produto 34, inclusive utilizado 

disseleneto de di-hexila como modelo da reação. Neste teste, utilizou-se as condições ótimas 

obtidas e também a análise foi feita por LC-MS, rastreando as conversões relativas entre os 

produtos. O Esquema 59 traz o modelo utilizado e a Tabela 10 os resultados obtidos. 

Esquema 59 – Testes com disselenetos alquílicos 

 

Fonte: O autor 

 

Tabela 10 – Resultados obtidos dos testes com dihexildisseleneto 

Entrada Equivalentes Temperatura (°C) Tempo 33 (%) 41 (%) 35 (%) 

1 1,25 50 4 58 36 6 

2 2,5 50 4 58 36 6 

3 2,5 TA 4 60 34 4 

Fonte: O autor 
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A entrada 1 corresponde às condições ótimas obtidas na otimização. Após 4 h de reação, uma 

estagnação na conversão ocorre, não ultrapassando 36% do produto mono substituído (41). 

Desta forma, os equivalentes dos reagentes foram aumentados, a fim de verificar se a reação 

procederia para uma maior conversão (entrada 2). Isso não foi observado e a mesma 

conversão foi obtida.  

Nestas duas entradas era observado o consumo nas primeiras 4 horas de reação do peróxido 

de benzoíla utilizado, pois este apresenta um pico em 254 nm que desaparece ao longo do 

tempo. Imaginou-se que este poderia estar reagindo com a espécie eletrofílica formada ou 

até mesmo com o disseleneto alquílico, porém levando estas espécies para um estado de 

oxidação maior, e essa reação paralela poderia ser favorecida pela temperatura. Na entrada 

3 tentou-se uma condição à temperatura ambiente, com mais quantidade dos reagentes. 

Mesmo assim, não houve uma mudança expressiva nas concentrações relativas.  

Curiosamente, as concentrações relativas de 41 não ultrapassam 35%. Quando esse produto 

foi isolado por coluna, nos resultados apresentados na Tabela 4 o rendimento isolado ficou 

por volta dos 30%. Mesmo sendo outra condição experimental isso chama a atenção. 

Provavelmente, outras reações paralelas ocorrem no caso de disselenetos alquílicos, e as 

condições otimizadas não afetam a melhora desta reação. O sistema com disselenetos 

alquílicos é, claramente, diferente dos arílicos, e precisariam de uma otimização customizada 

para esta classe, o que não entra no escopo deste projeto.  

3.2.11.2 Escopo dos BODIPYs 

Desejou-se também verificar a possibilidade de utilizar a metodologia para obter derivados 

seleno-funcionalizados de outros núcleos BODIPYs. Foi testado o BODIPY 50*, pois é de 

interesse do grupo (Esquema 60). O núcleo 50 apresenta uma funionalização O-alquílica no 

anel aromático, funcionando, assim como doadora de elétrons. 

 
* Estudo efetuado em parceria com a aluna Beatriz Cugnasca. Os compostos 51 e 52 foi obtido previamente por 
ela através de outra metodologia, ainda não publicada 
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Esquema 60 -Reação com outro BODIPY 

 

Esperava-se que 50 fosse mais reativo nestas condições, pois os carbonos participantes da 

reação de substituição eletrofílica aromática estariam com maior densidade eletrônica. De 

fato, isso foi observado. Em apenas 1,5 h já era observada uma conversão de 66% de 51 e 27% 

de 52 (Figura 22a). Em comparação com o núcleo 33, a mesma conversão só era observada 

após 4 horas de reação. Após 2 horas, a reação apresentava relações de 46% de 51 e 37% de 

52 (Figura 22b). De fato, após proceder com a coluna cromatográfica, 51 e 52 foram obtidos 

em 30% e 37% de rendimento, respectivamente. 

Figura 22 – Cromatogramas da reação do Esquema 60 
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Estes resultados provam que um controle cuidadoso do tempo da reação é crucial para a 

obtenção do melhor rendimento do produto mono-substituído. Um maior tempo de reação 

leva a uma mistura de produtos mono-, di-, tri- e tetra-substituídos. Independente disso, a 

metodologia se provou aplicável para um outro exemplo e outros estão sendo preparados no 

laboratório a fim de se ampliar o escopo. 

3.2.12 Expansão da metodologia 

3.2.12.1 Reação com Indol 

A metodologia desenvolvida neste projeto mostrou-se eficiente para a seleno-

funcionalização de BODIPYs. A hipótese de formação in situ do intermediário 42 não é 

exclusiva para os BODIPYs, mas imaginou-se que poderia ser aplicada para outros 

nucleófilos. O indol 53 tem grande importância sintética e algumas metodologias de seleno-

funcionalização direta deste esqueleto foram discutidas na seção  1.5. Imaginou-se que a 

reação poderia se proceder também com este núcleo, o que seria mais uma contribuição no 

elenco de metodologias para esse fim. Utilizando as condições otimizadas, um teste foi 

executado com o indol (Esquema 61). 

Esquema 61 – Tentativa de reação com indol

 

Fonte: O Autor 

Diferentemente do BODIPY, o indol não apresenta coloração, por isso o acompanhamento 

da reação por LC-MS foi crucial para entender o desenvolvimento da reação (Figura 23). A 

primeira alíquota foi retirada após 1 hora de reação e, surpreendentemente, praticamente 

todo o indol (pico destacado em vermelho) havia sido consumido e um novo pico formado 

(pico destacado em azul). Os picos destacados em amarelo correspondem ao disseleneto e a 

uma pequena impureza do mesmo. 
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Figura 23 – Cromatograma da primeira hora de reação com indol 
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Fonte: O autor 

O espectro de massas correspondente ao pico azul revelou se tratar do produto 54 (Figura 

24). Neste tempo, a proporção deste produto já chegava a 97% e apenas 3% do material de 

partida restante. 

Figura 24 – Espectro de massas (negativo) correspondente ao pico azul na Figura 24 

 

Fonte: O autor 

O resultado foi impressionante, pois o indol se mostrou um núcleo ainda mais reativo. Além 

disso, foi obtida seletividade da mono funcionalização do indol. O produto não foi isolado, 

mas imaginou-se ser a estrutura indicada pois a posição 3 do indol é a mais reativa frente a 

substituições eletrofílicas. 
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Porém, após 3 h de reação, o pico em azul havia praticamente desaparecido e um novo pico 

(mais apolar, em roxo) apareceu no cromatograma (Figura 25). O espectro de massas revelou 

ser o produto di-substituído. 

Figura 25 - Cromatograma da reação com indol após 3 h 
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Fonte: O autor 

Figura 26 - Espectro de massas (negativo) correspondente ao pico roxo na figura 26 

 

Fonte: O autor 

Neste tempo, a relação entre os picos era de 17% e 83% do pico azul e roxo, respectivamente. 

Porém, tendo dois anéis aromáticos, é esperado que 55 absorva mais em 254 nm que 54, 

portanto a comparação entre as áreas não é confiável neste caso. De qualquer maneira, a 

reação procedeu para a formação do produto di-substituído. É notável que após 1 h de reação, 
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somente o produto 54 era detectado no meio. Se a reação fosse parada neste tempo, 

seguramente seria possível obter esse composto em bom rendimento.  

Os resultados obtidos são mais uma evidência que uma reação polar está ocorrendo. Além 

disso, comprovou-se a formação de uma espécie eletrofílica in situ e que esta pode ser 

capturada por um nucleófilo. As condições otimizadas para o BODIPY 33 foram utilizadas 

sem alteração, porém um estudo específico para indóis pode ser conduzido para otimizar a 

reação, assim como variar o substrato e determinar o escopo. Seguramente seria uma 

contribuição para a química de calcogênios, assim como para a química de heterociclos em 

geral. 

3.2.12.2 Potencial para reação com olefinas 

Potencialmente, pode-se utilizar esta metodologia com outros nucleófilos, como olefinas, 

por exemplo. Seria uma contribuição interessante para a comunidade, e permitiria a 

construção de diferentes esqueletos carbônicos contendo selênio e outras funcionalidades. 

O Esquema 62 traz um exemplo de uma possível aplicação com estireno. Em presença de um 

nucleófilo, como água por exemplo, o seleno álcool 56 é um produto possível da reação. 

Esquema 62 – Possível aplicação da metodologia desenvolvida para olefinas 

 

Fonte: O autor 

Tendo em vista que a reação funciona com peróxido de hidrogênio, sendo este em solução 

aquosa, a aplicação deste reagente poderia levar ao produto 56. Essa reação certamente 

poderia ser otimizada e seu escopo avaliado, contribuindo ainda mais para a comunidade de 

calcogênios. 
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4 CONCLUSÕES 

 

Ao longo do desenvolvimento do projeto, alguns desvios tiveram que ser tomados para 

acomodar os resultados que foram encontrados. A reatividade de BODIPYs frente a 

peróxidos é um tema pouco explorado na literatura. Além disso, a inserção de calcogênios 

em BODIPYs é uma área relativamente recente e pouco investigada, abrindo uma janela de 

oportunidades para a área.  

O desenvolvimento do projeto permitiu obter avanços importantes sobre a preparação e 

funcionalização de BODIPYs. Obteve-se uma nova metodologia de síntese dos 

dipirrometanos em água, sem necessidade de processos de purificação para obtê-los em 

altas purezas. Além disso, comprovou-se por análise quantitativa de RMN, uma técnica nunca 

antes utilizada para estes casos, a pureza destes produtos. Demonstrou-se a viabilidade de 

utilização dos dipirrometanos, sem etapas adicionais de purificação, diretamente na síntese 

de BODIPYs com diferentes padrões de substituições. Adicionalmente, foi possível reutilizar 

o meio reacional para outras reações, reaproveitando reagentes que não foram consumidos, 

assim como o catalisador e o solvente. 

Uma nova reação de seleno-funcionalização foi desenvolvida, utilizando reagentes de selênio 

estáveis (disselenetos) e peróxidos em meio ácido. A reação foi otimizada a fim de se obter 

os produtos mono- e di-funcionalizado inéditos, e em seguida, aplicada para diferentes 

núcleos BODIPY. A reação descoberta pode ser generalizada e aplicada para indóis e 

acreditamos que possivelmente para outros nucleófilos também. 

Por fim, acredita-se que os métodos desenvolvidos aqui mostram um avanço do que se 

conhecia na literatura e podem se mostrar poderosas ferramentas para químicos orgânicos 

sintéticos que desejem trabalhar com calcogênios e BODIPYs. 

  



123 
 

5 REFERÊNCIAS

 
1 TSIEN, Roger Y., New Calcium Indicators and Buffers with High Selectivity Against Magnesium and 

Protons: Design, Synthesis, and Properties of Prototype Structures, Biochemistry, v. 19, n. 11, 

p. 2396–2404, 1980. 

2 SCHÄFERLING, Michael, The art of fluorescence imaging with chemical sensors, Angewandte 

Chemie - International Edition, v. 51, n. 15, p. 3532–3554, 2012. 

3 WYSOCKI, Laura M.; LAVIS, Luke D., Advances in the chemistry of small molecule fluorescent 

probes, Current Opinion in Chemical Biology, v. 15, n. 6, p. 752–759, 2011. 

4 JUN, Joomyung V.; PETERSSON, E. James; CHENOWETH, David M., Rational Design and Facile 

Synthesis of a Highly Tunable Quinoline-Based Fluorescent Small-Molecule Scaffold for Live Cell 

Imaging, Journal of the American Chemical Society, v. 140, n. 30, p. 9486–9493, 2018; LARAS, 

Younes et al, Synthesis of quinoline dicarboxylic esters as biocompatible fluorescent tags, Journal of 

Organic Chemistry, v. 77, n. 18, p. 8294–8302, 2012; LI, Guoping et al, Quinoline-based fluorescent 

probe for ratiometric detection of lysosomal pH, Organic Letters, v. 15, n. 19, p. 5020–5023, 2013. 

5 MIURA, Tetsuo et al, Rational design principle for modulating fluorescence properties of fluorescein-

based probes by photoinduced electron transfer, Journal of the American Chemical Society, v. 125, 

n. 28, p. 8666–8671, 2003. 

6 BEIJA, Mariana; AFONSO, Carlos A M; MARTINHO, José M G, Synthesis and applications of 

Rhodamine derivatives as fluorescent probes, Chem. Soc. Rev., v. 38, n. 8, p. 2410–2433, 2009. 

7 PENG, Xiaojun et al, Heptamethine cyanine dyes with a large stokes shift and strong fluorescence: 

A paradigm for excited-state intramolecular charge transfer, Journal of the American Chemical 

Society, v. 127, n. 12, p. 4170–4171, 2005. 

8 LOUDET, Aurore; BURGESS, Kevin, BODIPY Dyes and Their Derivatives:  Syntheses and 

Spectroscopic Properties, Chemical Reviews, v. 107, n. 11, p. 4891–4932, 2007. 

9 ULRICH, Gilles; ZIESSEL, Raymond; HARRIMAN, Anthony, The Chemistry of Fluorescent BODIPY 

Dyes: Versatility Unsurpassed, Angewandte Chemie International Edition, v. 47, n. 7, p. 1184–1201, 

2008. 

10 BOENS, Noel; LEEN, Volker; DEHAEN, Wim, Fluorescent indicators based on BODIPY, Chemical 

Society Reviews, v. 41, n. 3, p. 1130–1172, 2012. 

11 EUN JUN, Mi; ROY, Basab; HAN AHN, Kyo, “Turn-on” fluorescent sensing with “reactive” probes, 

Chem. Commun., v. 47, n. 27, p. 7583–7601, 2011; LEE, Min Hee; KIM, Jong Seung; SESSLER, 

Jonathan L, Small molecule-based ratiometric fluorescence probes for cations, anions, and 

biomolecules, Chem. Soc. Rev., v. 44, n. 13, p. 4185–4191, 2015. 

 



124 
 

 
12 WANG, Rui et al, Molecular fluorescent probes for monitoring pH changes in living cells, TrAC - 

Trends in Analytical Chemistry, v. 29, n. 9, p. 1004–1013, 2010. 

13 UMEZAWA, Naoki et al, Novel fluorescent probes for singlet oxygen, Angewandte Chemie - 

International Edition, v. 38, n. 19, p. 2899–2901, 1999; XU, Kehua et al, A selective near-infrared 

fluorescent probe for singlet oxygen in living cells, Chem. Commun., v. 47, n. 26, p. 7386–7388, 2011; 

SONG, Dayoung et al, Ratiometric fluorescent probes for detection of intracellular singlet oxygen, 

Organic Letters, v. 15, n. 14, p. 3582–3585, 2013. 

14 WANG, Rui; YU, Chunwei; YU, Fabiao; et al. Molecular fluorescent probes for monitoring pH 

changes in living cells. TrAC - Trends in Analytical Chemistry, v. 29, n. 9, p. 1004–1013, 2010. 

15 YUAN, Lin et al, FRET-based small-molecule fluorescent probes: Rational design and bioimaging 

applications, Accounts of Chemical Research, v. 46, n. 7, p. 1462–1473, 2013; ZHANG, Jin et al, 

Creating new fluorescent probes for cell biology, Nature Reviews Molecular Cell Biology, v. 3, n. 12, 

p. 906–918, 2002. 

16 XU, Wang et al, Discerning the Chemistry in Individual Organelles with Small-Molecule Fluorescent 

Probes, Angewandte Chemie - International Edition, v. 55, n. 44, p. 13658–13699, 2016; 

O’SULLIVAN, Dermot A.; LEPKOWSKI, Wii, Novel NIR-II organic fluorophores for bioimaging beyond 

1550 nm, Chemical and Engineering News, v. 68, n. 20, p. 42–61, 1990; ZHU, Hao et al, Fluorescent 

Probes for Sensing and Imaging within Specific Cellular Organelles, Accounts of Chemical Research, 

v. 49, n. 10, p. 2115–2126, 2016. 

17 KOBAYASHI, Hisataka et al, New Strategies for Fluorescent Probe Design in Medical Diagnostic 

Imaging Hisataka, Chemical reviews, v. 110, p. 2620–2640, 2010. 

18 KALYANARAMAN, Balaraman et al, Measuring reactive oxygen and nitrogen species with 

fluorescent probes: Challenges and limitations, Free Radical Biology and Medicine, v. 52, n. 1, p. 1–

6, 2012; FU, Yanhua; FINNEY, Nathaniel S., Small-molecule fluorescent probes and their design, RSC 

Advances, v. 8, n. 51, p. 29051–29061, 2018; SUN, Xiaolong et al, A water-soluble boronate-based 

fluorescent probe for the selective detection of peroxynitrite and imaging in living cells, Chemical 

Science, v. 5, n. 9, p. 3368–3373, 2014. 

19 SOH, Nobuaki, Recent advances in fluorescent probes for the detection of reactive oxygen species, 

Analytical and Bioanalytical Chemistry, v. 386, n. 3, p. 532–543, 2006. 

20 GOMES, Ana; FERNANDES, Eduarda; LIMA, José L.F.C., Use of fluorescence probes for detection 

of reactive nitrogen species: A review, Journal of Fluorescence, v. 16, n. 1, p. 119–139, 2006; 

MCQUADE, Lindsey E.; LIPPARD, Stephen J., Fluorescent probes to investigate nitric oxide and other 

reactive nitrogen species in biology (truncated form: fluorescent probes of reactive nitrogen species), 

 



125 
 

 
Current Opinion in Chemical Biology, v. 14, n. 1, p. 43–49, 2010; THOMAS, Douglas D. et al, The 

chemical biology of nitric oxide: Implications in cellular signaling, Free Radical Biology and Medicine, 

v. 45, n. 1, p. 18–31, 2008. 

21 MILLER, Evan W.; CHANG, Christopher J., Fluorescent probes for nitric oxide and hydrogen 

peroxide in cell signaling, Current Opinion in Chemical Biology, v. 11, n. 6, p. 620–625, 2007. 

22 FRANSEN, Marc et al, Role of peroxisomes in ROS/RNS-metabolism: Implications for human 

disease, Biochimica et Biophysica Acta - Molecular Basis of Disease, v. 1822, n. 9, p. 1363–1373, 

2012; SCHERZ-SHOUVAL, Ruth; ELAZAR, Zvulun, Regulation of autophagy by ROS: Physiology and 

pathology, Trends in Biochemical Sciences, v. 36, n. 1, p. 30–38, 2011. 

23 MILLER, Evan W. et al, Boronate-based fluorescent probes for imaging cellular hydrogen peroxide, 

Journal of the American Chemical Society, v. 127, n. 47, p. 16652–16659, 2005; DICKINSON, Bryan 

C.; HUYNH, Calvin; CHANG, Christopher J., A palette of fluorescent probes with varying emission 

colors for imaging hydrogen peroxide signaling in living cells, Journal of the American Chemical 

Society, v. 132, n. 16, p. 5906–5915, 2010; MAEDA, Hatsuo et al, Fluorescent probes for hydrogen 

peroxide based on a non-oxidative mechanism, Angewandte Chemie - International Edition, v. 43, 

n. 18, p. 2389–2391, 2004. 

24 HU, Jun Jacob et al, Fluorescent Probe HKSOX-1 for imaging and detection of endogenous 

superoxide in live cells and in vivo, Journal of the American Chemical Society, v. 137, n. 21, p. 6837–

6843, 2015; MAEDA, Hatsuo et al, A design of fluorescent probes for superoxide based on a nonredox 

mechanism, Journal of the American Chemical Society, v. 127, n. 1, p. 68–69, 2005. 

25 XU, Kehua et al, A near-infrared reversible fluorescent probe for peroxynitrite and imaging of redox 

cycles in living cells, Chem. Commun., v. 47, n. 33, p. 9468–9470, 2011. 

26 CHAN, Jefferson; DODANI, Sheel C.; CHANG, Christopher J., Reaction-based small-molecule 

fluorescent probes for chemoselective bioimaging, Nature Chemistry, v. 4, n. 12, p. 973–984, 2012. 

27 KOJIMA, Hirotatsu et al, Detection and Imaging of Nitric Oxide with Novel Fluorescent Indicators: 

Diaminofluoresceins, Analytical Chemistry, v. 70, n. 13, p. 2446–2453, 1998. 

28 DONG, Xiaohu et al, Quinoline-based two-photon fluorescent probe for nitric oxide in live cells and 

tissues, Analytical Chemistry, v. 86, n. 1, p. 308–311, 2014; ZHANG, Hongxing et al, A mitochondria-

targetable fluorescent probe for peroxynitrite: fast response and high selectivity, Chem. Commun., 

v. 51, n. 13, p. 2721–2724, 2015. 

29 MCGLYNN, S. P.; DAIGRE, J.; SMITH, F. J., External heavy-atom spin-orbital coupling effect. IV. 

Intersystem crossing, The Journal of Chemical Physics, v. 39, n. 3, p. 675–679, 1963. 

 



126 
 

 
30 GORMAN, Aoife et al, In Vitro Demonstration of the Heavy-Atom Effect for Photodynamic Therapy, 

Journal of the American Chemical Society, v. 126, n. 34, p. 10619–10631, 2004. 

31 PANDA, Snigdha; PANDA, Arunashree; ZADE, Sanjio S., Organoselenium compounds as 

fluorescent probes, Coordination Chemistry Reviews, v. 300, p. 86–100, 2015; LOU, Zhangrong; LI, 

Peng; HAN, Keli, Redox-responsive fluorescent probes with different design strategies, Accounts of 

Chemical Research, v. 48, n. 5, p. 1358–1368, 2015. 

32 TREIBS, Alfred; KREUZER, Franz-Heinrich, Difluorboryl-Komplexe von Di- und Tripyrrylmethenen, 

Justus Liebigs Annalen der Chemie, v. 718, n. 1, p. 208–223, 1968. 

33 NASCIMENTO, Bruno F.O. et al, Current advances in the synthesis of valuable dipyrromethane 

scaflolds: Classic and new methods, Molecules, v. 24, n. 23, 2019. 

34 NAGARKATTI, Jai P.; ASHLEY, K. R., Synthesis of Pyridyl meso Substituted Dipyrrylmethanes, 

Synthesis, v. 1974, n. 03, p. 186–187, 1974. 

35 VIGMOND, Stephen J. et al, Direct synthesis of aryldipyrromethanes, Tetrahedron Letters, v. 35, 

n. 16, p. 2455–2458, 1994. 

36 LEE, Chang Hee; S. LINDSEY, Jonathan, One-flask synthesis of meso-substituted dipyrromethanes 

and their application in the synthesis of trans-substituted porphyrin building blocks, Tetrahedron, 

v. 50, n. 39, p. 11427–11440, 1994. 

37 LITTLER, B. J. et al, Refined synthesis of 5-substituted dipyrromethanes, Journal of Organic 

Chemistry, v. 64, n. 4, p. 1391–1396, 1999. 

38 BRÜCKNER, Christian et al, Novel and improved syntheses of 5,15-diphenylporphyrin and its 

dipyrrolic precursors, Journal of Porphyrins and Phthalocyanines, v. 2, n. 6, p. 455–465, 1998. 

39 SINGHAL, Anchal; SINGH, Snigdha; CHAUHAN, Shive M. S., Synthesis of dipyrromethanes in 

aqueous media using boric acid, Arkivoc, v. 2016, n. 6, p. 144–151, 2017. 

40 SOBRAL, Abı́lio J.F.N. et al, One-step synthesis of dipyrromethanes in water, Tetrahedron Letters, 

v. 44, n. 20, p. 3971–3973, 2003. 

41 DEHAEN, Wim et al, Efficient synthesis of aryldipyrromethanes in water and their application in the 

synthesis of corroles and dipyrromethenes, Arkivoc, v. 1, n. 10, p. 307–324, 2007. 

42 BAGHERZADEH, Mojtaba et al, Synthesis of dipyroromethanes in water and investigation of 

electronic and steric effects in efficiency of olefin epoxidation by sodium periodate catalyzed by 

manganese tetraaryl and trans disubstituted porphyrin complexes, Journal of Porphyrins and 

Phthalocyanines, v. 23, n. 06, p. 671–678, 2019. 

43 BOENS, Noël et al, Synthesis of BODIPY dyes through postfunctionalization of the boron 

dipyrromethene core, Coordination Chemistry Reviews, v. 399, p. 213024, 2019. 

 



127 
 

 
44 UMEZAWA, Keitaro et al, Bright, color-tunable fluorescent dyes in the Vis/NIR region: 

Establishment of new “tailor-made” multicolor fluorophores based on borondipyrromethene, 

Chemistry - A European Journal, v. 15, n. 5, p. 1096–1106, 2009. 

45 LOUDET, Aurore; BURGESS, Kevin, BODIPY dyes and their derivatives: Syntheses and 

spectroscopic properties, Chemical Reviews, v. 107, n. 11, p. 4891–4932, 2007. 

46 SHAH, Mayur et al, Pyrromethene-BF2 complexes as laser dyes:1., Heteroatom Chemistry, v. 1, 

n. 5, p. 389–399, 1990. 

47 DE REZENDE, Lucas Cunha Dias et al, Thiocyanation of BODIPY dyes and their conversion to 

thioalkylated derivatives, Org. Biomol. Chem., v. 13, n. 21, p. 6031–6038, 2015. 

48 JIAO, Lijuan et al, β-Formyl-BODIPYs from the Vilsmeier−Haack Reaction, The Journal of Organic 

Chemistry, v. 74, n. 19, p. 7525–7528, 2009. 

49 CLARKE, Rebecca Grace; HALL, Michael John, Recent developments in the synthesis of the BODIPY 

dyes, in: Advances in Heterocyclic Chemistry, 1. ed. [s.l.]: Elsevier Inc., 2019, v. 128, p. 181–261. 

50 ROHAND, Taoufik et al, Palladium-Catalyzed Coupling Reactions for the Functionalization of 

BODIPY Dyes with Fluorescence Spanning the Visible Spectrum, European Journal of Organic 

Chemistry, v. 2006, n. 20, p. 4658–4663, 2006. 

51 VERBELEN, Bram et al, Radical C H Arylation of the BODIPY Core with Aryldiazonium Salts: 

Synthesis of Highly Fluorescent Red-Shifted Dyes, Angewandte Chemie International Edition, v. 54, 

n. 15, p. 4612–4616, 2015. 

52 FRON, Eduard et al, Synthesis and photophysical characterization of chalcogen substituted BODIPY 

dyes, New Journal of Chemistry, v. 33, n. 7, p. 1490, 2009. 

53 AL ANSHORI, Jamaludin et al, The internal heavy-atom effect on 3-phenylselanyl and 3-

phenyltellanyl BODIPY derivatives studied by transient absorption spectroscopy, Photochemical and 

Photobiological Sciences, v. 15, n. 2, p. 250–259, 2016. 

54 MULAY, Sandip V et al, Substituent Effects in BODIPY in Live Cell Imaging, Chemistry - An Asian 

Journal, v. 11, p. 3598–3605, 2016. 

55 PALAO, E.; SLANINA, T.; KLÁN, P., Construction of the carbon–chalcogen (S, Se, Te) bond at the 

2,6-positions of BODIPY via Stille cross-coupling reaction, Chemical Communications, v. 52, n. 80, 

p. 11951–11954, 2016. 

56 LV, Fan et al, Transition-metal-free regioselective cross-coupling of BODIPYs with thiols, Chemical 

Communications, v. 55, n. 11, p. 1639–1642, 2019. 

57 MA, Fangtao et al, Selective Photocatalysis Approach for Introducing ArS Units into BODIPYs 

through Thiyl Radicals, Organic Letters, v. 21, n. 3, p. 733–736, 2019. 

 



128 
 

 
58 RAMPON, Daniel S. et al, Transition metal catalysed direct selanylation of arenes and heteroarenes, 

Dalton Transactions, v. 48, n. 27, p. 9851–9905, 2019. 

59 CAO, Yuan et al, Copper-catalyzed direct and odorless selenylation with a sodium selenite-based 

reagent, Organic Chemistry Frontiers, v. 6, n. 6, p. 825–829, 2019. 

60 RATHORE, Vandana; KUMAR, Sangit, Visible-light-induced metal and reagent-free oxidative 

coupling of: Sp 2 C-H bonds with organo-dichalcogenides: Synthesis of 3-organochalcogenyl indoles, 

Green Chemistry, v. 21, n. 10, p. 2670–2676, 2019. 

61 AZEREDO, Juliano B. et al, A solvent- and metal-free synthesis of 3-chacogenyl-indoles employing 

DMSO/I2 as an eco-friendly catalytic oxidation system, Journal of Organic Chemistry, v. 79, n. 9, 

p. 4125–4130, 2014; RAFIQUE, Jamal et al, K2CO3-mediated, direct C-H bond selenation and 

thiolation of 1,3,4-oxadiazoles in the absence of metal catalyst: An eco-friendly approach, RSC 

Advances, v. 4, n. 93, p. 51648–51652, 2014; FERREIRA, Natasha L. et al, Synthesis of 3-

Selenylindoles under Ecofriendly Conditions, European Journal of Organic Chemistry, v. 2015, n. 23, 

p. 5070–5074, 2015; BETTANIN, Luana et al, NH4I-catalyzed chalcogen(S/Se)-functionalization of 5-

membered N-heteroaryls under metal-free conditions, Tetrahedron, v. 74, n. 29, p. 3971–3980, 2018; 

SABA, Sumbal; RAFIQUE, Jamal; BRAGA, Antonio L., Synthesis of unsymmetrical diorganyl 

chalcogenides under greener conditions: Use of an iodine/DMSO system, solvent- and metal-free 

approach, Advanced Synthesis and Catalysis, v. 357, n. 7, p. 1446–1452, 2015. 

62 TAKIKAWA, Yuji et al, Convenient Preparations of 3,5-Disubstituted 1,2,4-Thiadiazoles by 

Oxidative Dimerization of Thioamides, Bulletin of the Chemical Society of Japan, v. 58, n. 3, p. 995–

999, 1985; FLOYD, M. Brawner et al, The oxidation of acetophenones to arylglyoxals with aqueous 

hydrobromic acid in dimethyl sulfoxide, The Journal of Organic Chemistry, v. 50, n. 25, p. 5022–5027, 

1985. 

63 REICH, Hans J.; HONDAL, Robert J., Why Nature Chose Selenium, ACS Chemical Biology, v. 11, 

n. 4, p. 821–841, 2016. 

64 SHARPLESS, K B; YOUNG, M W; LAUER, R F, Reactions of selenoxides: Thermal syn-elimination 

and H218O exchange., Tetrahedron Letters, v. 14, n. 22, p. 1979–1982, 1973. 

65 DENNIS, Liotta; ROBERT, Monahan, Selenium in Organic Synthesis, Science, v. 231, n. 4736, 

p. 356–361, 1986. 

66 SHAO, Lixiong et al, Recent progress in selenium-catalyzed organic reactions, Organic Chemistry 

Frontiers, v. 6, n. 16, p. 2999–3041, 2019. 

67 BIRRINGER, Marc; PILAWA, Sandra; FLOHÉ, Leopold, Trends in selenium biochemistry, Natural 

Product Reports, v. 19, n. 6, p. 693–718, 2002. 

 



129 
 

 
68 WIRTH, Thomas, Organoselenium Chemistry, [s.l.]: Wiley, 2011. 

69 FREUDENDAHL, Diana M.; SHAHZAD, Sohail A.; WIRTH, Thomas, Recent advances in 

organoselenluim chemistry, European Journal of Organic Chemistry, n. 11, p. 1649–1664, 2009. 

70 ROBERTS, Brian P., Polarity-reversal catalysis of hydrogen-atom abstraction reactions: Concepts 

and applications in organic chemistry, Chemical Society Reviews, v. 28, n. 1, p. 25–35, 1999. 

71 LATTANZI, A., 7.28 Oxidation of Sulfur, Selenium, and Tellurium, in: Comprehensive Organic 

Synthesis II, [s.l.]: Elsevier, 2014, v. 7, p. 837–879. 

72 YOSHIDA, Masato et al, Oxidative Cleavage of Diselenide by m -Nitrobenzenesulfonyl Peroxide. 

Novel Method for the Electrophilic Benzeneselenenylations of Olefins and Aromatic Rings, Bulletin 

of the Chemical Society of Japan, v. 64, n. 2, p. 416–422, 1991. 

73 TIECCO, M. et al, The reaction of diphenyl diselenide with peroxydisulphate ions in methanol a 

convenient procedure to effect the methoxyselenenylation of alkenes, Tetrahedron Letters, v. 30, 

n. 11, p. 1417–1420, 1989; TIECCO, Marcello et al, Ring-closure reactions of alkenyl oximes induced by 

persulfate anion oxidation of diphenyl diselenide. Formation of 1,2-oxazines and cyclic nitrones, 

Journal of the Chemical Society, Perkin Transactions 1, n. 17, p. 1989–1993, 1993; TIECCO, Marcello 

et al, Electrophilic phenylselenenylation of thiophenes. Synthesis of poly(phenylseleno)thiophenes., 

Tetrahedron, v. 50, n. 35, p. 10549–10554, 1994. 

74 HENRIKSEN, Lars; STUHR-HANSEN, Nicolai, Dihydroxy phenylselenonium p-toluenesulfonate; 

preparation and use in the recycling of selenium reagents, Synthetic Communications, v. 26, n. 10, 

p. 1897–1902, 1996. 

75 HENRIKSEN, Lars, Competing ene-reactions in the p-oxidation and o-phenylselenylation of phenol 

with benzeneseleninic acid, Tetrahedron Letters, v. 35, n. 38, p. 7057–7060, 1994. 

76 STUHR-HANSEN, Nicolai; SØLLING, Theis Ivan; HENRIKSEN, Lars, Electrophilic organic selenium 

reagents - Protonated seleninic acids as precursors for unsymmetrical aromatic selenides, 

Tetrahedron, v. 67, n. 14, p. 2633–2643, 2011. 

77 KODAMA, Shintaro et al, A Benzoyl Peroxide/Diphenyl Diselenide Binary System for 

Functionalization of Alkynes Leading to Alkenyl and Alkynyl Selenides, Journal of Organic 

Chemistry, v. 82, n. 23, p. 12477–12484, 2017. 

78 WAMSER, Christian A., Equilibria in the System Boron Trifluoride-Water at 25°, Journal of the 

American Chemical Society, v. 73, n. 1, p. 409–416, 1951. 

79 ZHANG, Weijiang et al, Equilibrium on the hydrolysis of boron trifluoride in large amount of water, 

Transactions of Tianjin University, v. 22, n. 5, p. 486–491, 2016. 

 



130 
 

 
80 HUANG, Jin Wen; SHI, Min, Lewis acid BF3·OEt2-catalyzed Friedel-Crafts reaction of 

methylenecyclopropanes with arenes, Tetrahedron Letters, v. 44, n. 52, p. 9343–9347, 2003; TKACH, 

V. S. et al, Highly effective catalysts for the addition polymerization of norbornene: zerovalent-nickel 

complex/H2O/BF3·OEt2, Catalysis Communications, v. 10, n. 14, p. 1813–1815, 2009; ZHANG, 

Shuting et al, Superacid BF3-H2O promoted benzylation of arenes with benzyl alcohols and acetates 

initiated by trace water, RSC Advances, v. 4, n. 58, p. 30768–30774, 2014. 

81 TIAN, Youliang et al, Amino modified iodinated BODIPY photosensitizer for highly efficient NIR 

imaging-guided photodynamic therapy with ultralow dose, Dyes and Pigments, v. 194, n. April, 

p. 109611, 2021. 

82 SHARPLESS, K. B.; LAUER, R. F., Mild procedure for the conversion of epoxides to allylic alcohols. 

First organoselenium reagent, Journal of the American Chemical Society, v. 95, n. 8, p. 2697–2699, 

1973. 

83 IWAOKA, Michio et al, Quantitative Evaluation of Weak Nonbonded Se···F Interactions and Their 

Remarkable Nature as Orbital Interactions, Journal of the American Chemical Society, v. 124, n. 9, 

p. 1902–1909, 2002. 

84 BRUHN, Torsten et al, Cryptochirality in 2,2′-Coupled BODIPY DYEmers, European Journal of 

Organic Chemistry, v. 2016, n. 24, p. 4236–4243, 2016. 

85 KOLEMEN, Safacan et al, Atropisomeric dyes: Axial chirality in orthogonal BODIPY oligomers, 

Organic Letters, v. 16, n. 3, p. 660–663, 2014. 

86 Peroxides and Peroxide Compounds (Organic), Van Nostrand’s Scientific Encyclopedia, 2006. 



 

 

6 PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS 

6.1 Informações gerais: 

Todos os reagentes foram comprados da Sigma Aldrich® e purificados antes do uso de 

acordo com métodos estabelecidos*. O THF utilizado foi destilado sob sódio metálico, com 

indicador benzofenona e utilizado imediatamente. As vidrarias foram utilizadas sem 

tratamento prévio (aquecimento com maçarico ou forno anidro). Todas as reações foram 

conduzidas sob pressão positiva de nitrogênio. 

As reações foram monitoradas por cromatografia de camada delgada (CCD) de marca Merck 

(E. Merck, tipo 5544, 0,2mm) associada a luz UV e como agente visualizador soluções de 

vanilina, niidrina, iodo e solução de permanganato de potássio. 

As purificações dos compostos obtidos foram realizadas em colunas com Sílica Gel flash 

Acros Organics (60 mesh).  

6.2 Análises 

6.2.1 Ressonância Magnética Nuclear 

 As análises de RMN foram feitas em um espectrômetro Bruker Avance III 200 MHz (200 MHz 

1H; 50 MHz 13C; 38,31 MHz 77Se). Os deslocamentos químicos estão expressos em partes por 

milhão (ppm) em relação ao sinal do tetrametilsilano (TMS) ou disseleneto de difenila em 460 

ppm (no caso dos espectros de Se). Na descrição dos sinais atribuídos dos espectros de RMN 

utilizou-se como abreviação para singleto (s), dubleto (d), duplo dubleto (dd), tripleto (t), duplo 

tripleto (dt), quarteto (q) e multipleto (m). Todas as constantes de acoplamento (J) estão descritas 

em hertz (Hz). Os espectros de RMN foram processados utilizando-se o software MestreNova 6. 

6.2.2 Espectrometria de massas 

As análises de espectrometria de massas de alta resolução foram feitas utilizando o 

equipamento MicroToF Bruker Daltonics. As amostras foram preparadas em acetonitrila 

utilizando ácido fórmico como agente ionizante. 

 
* Perrin, D. D.; Amarengo, W. L. F. Purification of Laboratory Chemicals, 3rd edition. Pergamon Press, Oxford, 
1988, X +392 pp 
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6.2.3 Cromatografia líquida acoplada a espectrometria de massas 

As análises de cromatografia líquida acoplada com massas foram feitas em equipamento 

Shimadzu® LC-MS 8030. As amostras foram preparadas em acetonitrila. A fase móvel polar 

utilizada foi água MiliQ® e a fase móvel orgânica foi acetonitrila grau HPLC (adquirida da 

Merck®), ambas contendo ácido fórmico (0,05% m/m). Para as separações foi utilizada a 

coluna C18 (Shimadzu® Shimpack XR-ODS III, 100 x 2.0 mm, tamanho de partícula 2,2 µm). 

A detecção foi feita por um detector arranjo de diodos semi-micro UV-Vis da Shimadzu®. O 

método otimizado consistia em um gradiente dos solventes, variando da seguinte forma: 

Fluxo 0,4 ml/min inciando a 60% de acetonitrila por 12,5 min; Aumento para 95% de 

acetonitrila até 15 minutos, mantendo essa proporção até os 20 minutos; Diminuição para 

60% acetonitrila até os 25 minutos, mantendo desta forma até 35 minutos. Os 

cromatogramas foram analisados utilizando o programa LabSolutions®. 

6.2.4 Análises quantitativas de RMN.  

As análises quantitativas de RMN (Bruker AIII 500 MHz) foram empregadas para determinar 

a pureza (%) dos dipirrometanos obtidos (analitos 10e, 10d, 10f, 10c, 10k, 10j,).  O padrão 

interno utilizado foi a dimetil sulfona (Pureza 99,72%, massa molar 94,13 g/mol). Todas as 

medidas foram realizadas em duplicata.  As amostras enviadas para as análises de RMN de 

1H foram preparadas conforme descrito a seguir. Em um flaconetes de vidro de 1,5 mL foi 

pesado 0,00146g do padrão interno (balança analítica e de precisão 220g x 0,0001g). No 

mesmo vial posteriormente foi adicionado 0,01728 g do analito de interesse 10e (massa 

molar, 267,29 g/mol, tabela abaixo). Essa mistura foi solubilizada em 650 µL de CDCl3 e 

transferida para um tudo de RMN. Após as análises de RMN seguindo as recomendações do 

manual da Sigma Aldrich “Quantitative NMR Technical details and tracecert®” os espectros 

de RMN de 1H foram obtidos. A partir dos espectros foi possível obter os valores das integrais 

do padrão interno (integral ∫ 1,73, referente a 6 hidrogênios da dimetil sulfona) e a de um dos 

sinais do analito 10e (integral ∫ 1, referente a 1 hidrogênio do analito). Considerando as 

massas pesadas; as integrais obtidas para 6 hidrogênios do padrão e para 1 hidrogênio da 

amostra; as massas molares de ambos; a pureza do padrão interno 99,72%, foi possível 

determinar a pureza da amostra (analito) utilizando a seguinte formula matemática.  

𝑃𝐴𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 =
𝐼𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎

𝐼𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜
 .

𝑁𝑝𝑎𝑑ã𝑜

𝑁𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎
 .

𝑀𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎

𝑀𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜
 .

𝑚𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜

𝑚𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎
 . 𝑃𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜  
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Pamostra = Pureza da amostra 

Ppadrão = Puereza do padrão interno 

Iamostra = Integral de um dos sinais da amostra 

Ipadrão = Integral do sinal do padrão 

Namostra = Número de hidrogênios da amostra 

Npadrão = Número de hidrogênios do padrão (6 para a dimetil sulfona) 

Mamostra = Massa molecular da amostra  

Mpadrão = Massa molecular do padrão 

mamostra = massa pesada da amostra 

mpadrão = massa pesada do padrão  

O mesmo procedimento descrito para 10e foi realizado para as amostras da tabela abaixo.  

Dipirrometano Massa 

molar 

analito 

Massa 

pesada 

analito 

(g) 

massa 

pesada 

padão 

(g) 

∫ padrão  

(6 H) 

∫ analito 

(1 ) 

pureza 

% 

10e 267,29 0,01728 0,00146 1,73 1 82,98 

10e 267,29 0,02008 0,00167 1,72 1 82,15 

10d 236,13 0,02045 0,00145 1,23 1 86,52 

10d 236,13 0,01788 0,00138 1,34 1 86,45 

10f 256,73 0,02561 0,00165 1,45 1 72,51 

10f 256,73 0,01722 0,00134 1,86 1 68,27 

10c 240,28 0,01721 0,00121 1,32 1 81,35 

10c 240,28 0,01576 0,00121 1,47 1 79,77 

10k 252,32 0,02394 0,00119 0,98 1 81,35 

10k 252,32 0,01542 0,00123 1,57 1 81,49 

10j 236,13 0,01766 0,00131 1,27 1 87,67 

10j 236,13 0,0155 0,00129 1,43 1 87,35 
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6.3 Síntese de disseleneto de difenila  

A um balão de 250 mL contendo um agitador magnético, flambado e mantido sob atmosfera 

de nitrogênio foi acoplado um condensador de refluxo e um funil de adição de líquidos. 44,00 

mmol (1,07 g) de Mg0 e um cristal de I2 foram adicionados seguidos de 200 mL de THF seco. 

Utilizando o funil de adição, adicionou-se ao balão gota a gota 46,00 mmol (4,82 mL) de 

bromobenzeno. Após o consumo de todo o magnésio (6,5 h) foi adicionado ao meio reacional 

44,00 mmol (3,48 g) de Se° e foi deixado reagir por uma hora à temperatura ambiente. O 

sistema foi resfriado a 0 °C e a solução saturada de NH4Cl (120 mL) e acetato de etila (120 mL) 

foram adicionados e a mistura foi deixada na presença de ar (oxigênio) por mais de 8 horas. 

Após a oxidação a reação foi extraída com acetado de etila (3 X 50 mL), combinando a fases 

orgânicas para secagem com sulfato de magnésio (MgSO4) e concentradas a pressão 

reduzida. A purificação do disseleneto foi realizada por meio da recristalização utilizando 

hexano como solvente. O produto obtido foi um sólido amarelo, rendimento 30%. RMN de 

77Se 460 ppm, M/z 314, 234, 154, 77, 51, 32. 

6.4 Procedimento geral otimizado para a síntese dos dipirrometanos 

6.4.1 Utilizando BF3.OEt2 diretamente na reação 

Em um balão de 250 mL contendo uma barra magnético, água destilada (60 mL) foi 

adicionada seguida pelo aldeído (3,6 mmol). A mistura foi deixada agitando por 15 minutos a 

25 °C. Após esse período, BF3.OEt2 (0,03 mL) previamente destilado foi adicionado, seguido 

por pirrol (28,8 mmol, 1,92 g, 2 mL) adicionado lentamente. A mistura foi agitada 

vigorosamente pelo tempo determinado. Ao longo da reação foi possível observar que um 

sólido branco ficava aderido às paredes do balão e à barra magnética. Após o tempo descrito, 

a mistura reacional foi filtrada em um funil de Büchner e o sólido remanescente lavado com 

10 mL de água destilada (3x) e com 10 mL de hexano (3x). O sólido branco foi coletado e seco 

em alto vácuo. Muitas vezes a coloração se tornava cinza ou verde acinzentado. O produto 

foi usado na próxima etapa sem posterior purificação. 
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6.4.2 Utilizando uma solução de BF3.OEt2  

Solução BF3.OEt2 

Em um balão de 100 mL sob atmosfera de N2 foram adicionados 50 mL de água destilada 

seguidos de 0,5 mL de BF3.OEt2 destilado recentemente. A mistura foi agitada e utilizada em 

seguida. 

Em um balão de 250 mL contendo uma barra magnética, água destilada (57 mL) foi 

adicionada seguida pelo aldeído (3,6 mmol). A mistura foi deixada agitando por 15 minutos a 

25 °C. Após esse período, a solução de BF3.OEt2 (3 mL, 80 mM) foi adicionada, seguido por 

pirrol (28,8 mmol, 1,92 g, 2 mL) adicionado lentamente. A mistura foi agitada vigorosamente 

pelo tempo determinado. Ao longo da reação foi possível observar que um sólido branco 

ficava aderido às paredes do balão e à barra magnética. Após o tempo descrito, a mistura 

reacional foi filtrada em um funil de Büchner e o sólido remanescente lavado com 10 mL de 

água destilada (3x) e com 10 mL de hexano (3x). O sólido branco foi coletado e seco em alto-

vácuo. Muitas vezes a coloração se tornava cinza ou verde acinzentado. O produto foi usado 

na próxima etapa sem posterior purificação. 

2,2'-(phenylmethylene)bis(1H-pyrrole) (10a):  

Obtido de acordo com o método geral 6.4.2 como um sólido branco (0,7512 g, 3,39 mmol). 

Rendimento 94%. 1H NMR (200 MHz, CDCl3) δ 7.89 (s, 2H), 7.55 – 7.06 (m, 5H), 6.68 (d, J = 1.5 

Hz, 2H), 6.16 (d, J = 3.0 Hz, 2H), 5.91 (d, J = 0.6 Hz, 2H), 5.46 (s, 1H). 13C NMR (50 MHz, CDCl3) 

δ 142.05, 132.50, 128.62, 128.38, 126.95, 117.24, 108.36, 107.21, 43.90. 

2,2'-((4-nitrophenyl)methylene)bis(1H-pyrrole) (10b) 

Obtido de acordo com o método geral 6.4.2 como um sólido amarelo (0,6753 g, 3 mmol). 

Rendimento 84%. 1H NMR (200 MHz, CDCl3) δ 8.16 (d, J = 8.8 Hz, 2H), 8.00 (s, 2H), 7.36 (d, J 

= 8.6 Hz, 2H), 6.74 (dd, J = 4.1, 2.6 Hz, 2H), 6.17 (dd, J = 5.9, 2.8 Hz, 2H), 5.87 (dd, J = 1.4, 0.8 

Hz, 2H), 5.58 (s, 1H). 13C NMR (50 MHz, CDCl3) δ 149.80, 147.05, 130.95, 129.38, 123.94, 118.11, 

108.93, 107.96, 43.93. 

2,2'-((4-fluorophenyl)methylene)bis(1H-pyrrole) (10c) 

Obtido de acordo com o método geral 6.4.2 como um sólido cinza (0,7321 g, 3 mmol). 

Rendimento 85%. 1H NMR (200 MHz, CDCl3) δ 7.91 (dd, J = 8.7, 5.4 Hz, 2H), 7.17 (dd, J = 8.6, 
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5.5 Hz, 2H), 6.99 (t, J = 8.7 Hz, 2H), 6.75 – 6.64 (m, 2H), 6.16 (dd, J = 5.9, 2.8 Hz, 2H), 5.94 – 

5.81 (m, 2H), 5.45 (s, 1H). 13C NMR (50 MHz, CDCl3) δ 164.17, 159.30, 137.84, 137.78, 132.31, 

129.91, 129.75, 117.38, 115.55, 115.13, 108.44, 107.27, 43.13. 

2,2'-(m-tolylmethylene)bis(1H-pyrrole) (10d) 

Obtido de acordo com o método geral 6.4.2 como um sólido branco (0,6521 g, 2,8 mmol). 

Rendimento 77%. 1H NMR (200 MHz, CDCl3) δ 7.89 (s, 2H), 7.19 (d, J = 7.4 Hz, 1H), 7.03 (t, J = 

9.6 Hz, 3H), 6.68 (dd, J = 4.1, 2.5 Hz, 2H), 6.15 (dd, J = 5.8, 2.8 Hz, 2H), 5.92 (s, 2H), 5.42 (s, 

1H), 2.31 (s, 3H). 13C NMR (50 MHz, CDCl3) δ 141.94, 138.28, 132.56, 129.11, 128.52, 127.74, 

125.40, 117.13, 108.34, 107.10, 43.88, 21.45. Calculado para C16H16N2 [M + Na]+:259,1206. 

Encontrado:259,1216, erro 3,8 PPM 

2,2'-((3-nitrophenyl)methylene)bis(1H-pyrrole) (10e) 

Obtido de acordo com o método geral 6.4.2 como um sólido amarelo (0,7904 g, 2,95 mmol). 

Rendimento 82%. 1H NMR (200 MHz, CDCl3) δ 8.09 (dd, J = 15.3, 8.1 Hz, 4H), 7.50 (dt, J = 15.6, 

7.7 Hz, 2H), 6.74 (dd, J = 4.0, 2.6 Hz, 2H), 6.17 (dd, J = 5.8, 2.8 Hz, 2H), 5.87 (s, 2H), 5.57 (s, 1H). 

13C NMR (50 MHz, CDCl3) δ 148.33, 144.41, 134.49, 130.94, 129.39, 123.21, 122.04, 117.98, 

108.72, 107.76, 43.60. 

2,2'-((4-chlorophenyl)methylene)bis(1H-pyrrole) (10f) 

Obtido de acordo com o método geral 6.4.2 como um sólido cinza (0,7191 g, 2,8 mmol). 

Rendimento 78%. 1H NMR (200 MHz, CDCl3) δ 7.92 (s, 2H), 7.36 – 7.24 (m, 2H), 7.14 (d, J = 8.4 

Hz, 2H), 6.71 (dd, J = 4.2, 2.6 Hz, 2H), 6.16 (dd, J = 5.9, 2.8 Hz, 2H), 5.94 – 5.80 (m, 2H), 5.45 (s, 

1H). 13C NMR (50 MHz, CDCl3) δ 140.60, 132.67, 131.94, 129.69, 128.67, 117.46, 108.49, 107.37, 

43.28. 

2,2'-(o-tolylmethylene)bis(1H-pyrrole) (10g) 

Obtido de acordo com o método geral 6.4.2 como um semi-sólido esverdeado (0,7548 g, 3,2 

mmol). Rendimento 89%. 1H NMR (200 MHz, CDCl3) δ 7.84 (s, 2H), 7.20 – 7.08 (m, 4H), 6.68 

(td, J = 2.6, 1.6 Hz, 2H), 6.15 (dd, J = 5.9, 2.8 Hz, 2H), 5.88 (ddd, J = 2.6, 1.8, 1.0 Hz, 2H), 5.63 

(s, 1H), 2.27 (s, 3H). 13C NMR (50 MHz, CDCl3) δ 140.63, 136.45, 132.06, 130.69, 128.02, 127.05, 

126.39, 117.16, 108.52, 107.40, 53.56, 40.50, 19.46. 
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2,2'-((2-nitrophenyl)methylene)bis(1H-pyrrole)  (10h) 

Obtido de acordo com o método geral 6.4.2 como um semi-sólido esverdeado (0,9402 g, 3,4 

mmol). Rendimento 95%. 1H NMR (200 MHz, CDCl3) δ 8.14 (d, J = 1.7 Hz, 2H), 7.86 (dd, J = 8.0, 

1.4 Hz, 1H), 7.57 – 7.26 (m, 3H), 6.71 (td, J = 2.6, 1.6 Hz, 2H), 6.19 (s, 1H), 6.14 (dd, J = 6.0, 2.8 

Hz, 2H), 5.91 – 5.80 (m, 2H). 13C NMR (50 MHz, CDCl3) δ 148.90, 137.38, 133.15, 131.11, 130.93, 

127.91, 124.65, 117.82, 108.70, 107.52, 39.02. 

2,2'-((2-chlorophenyl)methylene)bis(1H-pyrrole)  (10i) 

Obtido de acordo com o método geral 6.4.2 como um sólido cinza (0,8552 g, 3,35 mmol). 

Rendimento 93%. 1H NMR (200 MHz, CDCl3) δ 7.94 (s, 2H), 7.36 (d, J = 3.5 Hz, 1H), 7.27 – 7.02 

(m, 3H), 6.69 (dd, J = 4.1, 2.6 Hz, 2H), 6.16 (dd, J = 5.8, 2.8 Hz, 2H), 5.94 – 5.82 (m, 3H). 

2,2'-(p-tolylmethylene)bis(1H-pyrrole) (10j) 

Obtido de acordo com o método geral 6.4.2 como um sólido branco (0,8552 g, 3,0 mmol). 

Rendimento 83%. 1H NMR (200 MHz, CDCl3) δ 7.89 (s, 2H), 7.11 (s, 4H), 6.67 (dd, J = 4.0, 2.5 

Hz, 2H), 6.15 (dd, J = 5.7, 2.9 Hz, 2H), 5.91 (d, J = 0.7 Hz, 2H), 5.42 (s, 1H), 2.33 (s, 3H). 13C NMR 

(50 MHz, CDCl3) δ 139.16, 136.68, 132.83, 129.43, 128.38, 117.24, 108.47, 107.20, 43.65, 21.15. 

2,2'-((4-methoxyphenyl)methylene)bis(1H-pyrrole) (10k) 

Obtido de acordo com o método geral 6.4.2 como um sólido branco (0,8029 g, 3,2 mmol). 

Rendimento 88%. 1H NMR (200 MHz, CDCl3) δ 7.90 (s, 2H), 7.18 – 7.02 (m, 2H), 6.90 – 6.77 (m, 

2H), 6.68 (td, J = 2.6, 1.7 Hz, 2H), 6.15 (dd, J = 5.9, 2.8 Hz, 2H), 5.96 – 5.82 (m, 2H), 5.41 (s, 1H), 

3.79 (s, 3H). 13C NMR (50 MHz, CDCl3) δ 158.58, 134.32, 132.99, 129.49, 117.25, 114.06, 108.46, 

107.16, 55.39, 43.19. 

6.5 Procedimento geral para a síntese dos BODIPYs 

Em um balão de 250 mL contendo um agitador magnético, DDQ (1,5 eq, 5,4 mmol, 1,23 g) foi 

adicionado seguido de 20 mL de DCM previamente destilado. A mistura não é totalmente 

miscível, portanto, o balão contendo as substâncias foi sonicado (em banho sonicador) por 

10 minutos. Em outro balão de 100 mL, DPM (1 eq, 3,6 mmol) foi adicionado e dissolvido em 

70 mL de DCM. Esta mistura foi canulada para o primeiro balão contendo a suspensão de 

DDQ, gota a gota. Após 30 minutos, trietilamina (14 eq, 50 mmol, 5 g, 7 mL) e BF3.OEt2 (16 

eq, 59 mmol, 8,5 g, 7 mL) foram adicionados lentamente. Após 2 h, DCM (25 mL) e uma 
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solução saturada de NaHCO3 (75 mL) foram adicionados. Após agitar por 30 minutos, as fases 

foram separadas e a fase aquosa extraída 3 vezes com 50 mL de DCM. As fases orgânicas 

combinadas foram secadas com MgSO4, concentrada em rota evaporador. O resíduo foi 

purificado em coluna cromatográfica 

5,5-difluoro-10-phenyl-5H-4l4,5l4-dipyrrolo[1,2-c:2',1'-f][1,3,2]diazaborinine (33): 

Obtido de acordo com o método geral 6.5 como um sólido vermelho. Eluente da coluna: 1:4 

EtOAc:Hexanos, Rf:0,35. 68% de rendimento a partir da primeira etapa (calculado com base 

no benzaldeído). 1H NMR (200 MHzCDCl3) δ7.95 (s, 2H), 7.58-7.55 (m, 5H), 6.95-6.93 (d, 2H), 

6.56-6.54 (d, 2H). 13C NMR (50 MHz, CDCl3) δ 147.33, 144.06, 134.88, 133.72, 131.56, 130.70, 

130.42, 128.38, 118.45. 

5,5-difluoro-10-(4-nitrophenyl)-5H-4l4,5l4-dipyrrolo[1,2-c:2',1'-f][1,3,2]diazaborinine 

(9b) 

Obtido de acordo com o método geral 6.5 como um sólido vermelho. Eluente da coluna: 1:4 

EtOAc:Hexanos, Rf:0,3. 72% de rendimento a partir da primeira etapa (calculado com base 

no benzaldeído). 1H NMR (200 MHz, CDCl3) δ 8.43 (d, J = 8.7 Hz, 2H), 8.03 (s, 2H), 7.78 (d, J = 

8.7 Hz, 2H), 6.87 (d, J = 4.0 Hz, 2H), 6.62 (d, J = 3.9 Hz, 2H). 

5,5-difluoro-10-(4-fluorophenyl)-5H-4l4,5l4-dipyrrolo[1,2-c:2',1'-f][1,3,2]diazaborinine 

(9c) 

Obtido de acordo com o método geral 6.5 como um sólido roxo. Eluente da coluna: 1:4 

EtOAc:Hexanos, Rf:0,4. 62% de rendimento a partir da primeira etapa (calculado com base 

no benzaldeído). 1H NMR (300 MHz, CDCl3) δ 7.95 (s, 2H), 7.57 (dd, J = 6.8, 5.4 Hz, 2H), 7.39 – 

7.17 (m, 2H), 6.91 (d, J = 3.4 Hz, 2H), 6.56 (s, 2H). 13C NMR (75 MHz, CDCl3) δ 166.03, 162.69, 

146.04, 144.38, 134.95, 132.48, 132.36, 131.37, 129.86, 118.71, 115.95, 115.66. Calculado para 

C15H10BF3N2 [M + Na]+:309,0784. Encontrado:309,0781, erro 0,9 PPM 

6.6 Procedimento geral para a seleno funcionalização de BODIPYs 

6.6.1 Via selenol formado in-situ 

Em um balão de 25 mL contendo uma barra magnética, NaBH4 (0,1 mmol, 4 mg) e THF seco 

(4 mL) foram adicionados. Em outro balão de 25 mL, disseleneto de difenila (0,05 mmol, 15 
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mg) foi adicionado e dissolvido em THF (4 mL). Esta solução foi canulada para o primeiro 

balão lentamente. A coloração da solção resultante vai lentamente alterando de amarelo 

para incolor, e o meio se tornando turvo. Quando a coloração desapareceu, uma solução de 

10\% de HCl em água foi adicionada gota a gota até não haver mais desprendimento de 

bolhas e a solução ficar límpida. Em um outro balão de 10 mL de duas bocas, contendo um 

agitador magnético e acoplado um condensador de refluxo, 33 (0,1 mmol, 26,8 mg), peróxido 

de benzoíla (0,4 mmol, 96,9 mg) e DMSO (1 mL) foram adicionados. A este balão foi canulada 

lentamente a solução contendo o benzenoselenol gerado in situ. O sistema foi aquecido em 

banho de óleo de silicone até atingir 80 °C, e a mistura deixada agitar por 5,5 h. Após esse 

período, o meio reacional foi resfriado até a temperatura ambiente, DCM (50 mL) e água 

destilada (50 mL) foram adicionados. As fases foram separadas e a fase orgânica lavada 3 

vezes com água destilada (50 mL). A fase orgânica foi secada com MgSO4 e concentrada para 

dar um sólido escuro.  

6.6.2 Direto do disseleneto de difenila 

Em um balão de 10 mL contendo um agitador magnético, disseleneto (0,1 mmol), peróxido 

de benzoíla (0,4 mmol) e BODIPY (2, 0,1 mmol) foram adicionados e dissolvidos em DMSO (1 

mL). A mistura foi aquecida até 80 °C. Ao atingir a temperatura, uma solução 10% m/m HCl 

foi adicionada gota a gota (0,4 mL) Após uma ou duas horas sob agitação e aquecimento, o 

meio reacional foi diluído com DCM (50 mL) e lavado quatro vezes com água (50 mL). A fase 

orgânica foi seca com MgSO4 e concentrada sob vácuo. 

6.6.3 Procedimento otimizado para a seleno-funcionalização de BODIPYs 

Em um balão de 10 mL contendo uma barra magnética e acoplado um condensador de 

refluxo, BODIPY (0,1 mmol; 26,8 mg), disseleneto de difenila (0,125 mmol; 39,0 mg) e 

peróxido de benzoíla (0,125 mmol, 30,3 mg) foram adicionados e dissolvidos em MeCN (4 

mL). Em outro frasco, PTSA (0,075 mmol; 14,3 mg) foi dissolvido em MeCN (1 mL) e 

adicionado ao balão de reação.  O balão foi colocado em um banho de óleo previamente 

aquecido a 50 °C. Após o tempo determinado sob agitação e aquecimento, o meio reacional 

foi diluído com DCM (30 mL) e lavado três vezes com água (30 mL). A fase orgânica foi seca 

com MgSO4 e concentrada sob vácuo. O resíduo foi purificado em coluna cromatográfica de 
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sílica flash. O produto mono-substituído é facilmente visualizado na TLC pois é um spot vinho. 

O produto di-substituído é um spot roxo. 

5,5-difluoro-10-phenyl-3-(phenylselanyl)-5H-4l4,5l4-dipyrrolo[1,2-c:2',1'-f][1,3,2] 

diazaborinine (36)  

Obtido de acordo com o método geral 6.6.3. Purificado em coluna cromatográfica de sílica 

flash, utilizando o eluente 1:4 EtOAc:hexanos para dar um sólido roxo escuro em 55% de 

rendimento. O produto é facilmente visualizado na TLC pois é um spot vinho. 1H NMR (200 

MHz, CDCl3) δ 8.00 (s, 1H), 7.91 (s, 1H), 7.59-7.53 (m, 5H), 7.39-7.21 (m, 5H), 7.04 (s, 1H), 7.01- 

6.99 (d, 1H), 6.61-6.59 (d, 1H). 13C NMR (50 MHz, CDCl3) δ147.36, 146.96, 145.49, 135.71, 

135.31, 133.40, 132.73, 131.57, 130.98, 130.66, 130.45, 129.29, 128.52, 126.86, 119.28. 77Se-

NMR (38 MHz, CDCl3) δ 280.72. Calculado para C21H15BF2N2Se [M + Na]+: 447,0358. 

Encontrado: 447,0354, erro 0,9 PPM 

5,5-difluoro-10-phenyl-2,8-bis(phenylselanyl)-5H-4l4,5l4-dipyrrolo[1,2-c:2',1'-

f][1,3,2]diazaborinine (37) 

Obtido de acordo com o método geral 6.6.3.  Purificado em coluna cromatográfica de sílica 

flash, utilizando o eluente 1:4 EtOAc:Hexanos para dar um sólido roxo escuro em 37% de 

rendimento. O produto é facilmente visualizado na TLC pois é um spot roxo. 1H NMR (300 

MHz, CDCl3) δ 7.92, 7.55, 7.37, 7.24, 7.07. 13C NMR (50 MHz, CDCl3) δ 148.45, 148.30, 135.69, 

133.14, 131.40, 131.05, 130.46, 129.54, 129.37, 128.63, 127.08. Calculado para C27H19BF2N2Se2 

[M + Na]+: 602,9842. Encontrado: 602,9821, Erro = 3,3 ppm 

2-(butylselanyl)-5,5-difluoro-10-phenyl-5H-4l4,5l4-dipyrrolo[1,2-c:2',1'-

f][1,3,2]diazaborinine (40) 

Obtido de acordo com o método geral 6.6.2. Purificado em coluna cromatográfica de sílica 

flash, utilizando o eluente 1:4 EtOAc:Hexanos para dar um sólido roxo escuro em 30% de 

rendimento. 1H NMR (200 MHz, CDCl3) δ 7.95 (s, 1H), 7.89 (s, 1H), 7.64 – 7.51 (m, 5H), 6.96 (d, 

J = 5.4 Hz, 2H), 6.57 (d, J = 3.4 Hz, 1H), 2.83 – 2.70 (m, 2H), 1.66 (d, J = 7.6 Hz, 2H), 1.39 (dd, J = 

15.3, 7.2 Hz, 4H), 0.89 (t, J = 7.2 Hz, 3H). 

5,5-difluoro-2-(hexylselanyl)-10-phenyl-5H-4l4,5l4-dipyrrolo[1,2-c:2',1'-

f][1,3,2]diazaborinine (41) 
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Obtido de acordo com o método geral 6.6.2. Purificado em coluna cromatográfica de sílica 

flash, utilizando o eluente 1:4 EtOAc:Hexanos para dar um sólido roxo escuro em 30% de 

rendimento.1H NMR (200 MHz, CDCl3) δ 7.95 (s, 1H), 7.89 (s, 1H), 7.65 – 7.46 (m, 5H), 6.96 (d, 

J = 5.7 Hz, 2H), 6.57 (s, 1H), 2.74 (d, J = 7.5 Hz, 2H), 1.26 (d, J = 3.3 Hz, 8H), 0.87 (s, 3H). 13C NMR 

(50 MHz, CDCl3) δ 147.09, 144.45, 133.56, 130.81, 130.41, 128.46, 31.15, 30.17, 29.19, 22.44, 

13.93. NMR (38 MHz, CDCl3) δ 168.43. 

2-(4-(5,5-difluoro-2-(phenylselanyl)-5H-4l4,5l4-dipyrrolo[1,2-c:2',1'-

f][1,3,2]diazaborinin-10-yl)phenoxy)ethan-1-ol (51)  

Obtido de acordo com o método geral 6.6.23. Purificado em coluna cromatográfica de sílica 

flash, utilizando o eluente 1:3 EtOAc:Hexanos para dar um sólido roxo vermelho em 30% de 

rendimento. 1H NMR (300 MHz, CDCl3) δ 7.97 (s, 1H), 7.90 (s, 1H), 7.59 – 7.51 (m, 2H), 7.41 – 

7.30 (m, 2H), 7.25 – 7.17 (m, 3H), 7.11 – 6.97 (m, 5H), 6.62 – 6.56 (m, 1H), 4.21 – 4.16 (m, 2H), 

4.07 – 4.00 (m, 2H). 

2-(4-(5,5-difluoro-2,8-bis(phenylselanyl)-5H-4l4,5l4-dipyrrolo[1,2-c:2',1'-

f][1,3,2]diazaborinin-10-yl)phenoxy)ethan-1-ol (52) 

Obtido de acordo com o método geral 6.6.23. Purificado em coluna cromatográfica de sílica 

flash, utilizando o eluente 1:3 EtOAc:Hexanos para dar um sólido roxo escuro em 37% de 

rendimento. Os espectros de RMN não foram obtidos a tempo para a conclusão deste texto 

Problemas experimentais: Alguns BODIPYs apresentam sinais de graxa no espectro de RMN 
(0,08, 1,26 ppm). Este é um problema recorrente em nosso grupo, sendo que outros alunos 
também observam esse fenômeno. Mesmo após a coluna, alguns compostos continuam 
apresentando estas impurezas. 
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Apêndice - Espectros de Ressonancia Magnética nuclear 1H, 13C e 77Se 

Os sinais em 1,5 ppm correspondem a água 

Composto 10a 

1HRMN 

 

13CRMN 
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Composto 10b 

1HRMN 

 

13CRMN 
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Composto 10c 

1HRMN 

 

13CRMN 
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Composto 10d 

1HRMN 

 

13CRMN 
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Composto 10e 

1HRMN 

 

13CRMN 
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Composto 10f 

1HRMN 

 

13CRMN 
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Composto 10g 

1HRMN 

 

13CRMN 
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Composto 10h 

1HRMN 

 

13CRMN 
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Composto 10i 

1HRMN 

 

13CRMN 
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Composto 10j 

1HRMN 

 

13CRMN 
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Composto 10k 

1HRMN 

 

13CRMN 
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Composto 33 

1HRMN 

 

 

13CRMN 
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Composto 9b 

1HRMN 

 

Composto 9c 

1HRMN 
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13CRMN 

 

Composto 36 

1HRMN 
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13CRMN 

 

77SeRMN 
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Composto 37 

1HRMN 

 

13CRMN 
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77SeRMN 

 

Composto 40 

1HRMN 
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Composto 41 

1HRMN 

 

13CRMN 
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77SeRMN 

 

Composto 51 

1HRMN 

  


