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Resumo: Relata-se o estudo visando o desenvolvimento de uma nova metodologia para a síntese de 
arildipirrometanos, intermediários sintéticos úteis na preparação de porfirinas, utilizando catalisador à 
base de nióbio, que não apresenta precedentes para este tipo de reação. 
A preparação de arildipirrometanos pela metodologia descrita apresentou resultados positivos, 
minimizando a polimerização e a formação de produtos indesejáveis. 
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INTRODUÇÃO 
 
Uma das formas de combate ao cancer que 
vem recebendo maior atenção entre os 
pesquisadores é a terapia fotodinâmica (PDT). 
Este método, que pode ser utilizado de forma 
isolada ou coadjuvante a outros tratamentos, 
consiste na administração de um 
fotossensibilizador (FTS), seguido da 
irradiação com luz em comprimento de onda 
definido. A reação fotoquímica produz oxigênio 
singlete (1O2), que provoca a morte da célula. 
(Bretzel, 2006) 
Dentre as substâncias utilizadas em PDT, as 
porfirinas formam, provavelmente, a classe 
mais estudada e promissora para aplicação 
neste tipo de tratamento. (Pandey, 2000) 
Os intermediários sintéticos mais utilizados na 
síntese de porfirinas são os dipirrometanos 
(3), sendo um ponto crítico do processo a 
tendência à polimerização nas condições 
reacionais normalmente empregadas (meio 
ácido). (Laha et al,2003) 
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Esquema 1 – Síntese de arildiírrometano. 
 
De forma geral, quando se utiliza o pirrol como 
solvente e ácidos de Lewis insolúveis como 
catalisadores, aumenta a proporção do 
dipirrometano obtido em relação a produtos 

secundários indesejáveis [4 (N-confuso), 5 e 
outros oligômeros]. Até onde se pôde verificar 
na literatura especializada, nunca foram 
utilizados catalisadores à base de nióbio na 
preparação de arildipirrometanos. Por esta 
razão, resolvemos investigar o efeito de um 
catalisador à base de nióbio na obtenção de 
arildipirrometanos. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
A observação por cromatografia da reação 
entre pirrol (1) e benzaldeído (2) permitiu 
verificar a formação de três produtos, com 
valores de Rf 0,4; 0,8 e 0,12 respectivamente, 
com predominância do segundo. Este 
resultado é compatível com a formação dos 
produtos 3 e 4, o que foi confirmado pela 
comparação com padrões já identificados por 
RMN1H e RMN13C. (Laha, op. cit.) 
A análise por CG-EM apresentou dois picos 
com tempos de retenção 6,0 e 7,3 min, 
correspondendo aos compostos 3 e 4, 
respectivamente. 
A integração do cromatograma fornece 
proporções de 59 % e 41 %, não sendo 
detectados outros picos que corresponderiam 
à formação de oligômeros e outros produtos 
de polimerização. 
 
CONCLUSÃO 
 
A metodologia apresenta-se como bastante 
promissora para a obtenção de 
arildipirrometanos, devido a: 
- facilidade da reação, que ocorre à 
temperatura ambiente; 
- total conversão dos reagentes; 
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- não ter sido detectada a formação de 
polímeros ou oligômeros. 
Estudos adicionais estão sendo realizados, 
visando a melhoria do rendimento do produto 
desejado, em detrimento do produto “N-
confuso”, bem como a extensão da 
metodologia a outros aldeídos aromáticos. 
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