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Introdução 

        O oxigênio singlete (1O2) é uma das espécies 

reativas de oxigênio (EROs) com substancial 

atenção em áreas da biologia, medicina e química1. 

Essas espécies são geradas continuamente por 

organismos aeróbicos e reagem ativamente com 

biomoléculas. Em quantidades excessivas, o 1O2 

induz o estresse oxidativo e mostra efeitos 

cancerígenos e tóxicos devido à oxidação de 

lipídios, proteínas e ácidos nucléicos2. Um dos 

desafios no estudo das EROs é a sua detecção 

precisa, devido ao tempo de vida curto. Dentre as 

formas de detecção tem-se utilizado sondas 

fotoluminescentes, especificamente contendo 

antraceno, para a captura de 1O2 e formação de 

endoperóxidos3. 

Objetivos 

Sintetizar e estudar as propriedades fotofísicas e 

fotoquímicas do derivado de imidazol-antraceno 

inédito (Figura 1), além de realizar testes em 

células, a fim de aplicá-lo como sensor fluorescente 

para detecção de EROs. 

Resultados e Discussão 

        Ao final da síntese obteve-se bom rendimento 

(82%), enquanto que na caracterização observou-se 

o fenômeno do solvatocromismo (Figura 1). Na 

tabela 1 encontra-se os principais dados fotofísicos. 
 

Tabela 1. Dados fotofísicos do derivado de imidazol. 

      
        Observou-se um deslocamento batocrômico do 

espectro de emissão de fluorescência à medida que 

aumentou-se a polaridade (constante dielétrica) dos 

solventes (Figura 1). 

         Verificou-se que ao introduzir uma molécula 

geradora de oxigênio singlete em solução junto à 

molécula sintetizada, ocorreu um decaimento da 

emissão de fluorescência característica do 

composto, atuando assim como sensor para 

detecção dessas espécies (Figura 2). 

         

 

 

 

 

  

 

 

           

   

                                 

Figura 1. Espectros da emissão de fluorescência em diferentes 

solventes (~106). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

                     

            

Figura 2. Diferentes tempos de irradiação da solução de azul de 

metileno com o derivado de imidazol. 

Conclusões 

         Os resultados demonstram que a molécula 

apresenta grande potencial para atuar como sensor 

fluorescente na detecção da presença de 1O2, 

podendo auxiliar na identificação de estresse 

oxidativo em células, incluindo diagnóstico de 

doenças. 
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