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Introdução 

Derivados do núcleo 2,1,3-benzotiadiazola (BTD) 

são compostos altamente emissivos, com 

reconhecida aplicação em diversas áreas da 

tecnologia da luz (células solares sensibilizadas por 

corantes, sondas fluorescentes, emissores em 

OLEDs, dentre outros).  

Os derivados de BTD substituídos com grupos 

estireno tem sido descritos como ótimas sondas 

fluorescentes para estudo de conformações de 

proteínas1. Além disso, o nosso grupo tem 

produzido novos derivados de BTD luminescentes, 

com diferentes aplicações2.  

Assim sendo, o objetivo desse trabalho foi a síntese 

de novos derivados de BTD estiril-substituídos para 

aplicação como sondas analíticas e marcadores 

celulares fluorescentes. 

Resultados e Discussão 

Para a obtenção dos compostos desejados, os 

derivados bromados de BTD (1-4) foram submetidos 

a reações de Heck com o estireno, como mostra o 

Esquema 1. Dessa forma, os compostos 1a-4a 

foram obtidos com rendimentos entre 36 e 87%. 

 

Esquema 1: Síntese e estrutura dos compostos 

fluorescentes 1a-4a. 

 

Em seguida, foi realizada a caracterização fotofísica 

dos fluoróforos, obtendo assim espectros de 

absorção e emissão. Com base nos dados 

referentes aos espectros, foi possível calcular o 

deslocamento de Stokes com valores entre 90 e 

121, indicando a alta estabilidade do estado 

excitado desses compostos.  

Além disso, determinou-se o rendimento quântico 

de fluorescência dos compostos, que variou entre 

0,31 e 0,69, confirmando a alta emissividade dos 

compostos. 

Considerando a estrutura de 1a-4a, percebe-se que 

os compostos sintetizados possuem o elemento 

enxofre no anel aromático e também a porções 

olefínicas, podendo agir como pontos reativos para 

a detecção de espécies de mercúrio. Essas 

características estão relacionadas à aplicação 

analítica. 

No que tange à aplicação como biomarcador, os 

novos compostos foram concebidos como análogos 

do DASPEI, um marcador celular comercial 

amplamente utilizado. 

Conclusões 

Foi possível sintetizar quatro derivados do núcleo 

BTD altamente fluorescentes e com rendimentos de 

moderados à excelentes.  

O desempenho de 1a-4a como sondas 

fluorescentes e biomarcadores está sendo avaliado 

através de colaborações. 

Agradecimentos 

O presente trabalho foi realizado com apoio da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de 

Financiamento 001, da FAPERJ e da VRAC PUC-

Rio.  

____________________ 

¹ Zhang J, Konsmo A, Sandberg A, Wu X, Nyström S, Obermüller U, 

Wegenast-Braun BM, Konradsson P, Lindgren M, Hammarström P. J 

Med Chem. 2019; 62: 2038–2048. 

² Pazini A, Maqueira L, Avila HC, Valente FM, Aderne RE, Back D, 

Aucélio RQ, Cremona M, Limberger J. Tetrahedron Lett. 2018; 59. 

 
 


