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Introdução 
O oxigênio molecular singlete [O2 (1g)] é uma espécie reativa de oxigênio (ERO) que possui um alto poder oxidante 
frente às macromoléculas como DNA, proteínas e lipídeos. Vários trabalhos têm sido desenvolvidos relacionados aos 

efeitos genotóxicos e carcinogênicos do O2 (1g), assim como sua atuação como um sinalizador em processos celulares 
e na terapia fotodinâmica (TF). 

A elucidação do mecanismos de ação de O2 (1g) com biomoléculas pode ser estudada utilizando captadores químicos, 

tais como derivados de antraceno, que possuem alta fluorescência e que reagem com O2 (1g) via reação de Diels-
Alder [4+2] para produzir o respectivo endoperóxido. Diante disto este trabalho tem como objetivo a síntese de duas 

moléculas derivadas de antraceno para serem utilizadas como captadores de O2 (1g). 

Metodologia 
Síntese do Dietil 3,3'-(9,10-antracenodiil)bisacrylate (DADB).  
Num balão de 250 mL adicionou-se 5 g de DBA, 5 g de NaOAC.3H2O, 140,6 mg de CataCXium C® e 130 mL de N,N-
dimetilformamida (DMF). Essa mistura foi aquecida a 110°C, sob agitação. Adicionou-se, 5mL de acrilato de etila, em 
refluxo por 8 h. A solução foi filtrada e deixada na geladeira por 2 dias. O precipitado foi filtrado e recristalizado. [1] 
Sintese do 9,10-antracenodipropionato de etila (DEADP). 
Em um balão de 250 mL adicionou-se 3mL de DMF, 440 mg de DADB, 22 mg de Pd(OAc)2, a solução foi aquecida até 
60oC e em seguida 440 mg de HCOOK foram adicionados e mantida sob atmosfera de nitrogênio por 1h com agitação. 
Então, Et2O e uma solução saturada de NaHCO3 foram adicionados, a fase orgânica foi separada e lavada com água, 
Na2SO4 foi adicionado para retirada da água. O solvente foi evaporado e o resíduo recristalizado em metanol. A reação 
foi monitorada por CCD (n-hexano/acetato de etila (8:2)). [2] 
As sínteses foram confirmadas por espectroscopia de Infravermelho. Os endoperoxidos foram sintetizados utilizando 
Azul de metileno (AM) como fotossensibilizador na presença de luz. Então, DADB, DEADP e seus respectivos 
endoperoxidos foram analisados por UV-Vis e fluorescência e as constantes de reatividade foram medidas utilizando 
um laser flash fotólise com detecção no infravermelho (1270 nm). 

Resultados e Discussão 
A primeira etapa de síntese consiste na reação do 9,10-dibromoantraceno (DBA) com o acrilato de etila através de uma 
reação de Heck, para obter o derivado DADB. Partindo do DADB a redução da dupla ligação com HCOOK leva a 
formação do DEADP. [1,2] 

O DADB é caracterizados por duas bandas largas de absorção em 405 e 260 nm e de emissão em 525 nm, com ex = 
405 nm devido a presença das duplas ligações, DEADP possui três bandas de absorção e emissão. A reação de 

fotossensibilização utilizando AM, produz O2(1g), via mecanismo do tipo II, na presença do antraceno e leva a formação 
do endoperoxido e ao desaparecimento da banda de absorção em 405 nm e da fluorescência. 
As constantes de supressão total (kt) para os derivados DADB e DEADP obtidas pelo gráfico de Stern-Volmer foram 
2,84 x 106 e 2,65 x 107 M-1 s-1, respectivamente, sendo que DEADP apresentou uma constante de reatividade 10x maior 

que o DADB. O monitoramento do respectivo endoperoxido por CLAE-MS/MS mostrou seletividade para O2(1g). 

Considerações Finais 
O desenvolvimento de novas sondas com permeabilidade celular para captação e detecção de O2(1g) contribuirá para 

entender os mecanismos que envolvem O2(1g) em sistemas biológicos. A utilização da reação de Heck leva a obtenção 
de novos derivados, com menos etapas e bons rendimentos. A formação do endoperóxido gerado na reação com 

O2(1g) é de fácil detecção utilizando a técnica de UV-Vis, fluorescência e CLAE-MS/MS.  
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