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RESUMO

A presente tese apresenta a síntese de uma série de heptameteno
cianinas catiônicas e neutras utilizando metodologias clássicas adaptadas da
literatura e/ou empregando reagentes comerciais. O comportamento fotofísico
destes compostos foi estudado utilizando as técnicas de espectroscopia de
absorção na região do UV-Vis-NIR e de emissão de fluorescência em solução
utilizando

diferentes

solventes.

Observou-se

um

comportamento

solvatocrômico positivo para os compostos 94-96, permitindo um estudo mais
aprofundado através das relações de Lippert-Mataga. Foi possível mensurar os
momentos de dipolo tanto no estado fundamental como no excitado dos
compostos 94-96, em solventes puros e mistura de solventes. Estudos
fotofísicos em fase sólida, foram também realizados para avaliar a capacidade
de adsorção dos compostos na superfície do TiO 2, sendo que apenas os
compostos 91-93 apresentaram adsorção significativa. Ainda, os espectros de
absorção na região do UV-Vis-NIR destes compostos apresentaram um
aumento e alargamento da banda atribuída a formação de agregados tipo H.
Para diminuir a formação destes agregados na superfície de TiO2 foi utilizado
ao ácido deoxicólico, mediante diferentes condições de adsorções, variando
temperatura, tempo de contato e concentração. Esta metodologia permitiu a
modulação da largura e intensidade da banda atribuída aos agregação H de
forma eficiente. Todos os compostos tiveram seus níveis de energia HOMO e
LUMO, identificados por voltametria cíclica, tendo os compostos, apresentado
potenciais de oxidação e redução dentro dos limites aceitáveis para aplicação
como fotosensibilizador de TiO2, em células solares

sensibilizadas por

corantes orgânicos (DSCs). DSCs foram confeccionadas com os compostos
91-93, sem a co-adsorção de ácido deoxicólico. Adicionalmente, com a
presença do ácido deoxicólico houve um aumento considerável nos valores de
eficiência, mostrando sua capacidade de conversão de luz em corrente elétrica.
O comportamento solvatocrômico dos compostos 94-96 permitiu o estudo
dos mesmos como quimiossensores para identificação de adulteração de
gasolina comum, permitindo a aplicação destes compostos como marcadores
deste tipo de combustível.

ABSTRACT

This thesis presents the synthesis of a series of cationic and neutral
heptametene cyanines using classical methodologies adapted from the
literature and/or employing commercial reagents. In addition, the photophysical
behavior of these compounds was studied using UV-Vis-NIR absorption and
fluorescence emission spectroscopies in solution of different solvents.
A positive solvatochromic behavior was observed for compounds 94-96,
which allowed an additional study using the Lippert-Mataga relation as a
function of the solvent polarity. It was possible to measure the dipole moments
in both ground and the excited states of compounds

in pure solvents and

solvent mixtures. Photophysical studies in solid phase were also performed to
evaluate the adsorption capacity of the compounds on the surface of TiO2. Only
compounds 91-93 showed significant adsorption. Furthermore, absorption
spectra in the UV-Vis-NIR region of these compounds showed an increase and
widening of the band attributed to the formation of H-type aggregates (740nm).
In order to reduce the formation of H aggregates on the TiO 2 surface, it was
used as additive the deoxycholic acid, under different adsorption, temperature,
time and concentration conditions of both studied compounds and deoxycholic
acid. This methodology allowed the modulation of the bandwidth and the
intensity of the band assigned to the H (740nm) aggregation efficiently.
All compounds had their HOMO and LUMO energy levels, identified by
cyclic voltammetry, and the compounds presented oxidation and reduction
potentials within acceptable limits for application as a TiO 2 photosensitizer in
organic dyes sensitized by organic dyes (DSCs). Organic dyes sensitized by
organic dyes (DSCs) were made with compounds 91-93, without the coadsorption of deoxycholic acid. Additionally, with the presence of deoxycholic
acid there was a considerable increase in the efficiency values , showing its
light-converting capacity in current power.
The solvatochromic behavior of compounds 94-96 allowed the study of
these as chemosensors to identify adulteration of common gasoline, allowing
the application of these compounds as markers of this type of fuel.
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1. Introdução
Cianinas pertencem à classe de corantes orgânicos catiônicos ou neutros,
constituídas estruturalmente por duas porções heterocíclicas nitrogenadas
interligadas por uma cadeia polimetínica. Esta configuração estrutural confere a
estes compostos bandas de absorção e emissão de fluorescência que variam
de 500-1000 nm, sendo esta característica modulada, conforme o número de
grupos vinílicos presentes na cadeia polimetínica. Esta classe de corantes tem
sido explorada tecnologicamente de muitas formas, como por exemplo, em
terapia fotodinâmica, materiais fotorefratários, armazenamento óptico de
dados, sensores ópticos de proteínas e cátions, monitores fotoquímicos para
iniciação de reações de polimerização.
Muitas destas aplicações são proporcionadas pelo emprego de
heptameteno cianinas, que apresentam dois grupos laterais heterocíclicos
podendo conter como heteroátomos N, O, S ou Se, conectados por um sistema
conjugado polimetínico composto por sete grupos metino (Figura 1).

Figura 1. Heptameteno cianinas abertas (1), fechadas (2) e neutras (3).

Além

do

interesse

acadêmico,

as

heptameteno

cianinas

têm

apresentado interesse tecnológico, por apresentarem um potencial para
fotosensibilização de semicondutores em células solares DSCs, já que, suas
características fotofísicas e químicas podem ser alteradas para aumentar o seu
potencial de fotosensibilização. As DSCs, que pertencem à classe de células
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solares de terceira geração e têm chamado a atenção do meio acadêmico
desde o trabalho inicial de Grätzel e colaboradores em 1991.2 Até então o
processo de sensibilização de semicondutores era conhecido, mas ineficiente.
A grande melhoria obtida nesta área de pesquisa foi a utilização de um
filme de óxido metálico (TiO2) nanocristalino e mesoporoso, com grande área
superficial, que levou a 7,1% de eficiência, valor nunca antes atingido. 2 A célula
solar de Grätzel converte energia luminosa em eletricidade pela exploração do
efeito fotoeletroquímico, promovendo reações de oxi-reducão entre um corante
sensibilizador e um eletrólito, pela a absorção de energia na faixa do visível no
espectro solar.3
Os melhores resultado em termos de eficiência na geração de
fotocorrente em DSC são obtidos com a sensibilização do filme de TiO 2
utilizando os complexos de Ru(II) polipiridil (Figura 2).4 No entanto, por
apresentarem em sua composição um metal pesado, os complexos de rutênio
têm de forma geral em seus processos de extração e purificação altos custos
agregados, além de oferecerem alto risco por contaminação ao meio ambiente.

Figura 2. Estrutura dos complexos de rutênio utilizados na sensibilização de
DSCs.

Neste contexto, os compostos orgânicos, a exemplo das heptameteno
cianinas, podem ser uma alternativa frente à algumas limitações apresentadas
pelos complexos de rutênio, já que, podem ser sintetizados e purificado de
maneira mais simples e são de menor custo por não apresentarem metais
pesados em sua composição. Estes fatores, fizeram com que nos últimos anos
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muitos corantes orgânicos tenham sido desenvolvidos para o estudo de
fotosensibilização de semicondutores em DSCs.4 Ainda, as heptameteno
cianinas podem ter suas estruturas químicas modificadas para desenvolver
quimiossensores, com absorção e emissão de fluorescência na região do
infravermelho próximo (NIR). Estas modificações estruturais envolvem a
inserção de sítios que interagem com o analito, permitindo que as heptameteno
cianinas possam serem utilizadas como um sensor químico pela alteração de
suas propriedades espectrais e servindo desta forma, como indicador
qualitativamente e/ou quantitativamente.
A capacidade de absorção e emissão de fluorescência na região do
infravermelho próximo tem estimulado a aplicação destes compostos na área
de bioanálises, já que nesta região espectral a maior parte das biomoléculas
não apresenta absorção ou emissão de fluorescência. Podem ser citados
exemplos de aplicações analíticas, ensaios enzimáticos, hidrofobicidade, ions
metálicos e estudos de pH, imunoensaios, carreador de fármacos, entre
outros.5-9

2. Objetivos
2.1. Geral
Sintetizar heptameteno cianinas fotoativas com potencial aplicação como
sensibilizadores para

células solares fotoeletroquímicas e quimiossensores

para adulteração de gasolina comum.

2.2. Específicos
- Sintetizar e caracterizar espectroscopicamente as heptameteno cianinas
88-96
- Caracterizar fotofisicamente, via espectroscopia de absorção de VIS-NIR
e de emissão de fluorescência em solução e no estado sólido dispersos em
óxidos semicondutores, as heptameteno cianinas 88-96
- Caracterizar eletroquimicamente as heptameteno cianinas 88-96;
- Montar células solares sensibilizadas com as heptameteno cianinas 9193

3

- Caracterizar as propriedades fotoeletroquímicas dos dispositivos e
avaliar sua eficiência
- Avaliar as características fotofísicas, das heptameteno cianinas 94-96
como quimiossensores para adulteração de gasolina comum

4

3. Referencial teórico
Cianinas são uma classe de compostos orgânicos pertencente a família
dos corantes polimetínicos, que de forma geral possuem como estrutura base,
dois grupos heterocíclicos ligados entre si por um sistema conjugado de
eletrons . Estes, por sua vez, podem ser diferenciados pela quantidade de
carbonos do tipo sp2, formadores do sistema conjugado na porção central da
molécula, e também pelos tipos de grupos heterocíclicos que compõe a
estrutura molecular periférica (Figura 3).10

Figura 3. Diferentes classes de corantes polimetinícos (6 merocianina, 7
esquaraina, 8 heptametenocianina, 9-10 monometenocianinas).

Se os grupos heterocíclicos terminais forem idênticos quimicamente, o
corante polimetinico é chamado de simétrico. Por outro lado, caso os grupos
heterocíclicos sejam diferentes entre si, os corantes são ditos como não
simétricos. Na Figura 4 são apresentadas formas simétricas e não simétricas
de cianinas.11

Figura 4. Representação geral para para corantes polimetínicos simétrico (6) e
não simétrico (7).

5

Dentro da família dos corantes polimetinicos, o grupo das cianinas tem se
destacado nos últimos anos, devido as suas características fotofísicas e
químicas moduláveis, que ampliam sua área de aplicação.1 As cianinas
geralmente são corantes catiônicos, onde o número de unidades metino, que
neste caso, são carbonos do tipo sp2 ligados a ápenas um átomo de hidrogênio
(R-CH=R), pode variar apresentando um número ímpar de grupos metino (n=1,
3, 5, 7, 9, ...). Esta variação faz com que as cianinas tenham propriedades
fotofísicas distintas, conforme o valor de n aumenta. Um exemplo deste efeito,
é o deslocamento batocrômico em torno de 100 nm do máximo de absorção do
corante, pela inserção de grupo metino.12
Desta forma, conforme o número de unidades metino, as cianinas podem
ser classificadas como mono, tri, penta, hepta, nonemeteno cianinas, formando
então uma grande classe de corantes polimetínicos, que apresentam uma
amplitude de absorção e emissão espectral que vai da região do ultravioleta até
a região do infravermelho (Figura 5).13,14

Figura 5. Diferentes tipos de cianinas com variação no número de grupos
metino n=1, 3, 5, 7.

Neste contexto, as heptameteno cianinas apresentam estrutura química
conforme apresentado na Figura 5, podendo ser divididas a partir da
característica do espaçador, a saber: aberta (17) ou fechada (18) (Figura 6).
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Figura 6. Heptameteno cianinas abertas (17), fechadas (18) e neutras (19) com
algumas possíveis variações estruturais.

As heptameteno cianinas de cadeia aberta podem apresentar a formação
de isomeria cis-trans, já que o espaçador conjugado polimetínico não possui a
rigidez necessária para ela existir somente na forma trans. Alterações do
esqueleto base podem ser realizadas por mudanças nos grupos heterocíclicos
(grupos R1 e R2 da Figura 6). Por outro lado, as heptameteno cianinas de
cadeia fechada apresentam possibilidade de alteração estrutural tanto nas
porções heterocíclicas laterais (grupos R1 e R2 da Figura 6), quanto na posição
meso do esqueleto base da cianina (átomo X e W na Figura 6). Cabe ressaltar
que esta última alteração também possibilita a neutralização da carga positiva
existente nestes compostos, o que altera as propriedades físicas e fotofísicas
destes compostos.

3.1. Síntese de heptameteno cianinas
A síntese de heptameteno cianinas simétricas é bem difundida na
literatura, sendo baseada na condensação de Knoevenagel (Esquema 1). Esta
reação consiste na condensação de aldeídos, cetonas e/ou derivados imínicos,
7

que geralmente não possuem átomo de H ácido α carbonílico, frente a
compostos que contenham grupo metileno ativo (R-CH2-R, R-CHO, COR,
COOH, COOR, CN, etc.). De modo geral, os solventes utilizados para a síntese
destes compostos não se estendem para além de ácido acético, anidrido
acético, alcoóis como metanol e etanol e bases como piridina e acetato de
sódio.

Esquema 1. Exemplo de condensação de Knoevenagel.15

Entre os trabalhos citados na literatura para a síntese de heptameteno
cianinas simétricas é descrito por Shershov16 (Esquema 2) a reação utilizando
os indóis quaternizados 23a-c que reagem com o espaçador conjugado 24, em
meio reacional composto pela mistura de ácido acético e anidrido acético, este
agindo como agente acilante, para a obtenção in situ dos compostos 25a-c.
Após este período, acetato de potassio (AcOK) é adicionado, como base e a
temperatura é reduzida para 80°C por 5 horas. Sendo os compostos 26a-c
isolados com rendimentos de 36-53%.

Esquema 2. Síntese heptameteno cianinas simétricas de cadeia polimetínica
aberta.16
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Chapman e Patonay17 propõe a síntese de heptameteno cianinas
simétricas de cadeia polimetínica fechada, pelo tratamento dos indóis 27a-c
frente ao espaçador conjugado 28, na presença de etanol como solvente e
acetato de sódio como base, alcançando rendimentos para os compostos 29ac em torno de 80% (Esquema 3).

Esquema 3. Síntese de heptameteno cianinas simétricas de cadeia
polimetínica fechada.17
Da mesma forma, Funabiki18 sintetizou diferentes derivados de
heptameteno

cianinas

simétricas

de

cadeia

polimetínica

fechada,

representados nos compostos 32a-c. Neste protocolo, os indóis 30a-c foram
misturados,

junto

ao

espaçador

conjugado

31,

na

presença

de

dimetilformamida (DMF) como solvente, sem adição de base. Após purificação,
os rendimentos para os compostos 32a-c ficaram entre 22-41% (Esquema 4).

Esquema 4. Síntese de heptameteno cianinas simétricas com ausência de
catalisador.18
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Ainda, Wolinsk e Strekowski19 sintetizaram bis-heptameteno cianinas não
simétricas 36a-i (Esquema 5) através de uma metodologia em duas etapas. A
primeira etapa de síntese consistiu na preparação dos compostos 35a-d a
partir dos indóis 33a-d e do espaçador conjugado 34, na presença de nbutanol/Benzeno como solvente, a 23°C por 2h. Na segunda etapa foram
adicionados os novos indóis, derivados de oligo etileno glicol, sendo a mistura
reacional refluxada por 12h, sem a presença de base. Os produtos 36a-i foram
obtidos com rendimentos de 10-32%.

Esquema 5. Síntese bis-heptameteno cianinas não simétricas 36a-i.19
Kim20 e colaboradores também realizaram a síntese de bis-heptameteno
cianinas não simétricas (Esquema 6). Neste método, primeiro foi preparado o
composto 41, partir do indol 40 e do espaçador conjugado bis anilínico 28, na
presença de etanol como solvente e acetato de sódio como base, a 50ºC por
2h, sendo este isolado por cromatografia em coluna. Em uma segunda reação,
foram misturados o composto 41 e o bis indol 42-44, sendo a mistura reacional
refluxada por 24h, na presença de etanol como solvente e acetato de sódio
como base. Obtendo os produtos 45-47 com rendimentos em torno de 17%.
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Esquema 6. Síntese de bis-heptameteno cianinas não simétricas.20
Salon21 utilizou outro método sintético para obter as heptameteno cianinas
simétricas 50-53 usando piridina como solvente e base para catalisar a reação.
Neste protocolo, 48a-c foram misturados junto aos espaçadores conjugados,
previamente substituído na posição meso 49a-b, na presença de piridina, sob
refluxo por 1h. Após purificação os rendimentos para os compostos 50-53 em
torno de 32-45% (Esquema 7).

Esquema 7. Síntese de heptameteno cianinas simétricas em piridina.21

3.2. Síntese de heptameteno cianinas substituídas na posição meso
Heptameteno cianinas podem ser substituídas na posição meso utilizando
compostos nucleofílicos derivados de aminas, tióis e alcoóis aromáticos ou
alifáticos. A posição meso por apresentar um heteroátomo halogênico,
proporciona um sítio reativo para substituição nesta posição.

Este tipo de
11

substituição ocorre, na maior parte dos casos, através de um mecanismo SRN1
(Figura 7). 22

Figura 7. Proposta de mecanismo de reações SRN1 envolvendo heptameteno
cianinas.

Assim heptameteno cianinas meso substituídas, são tradicionalmente
preparadas usando DMF como solvente, ao que se refere à obtenção de
produtos derivados de aminas, tióis e alcoóis, como descrito por Shou,23 que
sintetizou uma heptameteno cianina meso substituída (56), reagindo em seu
protocolo, o composto 54 com anilina usando DMF como solvente (Esquema
8).

Esquema 8. Síntese de heptameteno cianina meso substituída.23

Alternativamente podem ser utilizas de bases fortes para auxiliar a
substituição do heteroátomo de halogênio da posição meso, como apresentado
por Yen e colaboradores.24 Nesta metodologia, para preparar a heptameteno
cianina meso substituída 59 (Esquema 9) utilizou-se butilítio para abstrair o
hidrogênio do grupo amino presente no composto 58. A reação procedeu a
temperatura ambiente e em presença de DMF como solvente.
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Esquema 9. Síntese de heptameteno cianina meso substituída.24

A substituição na posição meso em heptameteno cianinas também pode
ser realizada através da reação de Suzuki, como relatado por Miltsov25 e
colaboradores. Neste protocolo, o emprego de um complexo de Pd com um
ligante diaminocarbeno acíclico, apresentou elevada atividade catalítica na
arilação de Suzuki da posição meso dos compostos 60a-g. As reações foram
realizadas com mistura de iPrOH/H2O 85% e K2CO3 como base, sob refluxo
durante 1h. Os produtos 63a-g foram isolados com rendimentos de 61-83%
(Esquema 10).

Esquema 10. Síntese de heptameteno cianina meso substituída via arilação de
Suzuki.25

4. Absorção de luz e emissão de fluorescência
Uma transição eletrônica consiste na passagem de um elétron de um
orbital molecular ocupado no estado fundamental (HOMO) para um orbital
desocupado no estado excitado (LUMO) por absorção de um fóton. Dessa
forma, neste processo diz-se que a molécula está, após absorção de radiação,
13

em um estado excitado. Entretanto, muito desta transição eletrônica depende
do tipo de orbital envolvido na transição eletrônica. De modo geral, a partir das
ligações químicas existentes em compostos orgânicos, algumas considerações
podem ser feitas. Um orbital σ pode ser formado por dois orbitais atômicos s,
ou por um s e um p, ou a partir de dois orbitais p tendo um eixo colinear de
simetria. A ligação formada deste modo é chamada de ligação . Um orbital  é
formado a partir de dois orbitais atômicos p sobrepondo-se lateralmente.
A ligação resultante é chamada de ligação . Por exemplo, tem-se o
etileno (CH2=CH2), onde os dois átomos de carbono estão unidos por uma
ligação σ e por uma ligação . Para este composto, a absorção de um fóton
com energia apropriada pode promover a passagem de um dos elétrons  para
um orbital não ocupado denominado *. A transição é então chamada-*.
Transições envolvendo elétrons sigma são também possíveis, embora exijam
energias maiores para que ocorram.
De uma forma genérica, uma molécula também pode possuir elétrons
não ligantes localizados em heteroátomos tais como oxigênio, nitrogênio. Os
orbitais moleculares correspondentes são chamados orbitais n. A excitação de
um elétron não ligante para um orbital não ocupado e possível e a transição
associada e denotada por n- *. A energia dessas transições eletrônicas esta,
geralmente, na seguinte ordem:
n→* < →* < n→σ* < σ→*

σ→σ*

Para ilustrar esses níveis de energia, a Figura 8 mostra o formaldeído
como exemplo, com todas as possíveis transições. A transição n-* necessita
de mais atenção: sob excitação, um elétron e removido do átomo de oxigênio e
vai para o orbital *, localizado parte sobre o átomo de carbono e parte sobre o
átomo de oxigênio. O estado excitado n-* tem um caráter de transferência de
carga,

caracterizado

por

um

aumento

no

momento

de

dipolo

de

aproximadamente 2D em relação ao momento de dipolo no estado fundamental
de C=O (3D). (1 Cm = 2.9979×1029 Debye).26
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Figura 8. Níveis de energia de orbitais moleculares do formaldeído (HOMO:
orbital molecular ocupado de mais alta energia; LUMO: orbital molecular
desocupado de mais baixa energia).

Em uma transição eletrônica, quando um dos dois elétrons de spins
opostos, pertencente ao orbital molecular no estado fundamental é transferido
para um orbital molecular de maior energia e seu spin é conservado, então o
número quântico de spin total (S = Σsi, com si = +1/2 ou –1/2) permanece igual
à zero. Por causa da multiplicidade dos dois estados, fundamental e excitado,
(M = 2S + 1) ser igual a 1, ambos são chamados de estado singleto
(normalmente denominado S0 para o estado fundamental, e S1, S2, ... para os
estados excitados) (Figura 9).26

Figura 9. Distinção entre os estados singleto e tripleto.
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A transição correspondente é chamada de uma transição singletosingleto. Uma molécula em um estado excitado singleto pode sofrer uma
conversão para um estado em que o elétron excitado tenha seu spin
modificado; devido a existir dois elétrons com spins paralelos, o numero
quântico total de spin é 1 e a multiplicidade é 3. Tal estado é chamado de
estado tripleto porque corresponde a 3 estados de mesma energia. De acordo
com a regra de Hund, o estado tripleto tem uma energia menor que a do estado
singleto de mesma configuração.26
Para moléculas que apresentam duas ou mais ligações duplas C=C, o
efeito sobre o espectro de absorção depende da distância entre as dupla
ligações. Se as ligações duplas forem conjugadas, a primeira banda de
absorção é encontrada em um comprimento de onda consideravelmente maior
do encontrado para a molécula onde as ligações C=C são isoladas (não
conjugadas). Quando dois orbitais moleculares  estão suficientemente
próximos, a sobreposição pode ocorrer, tornando os dois orbitais 
deslocalizados, um de menor energia e um de maior energia. Da mesma forma,
os dois orbitais* dão origem a dois deslocalizados orbitais* moleculares de
diferentes energias. Na Figura 10 é possivel observar que a transição -* de
energia mais baixa, no caso do 1,3-Butadieno, (2-3*) ocorre com uma energia
menor, se comparada aos casos de duplas ligações isoladas (C=C).27

Figura 10. Efeitos da conjugação nos orbitais -* (C=C), do 1,3-Butadieno, em
termos de energia.27
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Desta forma, o efeito da conjugação faz com que a primeira banda de
absorção se mova para um comprimento de onda maior. O aumento na
quantidade de duplas ligações conjugadas na molécula reduzir ainda mais a
energia da transição -*, que consequentemente desloca o comprimento de
onda de absorção mais para a direção do vermelho (Tabela 1).

Tabela 1.Deslocamento batocrômico do máximo de absorção com o aumento
da conjugação em polienos.
n
λmax/nm
2
217
3
268
4
304
5
334
6
364
7
390
8
410
Tomando o espectro de absorção da molécula de propenal como
exemplo, pode se avaliar a conjugação entre uma dupla ligação (C=C) e o
grupo carbonila. Os efeitos da conjugação nos orbitais  e * são análogos ao
citado anteriormente com 1,3-Butadieno, mas o orbital n permanece
virtualmente inalterado, em termos de energia, como resultado da conjugação
(Figura 11).27

Figura 11. Espectro de absorção do propenal (a), efeitos da conjugação nos
orbitais -* (C=C) e n-* (C=O) em termos de energia (b).27
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Por outro lado, emissão de fluorescência define-se como uma emissão
de fótons que deriva, geralmente, da relaxação dos estados eletrônicos S1-S0.
Deve ser enfatizado que, apesar de algumas exceções, a emissão de
fluorescência ocorre a partir de S1 e suas características (exceto polarização)
não dependem do comprimento de onda de excitação. Por questões de perda
de energia no estado excitado, o espectro de fluorescência é localizado em
comprimentos de onda maiores (energia mais baixa) que o espectro de
absorção. De acordo com a Lei de Stokes, a saber, uma observação empírica
anterior ao Diagrama de Jablonski, o comprimento de onda do máximo de
emissão de fluorescência deve se localizar a maiores valores em nanômetros
do máximo de absorção.
Entretanto, na maioria dos casos, o espectro de absorção intercepta
parcialmente o espectro de emissão de fluorescência, isto é, uma fração de luz
é emitida em comprimento de onda menor que a luz absorvida. Tal observação
parece estar, em um primeiro momento, em contradição com o principio da
conservação da energia. No entanto, isto pode ser explicado (como observou
Einstein pela primeira vez) pelo fato de que em temperatura ambiente uma
pequena fração de moléculas já se encontrar em um nível vibracional maior
que o nível 0 (distribuição entre os níveis de energia de acordo com a lei de
Boltzmann), tanto no estado fundamental como no estado excitado.
Em temperaturas baixas, essa violação da lei de Stokes deve
desaparecer.26 Em geral, as diferenças entre os níveis vibracionais são
similares nos dois estados: fundamental e excitado, tanto que o espectro de
fluorescência frequentemente apresenta a primeira banda de absorção (regra
do espelho). O intervalo (expresso em numero de onda) entre o máximo da
primeira banda de absorção e o máximo de fluorescência é chamado de
deslocamento de Stokes.
A emissão de um fóton é tão rápida quanto a sua absorção (~10-15 s).
Entretanto moléculas excitadas permanecem no estado S1 por poucas dezenas
de pico segundos, a poucas centenas de nano segundos, dependendo do tipo
da molécula e do meio, antes de emitir um fóton ou percorrer outros processos
de desativação. Então, após a excitação de uma população de moléculas por
um pulso de luz muito curto, a intensidade da fluorescência decresce
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exponencialmente com um tempo característico, refletindo o tempo de vida
médio das moléculas no estado excitado S1.26
A partir destes parâmetros e transições, o Diagrama de Jablonski
(Figura 12) é conveniente para visualizar de um modo simples os possíveis
processos envolvidos: absorção de fótons, conversão interna, fluorescência,
cruzamento

intersistema,

fosforescência,

fluorescência

com

retardo

e

transições tripleto-tripleto. Os estados eletrônicos singleto são representados
por Sn (n=0,1, 2, ...) e estados tripletos por Tn (n=1, 2, 3, ...). A estes, estão
associados os respectivos níveis vibracionais. É importante perceber que a
absorção é muito rápida (~10-18 s) em relação a todos os outros processos,
assim, não há deslocamento concomitante do núcleo de acordo com o principio
de Franck-Condon, que propõe que uma transição eletrônica ocorre
preferencialmente sem mudanças nas posições dos núcleos atômicos nas
moléculas e em seu ambiente.26

Figura 12. Diagrama de Jablonski (modificado da literatura).26

Para o Diagrama de Jablonski, temos os seguintes processos:
Conversão interna. É uma transição não radiativa entre dois estados
eletrônicos de mesma multiplicidade de spin. Em solução, este processo e
seguido por uma relaxação vibracional para o nível vibracional mais baixo do
estado eletrônico final. O excesso de energia vibracional pode inclusive ser
transferido para o solvente durante colisões da molécula excitada com as
moléculas do solvente na sua vizinhança. Tempo característico ~ 10-11 a 10-9 s.
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Cruzamento intersistema. É uma transição não radiativa entre dois
níveis vibracionais isoenergéticos pertencentes a estados eletrônicos de
multiplicidades diferentes. Por exemplo, uma molécula excitada no nível
vibracional 0 do estado S1 pode mover-se para o nível vibracional isoenergético
do estado tripleto Tn; então a conversão interna seguida da relaxação
vibracional a leva para o nível vibracional mais baixo de T 1. Cruzamento
intersistema pode ser rápido suficientemente (10-7-10-9 s) para competir com
outros caminhos de desexcitacao a partir de S1 (fluorescência e conversão
interna S1-S0).
Fosforescência versus relaxação não radiativa. Em solução a
temperatura ambiente, desexcitacao não radiativa a partir do estado tripleto T 1
é predominante sobre desativação radiativa chamada fosforescência. Na
verdade, a transição T1-S0 é proibida, embora seja observada devido ao
acoplamento spin-orbita, e a constante de decaimento radiativo é muito
pequena. Durante esse processo, que e lento, ocorrem numerosas colisões
com moléculas do solvente que favorecem o cruzamento intersistema e a
relaxação vibracional em S0. Em temperaturas baixas e/ou em meios rígidos, a
fosforescência pode ser observada. O tempo de vida do estado tripleto pode,
nessas condições, ser longo o suficiente para se observar a fosforescência em
uma escala de tempo mais longo.
O espectro de fosforescência é localizado em comprimentos de onda
maiores que no espectro de fluorescência, porque a energia do nível
vibracional mais baixo do estado tripleto T 1 é menor que o do estado singleto
S1.26
4.1. Solvatocromismo
Solvatocromismo

é

o

termo

usado

para

descrever

mudanças

pronunciadas, nas posições dos valor dos máximos de absorção e/ou de
emissão de fluorescência de um composto a partir de uma alteração na
polaridade do meio no qual este está inserido. Estes podem ser denominados
de negativos, quando ocorre um deslocamento para menores comprimentos de
onda (deslocamento hipsocrômico) com o aumento da polaridade do meio.
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Por outro lado, tem-se o solvatocromismo positivo quando os máximos
são deslocados para maiores valores de comprimento de onda (em
nanômetros) com o aumento da polaridade do solvente (deslocamento
batocrômico). Estes por sua vez são resultantes, são resultates do efeito direto
do solvente nas transições eletrônicas envolvidas, tais como -* ou n-*. Este
efeito pode ser observado em compostos orgânicos que possuem duplas
ligações conjugadas, grupos aromáticos, heterocíclicos ou principalmente
grupos doadores e receptores de elétrons em sua estrutura. Assim, compostos
aromáticos, polienos e polimetínicos, têm se destacado mais neste quesito,
conforme exemplificado na Tabela 2.28,29

Tabela 2. Localização dos máximos de absorção e de emissão de
fluorescência em diferentes solvente para o composto 63.
Solvente
λabs (nm)
λem (nm)
Ciclohexano
573
684
AcEt
594
741
DCM
611
775
ACN
618
814
Sistemas nos quais um grupo doador de elétrons, denominado D, é
ligado por um sistema conjugado a um grupo aceptor de elétrons, denominado
A, possuem particular interesse no estudo solvatocrômico. Estes sistemas
(Figura 13) podem apresentar transição eletrônica associada a uma
transferência de carga intramolecular (ICT) entre os grupos D e A, produzindo
um estado excitado com um momento dipolar (e) sensivelmente diferente do
estado fundamental (g).29
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Figura 13. Sistema merocianínicos compostos por um grupo doador de
elétrons, D ligado por um sistema conjugado, a um grupo aceitador de elétrons,
A.

4.2. Compostos solvatocrômicos utilizados como quimiossensores
Quimiossensores são moléculas ou sistemas supramoleculares com
capacidade para sinalizar a presença de outras substâncias ou de energia no
meio. Para que um quimiossensor sinalize esta presença é necessário que o
mesmo possua um sítio receptor, ao qual o analito deva se ligar e uma unidade
que sinalize a presença do analito ligado, como por exemplo, grupos
cromóforos, fluoróforos ou um centro ativo redox (Figura 14).30

Figura 14. Representação de interação entre um quimiossensor e o analito.27

Desta forma, associação do analito ao sítio de ligação provoca uma
perturbação no microambiente do sensor, que se traduz em mudanças nas propriedades da unidade de sinalização. Assim, se esta unidade de sinalização for
um grupo cromóforo, a associação do analito é indicada pela mudança de
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coloração devida à alteração das propriedades espectrais da unidade
sinalizadora.
Dentre os muitos tipos de quimiossensores, os sensores solvatocrômicos
têm despontado para finalidades analíticas recentemente, com destaque para a
classe de merocianinas (Figura 15).31 Estes compostos como têm sido
empregados como sensores de polaridade em diversos estudos relacionados
ao solvatocromismo, halocromismo,32 micro-heterogeneidade em solução,33
misturas de solventes34 e da micropolaridade de ciclodextrinas.35
O mecanismo de sinalização neste caso ocorre por pequenas mudanças
na polaridade na cavidade de solvente formada ao redor do soluto (corante
solvatocrômico), fazendo com que ocorra uma transferência de carga interna
na molécula, provocando alterações nos espectros de absorção e de emissão,
tornando assim possível seu emprego na investigação da polaridade do meio.
A habilidade que os compostos polimetínico, como as merocianinas 66a-b e
67-69 (Figura 15), têm para traduzir alterações muito pequenas no seu
microambiente em respostas ópticas perceptíveis visualmente, através do
efeito

solvatocrômico,

tornam

estes

compostos

atraentes

como

quimiossensores na investigação, por exemplo, da presença de álcool etílico
em gasolina, devido à sua elevada solubilidade nestes solventes e da
polaridade do meio mudar substancialmente, se quantidades de álcool etílico
forem adicionados em proporção acima da estabelecida pela legislação
vigente.

Figura 15. Quimiossensores solvatocrômicos planejados com base em
merocianinas.
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Outra classe de compostos polimetínicos que também tem seu potencial
como quimissensores explorado são as heptameteno cianinas, que têm sido
amplamente exploradas na área de bioanálises. Este composto tem como
mecanismo de ação a presença de unidades de associação do analito, fazendo
como que o cromóforo, que neste caso é a própria cianina, sinalize a presença
de analito pela alteração de suas características de absorção e de emissão de
fluorescência. Como exemplo, Li36 e colaboradores propõe uma nova sonda
fluorescente 70, com absorção e emissão, na região do Vis-NIR, com grande
deslocamento de Stokes, para acompanhar mudanças de pH com eficiência e
precisão em mitocôndrias (Figura 16).

Figura 16. Alterações espectrais de fluorescência com valores de pH de 2,2 a
9,0 (ex= 530nm, tampão universal 10 mM). Inset:intensidade de fluorescência
dependente do pH a 680 nm.36
Kim e colaboradores20 prepararam a bis-cianina 71 e a partir das suas
propriedades espectrais foi avaliada a sua utilização para a detecção de
albumina de soro humano (HSA). Estas bis-cianinas em particular, quando em
solução apresentam agregação do tipo H, uma agregação intramolecular entre
duas subunidades de cianina. Este agregado por sua vez não é fluorescente.
Em presença de HSA, a emissão de fluorescência do composto 71 muda de
forma consideravel (Figura 17), mostrando um ligeiro aumento, o que torna
esta classe de moléculas potencial para sinalização de na area de bioanálise
de proteínas.
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Figura 17. Espectros de emissão de fluorescência do composto 71 (10µM) em
ausência de HSA (linhas pontilhadas) e em presença de HSA (linhas sólidas)
(concentrações de HSA a: 0, b: 0,1; c: 0,5; d: 1; e: 5; f: 10; g: 50µM).20
Descalzo e Rurack37 relatam em seu trabalho, a síntese de
heptameteno cianinas substituídas na posição meso por grupos, como o
ciclama, que são complexadas com Cu+2 para formação de agregados em
solução. Estes agregados cianinícos de Cu+2 podem ser como um conjunto de
indicadores para a determinação de citrato, pela quebra seletiva dos agregados
de cianinas, em presença de ânions citrato, provocando

p alterações nos

espectros de absorção e emissão de fluorescência na região do NIR (Figura
18).

Figura 18. Representação esquemática dos íons Cu+2 atuando como induzindo
a formação estruturas agregadas, seguida pela adição de citrato que conduz a
ruptura dos agregados.37
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4.3. Efeito da polaridade do solvente no mecanismo de ICT
Para descrever como as mudanças no momento do dipolo (e-g) se
correlacionam com excitação eletrônica e emissão de fluorescência, as mais
populares relações quatitativas, são baseados em uma correlação linear entre
a diferença nos números de onda dos máximos de absorção e de emissão de
fluorescência (deslocamento de Stokes) e uma função de polaridade de
solvente (f), que geralmente envolve a permitividade relativa (r) e o índice de
refração (n) do meio. Assim, as relações de Lippert-Mataga correlacionam os
deslocamentos solvatocrômicos obtidos via espectroscopia de absorção de UVVis-NIR, emissão de fluorescência e/ou deslocamento de Stokes com a função
de polaridade do solvente f. Esta por sua vez é definida nas equações abaixo:

f = f()-f(n) (1)
f() = (-1)/(2+1) (2)
f(n) = (n2-1)/(2n2+1) (3)
Nestas equações  e n são a constante dielétrica e o índice de refração
do solvente, respectivamente. Para uma mistura de solventes temos: 38,39

mix = fAA + fBB (4)
n2mix = fAn2A + fBn2B, (5)

onde fA e fB são frações volumétricas dos solventes ou mistura de solventes.
Com base no pressuposto de que um dipolo está situado no centro da cavidade
esférica e negligenciando a polarizabilidade media do soluto () nos estados
envolvidos na transição (eg onde e e g representam os estados
excitados e fundamental respectivamente), obtém-se: 40-42
hcmax = hcmax (0) - [2e(e-g)/a3]*f, (6)
onde g é o momento dipolar do soluto no estado fundamental, max é o máximo
de fluorescência equilibrado no solvente e max (0) é o valor dos máximos de
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fluorescência extrapolados para a fase gasosa, a é o raio da cavidades em que
o corante reside.
Com base nas equações a cima, se pode determinar a alteração no
dipolo momento, , que é simplesmente estimado a partir da inclinação da
curva, em um gráfico que correlacionam os deslocamentos dos máximos de
absorção de UV-Vis e emissão de fluorescência e/ou deslocamento de Stokes
(número de onda), com a função de polaridade do solvente f.

4.4. Agregados do tipo H e J
A formação de estruturas agregadas do tipo H e J é um processo de
auto-associação que ocorre entre as moléculas de corante, tanto em solução
quanto na interface sólido-líquido. Este processo é derivado de fortes
interações intermoleculares do tipo Van der Waals. Estes, quando presentes
em solução ou em fase sólida exibem mudanças distintas nas bandas de
absorção e de emissão em comparação com as espécies monoméricas.
De forma geral as bandas atribuidas a agregação do tipo J geram
máximos de absorção com deslocamento batocrômico em relação a banda
monomérica. Estas são referentes a uma auto-organização na forma de um
arranjo do tipo cabeça calda. Em um agregado do tipo J, arranjado na forma
cabeça-cauda, com os momentos de dipolo de transição das moléculas se
aproximando da colinearidade, a transição eletrônica S0-S1A está relacionada a
uma energia menor (Figura 19).96
Já as bandas atribuidas aos agregados H geram máximos de
absorção com deslocamento hipsocrômico em relação a banda monomérica,
sendo formadas quando as moléculas se auto organizam na forma de um
arranjo do tipo plano a plano.96 Considerando o agregado do tipo H arranjado na
forma plano a plano, com momentos de dipolo de transição das moléculas em
paralelo, a transição eletrônica S0-S1B envolve uma energia maior em relação a
energia de transição eletrônica para o monômero (Figura 19).
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Figura 19. Representação esquemática dos diferentes arranjos de agregação
(H e J) para heptameteno cianinas e diferenças nos níveis de energia,
adaptado da literatura.96

Os ângulos de deslizamento são formados entre o eixo que une as
moléculas na direção de crescimento do agregado com o eixo ao longo das
moléculas (Figura 19), sendo que valores abaixo de =30° resultam em um
deslocamento batocrômico e são atribuidos aos de agregados tipo J. Já
ângulos de deslizamento com valor maior que = 30° resultam em um
deslocamento hipsocrômico e são atribuidos aos agregados H.96

5. Voltametria cíclica
Considerando processos onde se deseja permitir a transferência de
elétrons no LUMO de um corante para a LUMO de outra espécie, como no
caso da sensibilização do TiO2 por corantes, para posterior aplicação em
células solares, a transferência eficiente de carga entre o doador (corante) e o
receptor de elétrons (TiO2), o transporte e a injeção de carga nos eletrodos são
parâmetros

muito

importantes

que

devem

ser

considerados

para

o

desenvolvimento e otimização de uma célula solar.
Dentro deste contexto dados eletroquímicos proporcionam informações
muito importantes sobre a posição relativa do HOMO (Highest occupied
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molecular orbital: orbital molecular ocupado de maior energia) e do LUMO
(Lowest unoccupied molecular orbital: orbital molecular desocupado de menor
energia) dos materiais e o conhecimento destes níveis de energia são
fundamentais para se encontrar um par adequado de doador e receptor.
A determinação eletroquímica das posições de HOMO e LUMO podem
ser realizadas através de voltametria cíclica. Esta técnica é provavelmente a
mais utilizada para aquisição de informações sobre reações eletroquímicas,
possibilitando a rápida identificação dos potenciais redox das espécies
eletroativas e fornecendo informações sobre a termodinâmica dos processos
redox, cinética de reações, processos de adsorção, reversibilidade de reações,
eletroatividade de espécies e como já descrito, para determinação de valores
de HOMO e LUMO.
A voltametria cíclica consiste de aplicar um potencial de maneira direta e
em seguida inversa em um eletrodo de trabalho imerso em uma solução de um
eletrólito, onde também está o analito a ser analisado. Enquanto o potencial é
aplicado de maneira direta, em potenciais positivos, o pico anódico aparecerá
indicando os potenciais das espécies oxidadas. Quando aplicado de maneira
inversa, em potenciais negativos, o pico catódico aparecerá indicando as
espécies reduzidas (Figuras 20).43,44

Figura 20. Voltamograma de um processo reversível O+ne–→R.
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Essa diferença entre os picos é dada pela abaixo:

Onde E1/2 é o potencial de meia onda, Epc é o potencial do pico catódico,
Epa é o potencial do pico anódico, Eo é o potencial formal para o par redox, Do é
o coeficiente de difusão das espécies oxidadas, DR é o coeficiente de difusão
das espécies reduzidas, n o número de elétrons envolvidos no processo e F a
constante de Faraday.
Ao se utilizar como eletrodo de referência o Ag/AgCl, para obter o valor da
energia do HOMO usa-se:

E para obter a energia do LUMO, usa-se:
(9)

6. Células solares sensibilizadas por corantes
As células solares sensibilizadas por corantes (DSCs), que pertencem à
classe de células solares de terceira geração, têm chamado a atenção do meio
acadêmico e industrial desde o trabalho publicado Grätzel e colaboradores em
1991. Até então o processo de sensibilização de semicondutores era
conhecido, mas ineficiente. A grande melhoria introduzida por Grätzel foi a
utilização de um filme mesoporoso formado por nanopartículas do óxido
metálico TiO2. Este filme apresentava grande área superficial, que possibilitou a
adsorção de grandes quantidades de sensibilizador (corante) e resultou em
eficiência de conversão de luz em corrente elétrica de 7,1%, valor nunca antes
atingido.2
Na arquitetura proposta por Grätzel (Figura 21), o fotoânodo é
constituído por uma lâmina de vidro coberta por um filme condutor transparente
(oxido de estanho dopado com índio) e sobre este substrato é depositado um
filme mesoporoso de nanopartículas de TiO2, que é sensibilizado por meio de
corantes adsorvidos. A principal classe de corantes estudados para
sensibilização destas células solares são os complexos organometálicos,
dentre estes, os complexos de Ru(II) polipiridil (Figura 2) têm maior destaque,
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já que, sua utilização resulta em dispositivos que apresentam as maiores
eficiências de geração de fotocorrente.
A alta eficiência de fotoconversão de dispositivos que contem este tipo
de corante é devido a características como:
1. Alta absorvitidade, em um amplo intervalo de comprimentos de onda,
com máximo de absorção em cerca de 530 nm, onde o sol tem sua
intensidade máxima de emissão de luz;
2. A presença de grupos carboxílicos em sua estrutura, conferem maior
taxa de adsorção do corante na superfície do semicondutor.
3. Alta taxa de transferência de carga do LUMO do corante para a
banda de condução do TiO2.45
A célula solar tem como contra eletrodo uma lâmina de vidro coberta por
um filme condutor transparente (oxido de estanho dopado com índio) e sobre
este substrato é depositado uma fina camada de catalisador, geralmente
platina. A célula fechada em um arranjo tipo sanduíche, onde os dois eletrodos
são conectados e espaçados por um filme de um polímero com 25 micrometros
de espessura (meltonix) e no espaço vazio entre os eletrodos é um eletrólito
com par redox que regenera o corante foto-oxidado.

Figura 21. Representação esquemática de uma célula fotoeletroquímica de
TiO2 sensibilizado por um corante (célula solar de Grätzel).45
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A geração de energia através de uma célula solar sensibilizada por
corante é baseada no efeito fotoeletroquímico; que baseia-se na habilidade de
materiais sensibilizadores adsorvidos sobre a superfície de um semicondutor,
ao absorverem luz gerando elétrons excitados que são transferidos para o
semicondutor. No processo de conversão, a luz incidente quando absorvida
pelo sensibilizador promove elétrons de seu HOMO para o LUMO, estes
elétrons são transferidos para a banda de condução do semicondutor, e se
movem em direção a um eletrodo coletor, onde podem ser utilizados para gerar
trabalho elétrico.
Quanto o elétron é fotoexcitado no sensibilizador, ocorre a oxidação do
HOMO e a redução do LUMO sendo necessária a regeneração do HOMO para
evitar degradação do sensibilizador. A rápida regeneração é proporcionada
pelo par redox (Figura 21) que, por sua vez, reduz-se no contra eletrodo na
presença de um catalisador (Pt), fechando o circuito elétrico (Esquema 11).2

Esquema 11. Reações químicas envolvidas no processo fotoeletroquímico em
DSCs.

A Figura 21 mostra um esquema do funcionamento de uma DSCs onde
a célula solar de Grätzel converte energia luminosa em eletricidade pela
exploração do efeito fotoeletroquímico.

6.1. Filme de semicondutor (ânodo fotoativo)
Os ânodos fotoativos utilizados em células solares sensibilizadas por
corantes são em grande maioria formados por filmes finos (10-12 m) e
mesoporos (utilizando nanopartículas de TiO2 com 20 nm de diâmetro) e com
grande área superficial (100 m2·g-1) de TiO2. Este semicondutor pode
apresentar três fases cristalinas distintas: a anatase (Eg=3,23 eV) e o rutilo
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(Eg=3,05 eV) de estrutura tetragonal, e a bruquita (Eg=3,26 eV) de estrutura
ortorrômbica.46

Sendo a fase anatase que permite obter os melhores

desempenhos nas DSCs, devido a suas propriedades elétricas. 47,48
Embora

o

TiO2

seja

o

semicondutor

mais

estudado,

outros

semicondutores também tem sido utilizados como óxido de zinco (ZnO), o
óxido de estanho (SnO2) e o pentóxido de Nióbio (Nb2O5).49 No entanto, tais
óxidos apresentam como desvantagens, baixa quantidade de corante
adsorvida (SnO2), vulnerabilidade ao meio ácido do eletrólito (ZnO), área
superficial reduzida (Nb2O5), que são observadas em filme de TiO2. 50
Para obter fotoânodos que possibilitem a maior quantidade de corante
adsorvido, e melhores propriedades elétricas, diferentes rotas de deposição
tem sido empregadas, dentre elas destacam-se: (i) a chamada doctor blade,
que consiste na utilização de uma máscara (fita-cola previamente furada), que
delimita a área onde será depositada a pasta contendo o TiO 2. Então se
deposita a pasta e com auxílio de uma barra, normalmente de vidro, espalhamse a pasta fazendo apenas uma única passagem, (ii) screen printing onde se
utiliza uma tela serigráfica, o substrato é colocado debaixo da tela e a pasta
espalhada por uma espátula, forçando-a a depositar-se sobre o substrato, em
seguida o substrato é retirado ficando preenchido com a pasta semicondutora
na zona desejada e (iii) por spin coating a deposição ocorre pela aplicação da
pasta de TiO2 sobre o substrato condutor no centro de um disco giratório, o
disco é então acelerado até à rotação desejada, tipicamente na ordem dos
milhares de rotações por minuto.
A pasta flui radialmente por ação da força centrífuga, o filme formado vai
ficando cada vez mais fino por ação da pressão de separação. Podem ser
ainda utilizadas técnicas de deposição como revestimento por imersão (dip
coating), a eletrodispersão (Electrospraying), dentre outras técnicas.51

6.2. Sensibilizadores orgânicos
Nos últimos anos muitos estudos têm sido realizados mostrando a síntese
e a aplicação de corantes orgânicos como sensibilizadores para DSSC.
Embora no início fossem obtidos somente dispositivos com baixa eficiência,
trabalhos recentes tem mostrado um crescimento da geração de fotocorrente,
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através do desenvolvimento de novas moléculas com

características

desejáveis para sensibilizar semicondutores.
Os compostos orgânicos, além de serem sintetizados e purificados de
maneira mais simples, são de menor custo e não apresentam metais pesados
em sua composição o que de forma geral diminui os altos custos dos
processos de extração e purificação dos mesmos, minimizando também o risco
de contaminação do meio ambiente.
Adicionalmente, os corantes orgânicos podem ter suas estruturas
químicas modificadas para apresentar uma ampla faixa de absorção que se
estende de regiões espectrais de maior ou menor energia com coeficientes de
absortividade molares muito mais expressivos. Ainda assim, alguns pontos
negativos podem ser apresentados a cerca dos corantes orgânicos como
fotosensibilizadores, por exemplo, seus menores tempos de vida no estado
excitado, formação de estruturas agregadas, baixa fotoestabilidade, sendo que
todos estes fatores levam a uma baixa eficiência conversão da DSSC’s, e
devem ser evitados.
A fim de minimizar estes efeitos, modificações estruturais com base em
cromóforos do tipo D--A (grupo doador de elétrons (D), sistema p conjugado
(), grupo aceptor de elétrons (D)), A--A (grupo aceptor de elétrons (D),
sistema p conjugado (), grupo aceptor de elétrons (D)), e D--D (grupo doador
de elétrons (D), sistema p conjugado (), grupo doador de elétrons (D)),
(Figura 22) vem sendo desenvolvidos em muitos trabalhos.

52-54

Algumas

características do design estrutural são essenciais para que o corante orgânico
venha a ser um promissor fotosensibilizador:
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Figura 22. Representação esquemática de corantes orgânicos do tipo D--A,
A--A e D--D.52-54

1. Os grupos doadores nos corantes (Figura 23), tipo D--A, modulam a
densidade de carga no estado fundamental, nível HOMO, onde após a
absorção de luz, ocorre a transferência de carga do grupo doador para o grupo
aceitador, passando a densidade de carga do nível LUMO. Quanto maior a
diferenciação entre o grupo doador e a grupo aceptor, mais eficiente a injeção
de elétrons na banda de condução do TiO2. 45

Figura 23. Grupos doadores utilizados na síntese de foto sensibilizadores.
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Ainda a existência de bons grupos doadores auxilia a regeneração do
corante oxidado, pela transferência de elétrons do redox do eletrólito, tornando
o nível de energia de HOMO do corante menor do que o potencial redox do par
I3-/I- (0,4 V vs. NHE), sendo proposto que uma diferença de energia de mais de
0.2-0.3eV é necessária para a regeneração eficiente do corante.
2. O sistema conjugado (Figura 24) além de influenciar as
propriedades de absorção do corante, serve para direcionar o fluxo de elétrons
levando a formação do dipolo na molécula, como também atua na separação
entre os níveis HOMO e LUMO, de modo a que exista uma distinção bem
definida entre a região de carga positiva, e a região onde se localiza a carga
negativa, na molécula durante a transferência de carga. 45

Figura

24.

Sistemas

conjugados

mais

utilizados

na

síntese

de

fotosensibilizadores.

3. Moléculas de corante do tipo D--D podem ser adsorvidas em
semicondutores através de multiplos mecanismos, incluindo covalente ligação
electrostática, interação electrostática, ligação de hidrogénio, forças de van der
Waals, ou armadilha física.55 No entanto, corantes do tipo A--D e A--A,
compostas por grupos aceptores como, -COOH, -SO3H, -PO3H2, -Si(OEt)3) são
muitos eficientes ao se adsorverem na superfície do TiO2, pois este processo
envolve ligações covalentes, garantindo um acoplamento forte, uma boa
distribuição homogênea de corante e estabilidade na superficie do TiO 2.56,57
Em particular, os grupos carboxílicos e cianoacrilico carboxílicos podem
formar 6 tipos possíveis de ligações na superfície de TiO2 para proporcionando
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uma transferência de elétrons mais eficiente entre o corante e a banda de
condução do semicondutor superfície (Figura 25).

Figura 25. 6 tipos possíveis de ligações na superfície de TiO2 e grupos de
ancoragem mais eficientes.

Estes grupos aceptores de elétrons ainda podem levar a um
deslocamento batocrômico da banda de ICT devido à estabilização do nível
LUMO. Podendo ainda, proporcionar uma eficiente eletroinjeção de carga na
banda de condução do TiO2, tornando o nível de energia LUMO do corante
maior (mais negativa) do que a banda de condução (0,5V Vs NHE) do eletrodo
de TiO2, uma vez que é necessário um intervalo de energia superior a 0,2 eV
para injeção de elétrons. 45
4. A presença de grupos substituintes hidrofóbicos, como cadeias
alquilica lineares e volumosas, na estrutura do corante, atuam como barreiras
evitando a agregação de corante sobre a superfície de TiO 2 (Figura 26). Estes
grupos também auxiliam na prevenção nas formas de recobinação de carga:
recombinação eletrônica do corante e corrente escura (capitura de e - na
superficie do TiO2 pelo I3-).45
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Figura 26. Arranjo molecular do corante adsorvido na superficie do TiO2: (a)
corante agregado e (b) corante com grupos substituintes hidrofóbicos
suprimindo a agregação.

6.3. Eletrólito
Em DSCs o par redox presente no eletrólito desempenha um papel
importante na regeneração do corante sensibilizador. A composição química do
eletrólito

é

um

parâmetro

particularmente

crucial

para

um

sistema

fotoeletroquímico. Os eletrólitos líquidos empregados em DSSC’s

devem

atender vários aspectos: 58
1. Depois que o corante injeta elétrons na banda de condução de TiO 2,
o corante oxidado deve ser rapidamente reduzido ao seu estado fundamental.
Assim, a escolha do eletrólito deve levar em conta o potencial redox do
corante;
2. Deve haver rápida difusão de portadores de carga entre o contra
eletrodo e a superfície do filme mesoporoso;
3. É necessário evitar a perda do eletrólito líquido por fuga e/ou
evaporação do solvente;
4. O eletrólito deve ser estável em longo prazo (estabilidade química,
térmica, óptica, eletroquímica e interfacial) para não provocar a dessorção e
degradação do corante na superfície do semicondutor.
5. O eletrólito não deve apresentar absorção de luz significativa na
região do visível. Para os eletrólitos contendo I-/I3- como par redox, a
concentração deve ser otimizada para evitar redução na absorção de luz e para
que o I3- não retire os elétrons injetados, na superfície do TiO 2 pelo corante,
gerando corrente escura. 59,60

38

6.4. Parâmetros de desempenho para DSCs
6.4.1. Eficiência de conversão de luz incidente em corrente elétrica
(IPCE)
O IPCE pode ser definido como a razão entre o número de elétrons
coletados pelo número de fótons monocromáticos incidentes em condições de
curto-circuito e pode ser expressa pela equação:
(10)

Onde I é a fotocorrente em A/m2 e P é a luz incidente em W/m2.
A eficiência de conversão de luz incidente em corrente elétrica é
influenciada por 4 fatores:
- Eficiência de absorção da radiação incidente, que se relaciona com a
capacidade do corante em absorver fótons de diversos comprimentos de onda;
- Eficiência de injeção de elétrons na banda de condução do
semicondutor, a qual esta dependente da posição da banda LUMO
relativamente à banda de condução do semicondutor e também do
espaçamento entre a superfície do semicondutor e o corante;
- Eficiência de coleção de elétrons no contra elétrodo, eu varia com as
propriedades de transporte do filme;
- Eficiência de regeneração do corante eu está limitada pela mobilidade
das espécies redutoras presentes no eletrólito.45

6.4.2. Curvas de fotocorrente vs voltagem (JxV)
Medidas de JXV são um método comum para descrever as propriedades
de conversão de luz em energia elétrica em DSCs e são provavelmente o
método mais comum para este tipo de avaliação. Uma típica curva de JXV é
apresentada na Figura 27.
A obtenção de uma curva de JXV permite a obtenção de parâmetros de
desempenho do dispositivo como Voc, Jsc, FF, η.45
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Figura 27. Típica curva de JXV.45

6.4.3. Densidade de corrente de circuito aberto (Jsc)
A JSC é o valor de fotocorrente por área (mA·cm-2) quando a DSCs esta sob
irradiação em condição de curto circuito.

A Jsc tem relação importante com a

interação do TiO2 e o corante sensibilizador. Sendo os valores de Jsc
dependentes das propriedades fotofísicas, eletroquímicas e estruturais do
corante.45

6.4.4. Potencial de circuito aberto (Voc)
O Voc é o valor de potencial obtido quando não há corrente fluindo, que
representa o máximo de energia livre de Gibbs que uma DSCs regenerativa
produz sob irradiação constante. O potencial máximo de Voc atingível em uma
DSCs é a diferença entre o nível de Fermi do semicondutor e o valor do
potencial redox de eletrólito.

(11)
Onde, Ecb consiste no valor do nível de energia da banda de condução
do semicondutor e é a carga elementar, n é o numero de elétrons no
semicondutor, KB é a constante de Boltzmann, T é a temperatura absoluta, Ncb
é a densidade de estados efetiva e Eredox é potencial do redox do eletrólito.45

40

6.4.5. Fator de forma (FF)
O fator de forma FF é um parâmetro muito importante obtido das curvas
de JXV, sendo produto da razão entre a potência máxima (Jmp·Vmp) e o produto
da potência observada (Jsc·Voc). Este parâmetro é uma indicação de quanto à
área da curva JXV é preenchida na forma de um retângulo (Figura 27), ou
seja, quanto mais retangular a forma da curva JXV, mais elevados os valores
de FF, estando diretamente ligado com o desempenho do dispositivo.
(12)
O valor do FF pode ser atenuado pela resistência em série, que é
provocada pelo transporte de elétrons através do fotoânodo e na transferência
de carga no contra eletrodo (FTO e Platina).45

6.4.6. Rendimento de conversão de energia solar em eletricidade (η)
O valor η é definido como a razão entre potência máxima elétrica
(Jmp·Vmp·FF) de saída em uma DSCs e a energia de luz solar incidente I0
(geralmente AM 1.5, 100 mW·cm-2).
(13)
A eficiência η está diretamente relacionada com as perdas de energia, sendo
que, quanto maior o número de perdas energéticas, menor a eficiência de conversão
de luz em energia elétrica. Assim, para montagem de DSCs com alta eficiência é

necessária, uma alta capacidade de coleta de fótons por parte do corante em
uma larga gama do espectro aliada a uma eficiente capacidade de eletroinjeção e
associada a redução dos mecanismos de recombinação.45
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7. Resultados e discussão
Neste capítulo serão expostos os métodos sintéticos utilizados para a
obtenção dos compostos 71-79, os estudos fotofísicos em solução e os
estudos fotofísicos fase sólida em filmes de TiO2. Adicionalmente as
características

eletroquímicas

dos

compostos

71-79

também

serão

apresentadas, bem como a descrição sobre os resultados pertinentes da
montagem e caracterização das DSCs. Em seguida será exposta a avaliação
dos compostos 77-79 como quimiossensores para adulteração de combustível
automotivo. Os dados complementares referentes aos experimentos de
síntese, estudo fotofísico, voltametria cíclica e estão descritos no capitulo 11.

7.1. Metodologias sintéticas
7.1.1. Síntese dos indóis 77-80
Para a síntese das heptameteno cianinas realizou-se previamente a
quaternização do indóis 77-80 (Figura 28). Estes indóis foram escolhidos com
base na variação de seus grupos alquila e presença de grupo carboxílico, visto
que estas variações importantes para o estudo de adsorção em TiO2.

Figura 28. Indóis precursores para a síntese das heptameteno cianinas.

Os indóis 77-80 foram sintetizados através de um método que utiliza
haletos de alquila em excesso em presença do indol de interesse. O solvente
utilizado neste caso é a acetonitrila previamente seca e saturada com N 2. Em
seguida, a mistura reacional foi mantida sob refluxo e atmosfera de N 2 por 18h
em balão âmbar (Esquema 12). Ao final do tempo de reação, os produtos
foram obtidos por recristalização, com rendimentos que variaram de 52-77%,
conforme descrito na Tabela 3. Ao comparar-se os produtos obtidos por estes
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método de síntese com outros métodos descritos na literatura, pôde-se
perceber a importância da realização da reação no escuro e com pouco N 2 no
sistema reacional, para obtenção de um produto final com maior pureza.61-63

Esquema 12. Quaternização do composto 77.

Tabela 3. Rendimentos obtidos para os compostos 77-80.
Composto
Estrutura

Rendimento (%)

77

77

78

70

79

63

80
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A caracterização dos compostos 77-80 foi realizada por espectroscopia de
ressonância magnética nuclear de hidrogênio e carbono (RMN de 1H e RMN de
13

C, respectivamente) (Figuras 29-39). A partir da análise dos espectros de

RMN de 1H foi possível confirmar a formação dos indóis quaternizados. Todos
os compostos apresentaram sinais adicionais referentes à presença de grupos
alquílicos, ligados ao nitrogênio imínico do anel indólico. A Figura 29 apresenta
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o espectro de RMN de 1H do composto 77, onde a principal evidência de
quaternização

é

um

singleto,

característico

para

metilas

de

indóis

quaternizados com deslocamento químico de 3,97 ppm.

Figura 29. Espectro de RMN de 1H do composto 77 em DMSO-d6 (300 MHz).
Também é possível observar o mesmo padrão espectroscópico na região
característica para hidrogênios aromáticos entre 7,91-7,59 ppm. Este, por sua
vez, muda no caso do composto 77, que apresenta um padrão de substituição
no anel aromático característico da presença do grupo funcional -COOH.
No espectro de RMN de

13

C do composto 77 (Figura 30) podem ser

destacados o sinal do grupo -CH3 α imina, localizado em 14,9 ppm. Em 22,1
ppm localiza-se o sinal das metilas ligadas ao anel indólico. Já a metila ligada
ao heteroátomo de nitrogênio está localizada em 35,2 ppm, o sinal do carbono
quaternário do anel indólico que contem as duas metilas está localizado em
54,4 ppm.
Em região mais desblindada, os sinais dos carbonos aromáticos surgem a
partir de 115,6 ppm com o sinal do carbono C3, em 123,7 ppm aparece o sinal
do carbono C6, em 129,2 ppm há o sinal do carbono C5, em 129,7 ppm há o
sinal do carbono C4. O sinal em 142,0 ppm se refere ao carbono C2 ligado ao
átomo de nitrogênio do anel indólico e em 142,5 ppm ao carbono C 1 ligado ao
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grupo –C(CH3). Em 196,4 ppm está centrado o sinal atribuído ao carbono sp 2
que compõe o anel de 5 membros.

Figura 30. Espectro de RMN de 13C do composto 77 em DMSO-d6 (75 MHz).
7.1.2. Síntese dos sais pentametínicos 81-83
Os sais pentametínicos 81-83 foram sintetizados a partir de metodologia já
descrita na literatura.64 A metodologia consiste em duas etapas, empregando
um sistema formilante contendo ciclo hexanonas e POCl3/DMF/PhNH3+Cl(Esquema 13).

Esquema 13. Síntese dos sais pentametínicos 81-83. Neste esquema
reacional é também apresentada a estrutura química do co-produto 84.
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Na Figura 31 foi apresentada uma proposta de mecanismo adaptada da
literatura para a síntese dos sais pentametínicos 81-83.22 Na primeira etapa da
reação houve a formação do reagente de Vilsmeier-Haack através da adição
lenta de POCl3 em DMF sob banho de gelo, o que gerou uma solução
avermelhada evidenciando a formação de íon cloroimínio. Após 30 min. de
reação foi adicionada a ciclohexanona de interesse sob banho de gelo. A
ciclohexanona através do seu tautômero enol, formado pela presença de HCl
no meio reacional, ataca o reagente de Vilsmeier-Haack e sofre várias iminoalquilações posteriores através de reações de substituição eletrofílica. 22
Dando seguimento a reação, a mistura reacional foi mantida sob refluxo
durante 2 horas. Na segunda etapa da reação, sobre a mistura reacional foi
adicionada uma solução alcoólica de anilina à temperatura ambiente e deixada
sob agitação durante 40 min., seguindo-se da adição de uma solução de HCl.
As bis-iminas 81-83 foram obtidas na forma de um precipitado, que após
múltiplos processos de lavagem com água destilada forneceram um
rendimento bruto entre 58-75%. Os compostos foram obtidos como uma
mistura, contendo sais pentametínicos bis imínicos como produtos majoritários,
além de um co-produto que não foi separado conforme os métodos já descritos
na literatura.65,66
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Figura 31. Proposta adaptada de mecanismo de reação para síntese dos sais
pentametínicos.22
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O co-produto formado na síntese dos compostos 81-83 possui estrutura
muito semelhante aos sais pentametínicos bis-imínicos e é derivado da reação
incompleta do intermediário bis-aldeído gerado in situ, com a anilina. Por isso,
com o intuito de reagir todo o bis-aldeído gerado durante a reação, algumas
medidas foram tomadas. Destas, cita-se o aumento do tempo de reação da
segunda etapa de 40 min. para períodos que variaram de 12-48h. Contudo,
após a realização da análise de RMN de 1H, nenhum resultado satisfatório foi
obtido com estas modificações.
Ressalta-se

que

as tentativas de

purificação

dos produtos por

cromatografia em coluna não foram eficazes, uma vez que os mesmos não se
mostraram estáveis frente à fase estacionária utilizada neste processo (Sílica
gel),

havendo

também

pouca

recuperação

do

material

utilizado

no

procedimento. Levando em consideração que o co-produto de reação pode
estar sendo gerado por hidrólise, durante a precipitação do produto com água
na segunda etapa de reação, optou-se por substituir a mesma por solventes
orgânicos nos quais o sólido isolado das reações não era solúvel (hexano, éter,
tolueno).
Em todas as tentativas, os solventes foram adicionados após 40 min da
adição da anilina, mas em nenhum dos casos houve sucesso na purificação,
pois após a adição dos solventes ocorreu uma separação de fase na mistura
reacional.
A caracterização dos sais pentametínicos 81-83 foi realizada por
espectroscopia de ressonância magnética nuclear de hidrogênio (RMN de 1H).
A partir desta análise foi possível confirmar a formação dos

sais

pentametínicos, embora contaminados com um co-produto em proporção
minoritária. Todos os compostos apresentaram sinais adicionais referentes à
presença de diferentes grupos alquílicos ligados na posição 4 do anel
ciclohexênico.
Tomando como exemplo o composto 82 (Figura 32), em seu espectro
observou-se um tripleto em torno de 1,05 ppm com uma constante de
acoplamento de J=7,50 Hz (CH3), um quintupleto em torno de 1,47 ppm com
uma constante de acoplamento de J=6,75 Hz (CH2), sendo que ambos foram
atribuídos ao grupo etila do anel ciclohexênico.
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Figura 32. Espectro de ressonância magnética nuclear RMN de

1

H do

composto 82 em DMSO-d6 (300 MHz).
Na mesma região do espectro foi observada também a presença de um
multipleto em 1,65 ppm atribuído ao hidrogênio existente na posição 4 do anel,
além de dois multipletos localizados em aproximadamente 3,09 ppm e 2,17
ppm, referentes aos hidrogênios diastereotópicos dos grupos metilênicos do
anel que acoplam com o hidrogênio da posição 4 do anel ciclohexênico. Na
região mais desblindada do espectro foi possível observar que todos os
compostos apresentaram um singleto, característico do hidrogênio ligado a
carbonila do grupo imina (HC=N) com deslocamento químico de 8,51 ppm,
equivalente a dois átomos de hidrogênio. Também pôde-se perceber um
singleto alargado que foi atribuído ao grupo N-H localizado em 11,37 ppm.
Entre 7,60-7,25 ppm foram observados

3 multipletos

referentes aos

hidrogênio dos anéis aromáticos.
Adicionalmente, no espectro estão indicados em vermelho os sinais que
podem estar relacionados com a estrutura do co-produto citado anteriormente
(Esquema 13), onde se destacam o desdobramento de sinais com menor
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intensidade e muito próximos aos sinais atribuídos à molécula de interesse,
indicando uma similaridade entre as estruturas, além da presença de uma sinal
em 10,01 ppm característico para hidrogênio ligados a carbonila de aldeído.

7.1.3. Síntese das heptameteno cianinas 88-93
A síntese de heptameteno cianinas simétricas é bem difundida na
literatura, no entanto, os protocolos sintéticos para obtenção destes compostos
não apresentam grandes novidades ao que diz respeito à variação de
solventes e estabilidade dos reagentes frente ao sistema reacional. De modo
geral os solventes utilizados para a síntese destes compostos não se estendem
para além de ácido acético, anidrido acético, alcoóis como metanol e etanol e
bases como piridina.17,16,20,66-72 Na maior parte dos casos, os rendimentos
destas reações são baixos (12-36%) sendo necessárias, algumas vezes, a
utilização de temperaturas elevadas (100°C-140°C) além de longos tempos
reacionais. Cabe salientar que estas condições sintéticas podem prejudiciais
para a estabilidade das cianinas, visto que estes compostos são conhecidos
por sofrerem foto-oxidação quando em solução, mesmo estando no escuro e a
baixas temperaturas.72
Associado às temperaturas elevadas e aos longos tempos de reação, os
solventes também podem trazer alguns problemas à formação da cianinas,
levando a formação de co-produtos. Como exemplo, pode ser citada a
utilização de alcoóis primários como solventes, tais como metanol e etanol, que
levam à formação de cianinas substituídas na posição meso do esqueleto da
cianina. Nesta reação ocorre a substituição do átomo de cloro por uma metoxila
ou etoxila, respectivamente.73
No caso do uso de anidrido acético, as temperaturas acima de 120°C
podem favorecer a ocorrência em paralelo da reação de Perkin74 (Esquema
14), cujas condições se tornam favoráveis pelo uso de bases como acetato de
sódio e presença de iminas suscetíveis a reação de condensação.
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Esquema 14. Reação de Perkin.

Considerando o exposto, as heptameteno cianinas simétricas 88-90 foram
sintetizadas conforme apresentado no Esquema 15, utilizando-se uma nova
metodologia. Em todos os casos as reações foram realizadas em balões âmbar
para minimizar foto-oxidação. Os solventes de grau HPLC utilizados foram
borbulhados com N2 por no mínimo 20 min. e a reação se deu sob atmosfera
de N2 durante o período de aquecimento. Estas medidas garantiram a
obtenção de um bruto reacional apresentando características apenas dos
produtos desejados, sugerindo a diminuição do processo de foto-oxidação
durante as reações.

Esquema 15. Síntese dos compostos 88-90.

Os compostos 88-90 foram sintetizados pela adição do composto 82 em
acetonitrila sob agitação até completa solubilização. Em um segundo balão, os
compostos 77-79 foram adicionados em uma solução de trietilamina em
acetonitrila e deixados sob agitação por 5 min., após este período as duas
soluções foram misturadas e a reação foi conduzida sob agitação e refluxo por
24 h. O término da reação foi verificado por cromatografia em camada delgada
usando diclorometano:metanol (9:1) como eluente.
A seguir, o solvente foi evaporado e o produto foi purificado por lavagem
em banho de ultrassom com uma mistura de acetato de etila:hexano (1:1)
durante 30 min. Acredita-se que a utilização de ultrassom promoveu a
nucleação das moléculas levando a formação de precipitados mais puros em
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solução. Isto é possível porque as ondas ultrassônicas fazem com que as
moléculas de soluto em uma solução saturada se acumulam formando clusters,
estes constroem os núcleos, que por sua vez crescem formando os sólidos
precipitados com maior eficiência.
Como o sólido obtido durante o processo é virtualmente diferente de um
cristal, que é seletivamente e rapidamente formado criando um sólido amorfo,
assume se que a precipitação sob banho de ultrassom foi o melhor processo
de purificação dos compostos de interesse . Após 12 horas de decantação do
sólido, o processo anterior foi repetido 4 vezes e o sólido obtido foi filtrado e
lavado com água destilada seguido de éter etílico.

Tabela 4. Estrutura e rendimentos dos compostos 88-90.
Composto
Estrutura

Rendimento (%)

88

62

89

60

90

65

Os rendimentos obtidos mostram que a variação dos grupos alquílicos
ligados ao N do anel indólico não exerceram influência na formação dos
produtos. No entanto, é importante salientar que a ordem de adição dos
substratos foi muito importante, pois quando os reagentes foram adicionados
na sequência sal pentametínico, indol e trietilamina, o meio reacional, que é
predominantemente vermelho devido à grande absortividade molar do sal
pentametínico, fica amarelo e a conversão dos reagentes em produto fica
comprometida após 24 horas de reação.
52

Para comprovar que a coloração amarela é derivada do sal pentametínico
desprotonado, foi gotejada trietilamina em uma solução equimolar de sal
pentametínico em acetonitrila e o comportamento observado foi similar, tendo
formado uma solução de coloração amarela. Estes resultados podem ser um
indicativo de que os sais pentametínicos apresentam maior reatividade na
forma protonada, já que na literatura se encontram relatos de reações
realizadas em piridina como solvente com rendimentos de 32-45%.21
Para sintetizar os compostos 91-93 foi realizada metodologia sintética
apresentada no Esquema 16. Esta, diferentemente da citada anteriormente
gerou um bruto reacional contendo uma mistura de compostos de difícil
purificação. Para aperfeiçoar a metodologia empregada, foi utilizado acetato de
sódio no lugar da trietilamina e isopropanol como solvente.
Então, os compostos 81-83 foram adicionados em isopropanol e
permaneceram sob agitação até total solubilização dos mesmos. Após, foram
adicionados o composto 80 e o acetato de sódio e a reação foi conduzida sob
agitação e refluxo por 24h. O término da reação foi verificado por cromatografia
em camada delgada usando diclorometano:metanol (9:1) como eluente. A
seguir o solvente foi evaporado e o produto foi purificado por lavagem em
banho de ultrassom com diclorometano durante 30 min. Após 12 horas de
decantação do sólido, o passo anterior de lavagem foi repetido 4 vezes e o
sólido obtido foi filtrado e lavado com água destilada seguido de éter etílico. Os
rendimentos obtidos estão descritos na Tabela 5.

Esquema 16. Síntese dos compostos 91-93.

As reações também foram realizadas utilizando diclorometano como
solvente e acetato de trietilamina como base, visto que o acetato de sódio é
insolúvel em diclorometano. Desta forma pretendia-se fazer o produto precipitar
no meio reacional com um grau de pureza maior, pois os compostos 91-93 não
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são solúveis em diclorometano. No entanto, o rendimento da reação diminuiu
muito, mostrando que a síntese de heptameteno cianinas também é
influenciada pela polaridade do solvente.

Tabela 5. Estrutura e rendimentos dos compostos 91-93.
Rendimento (%)
Composto
Estrutura
Isopropanol Diclorometano
91

52

12

92

57

18

93

53

16

Ao analisar as condições para a síntese de heptameteno cianinas
simétricas pôde-se perceber que o mecanismo de reação ocorre de forma
semelhante à condensação de Knoevenagel, conforme apresentado na Figura
33. Esta reação consiste na condensação de compostos carbonílicos como
aldeídos, cetonas e sais de iminas com compostos 1,3-dicarbonílicos. Este tipo
de reação tem sua velocidade e rendimento afetados por fatores como
solvente, tipo de catalisador básico, estabilidade dos enolatos e ânions e
reatividade do eletrófilo.75,76
Entretanto, no caso da síntese de heptameteno cianinas simétricas, a
acidez dos átomos de hidrogênio α carbonílicos não vem de compostos 1,3dicarbonílicos, mas de um sal de imina quaternizado com grupos alquílicos. A
desprotonação dos compostos 77-80 leva a formação de uma enamina que
possui duas estruturas de ressonância, representadas no mecanismo (estrutura
A e B), onde a solvatação pode determinar qual estrutura hibrida contribui
mais, influenciando assim a reatividade do nucleófilo.
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A diferença nos rendimentos apresentados na Tabela 5 pode estar
relacionada com o baixo poder de solvatação do diclorometano em relação ao
álcool utilizado (Figura 33), onde a estrutura hibrida A contribui mais. Já o
isopropanol possui uma melhor capacidade de solvatação gerada pelas
ligações de hidrogênio, onde a estrutura hibrida B prevalece tendo sua carga
negativa mais estabilizada, garantindo espécies mais reativas no meio
reacional.

Figura 33. Proposta adaptada de mecanismo de reação para síntese de
heptameteno cianinas simétricas.22
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Os compostos heptameteno cianinas 91-93 foram caracterizados por RMN
de

1

H e de

13

C, indicando a estrutura esperada. Todos os compostos

apresentaram sinais adicionais, referentes à presença de diferentes grupos
alquílicos ligados tanto no átomo de N do anel indólico quanto na posição 4 do
anel ciclohexênico (Figura 34). No espectro de ressonância magnética nuclear
de 1H do composto 92, apresentado na Figura 34, se observam um tripleto em
torno de 1,04 ppm com uma constante de acoplamento de J=8 Hz (CH3) e um
quintupleto em torno de 1,49 ppm com uma constante de acoplamento de
J=6,8 Hz (CH2), ambos atribuídos ao grupo etila do anel ciclohexênico.

Figura 34. Espectro de RMN de 1H do composto 92 em DMSO-d6 (400 MHz).
Ainda na região mais blindada do espectro, pode ser observado um
singleto intenso localizado em 1,68 ppm atribuído aos hidrogênios das metilas
presentes

nos

anéis

indólicos.

Os

dois

multipletos

localizados

em

aproximadamente 3,09 ppm e 2,19 ppm são referentes aos hidrogênios
diastereotópicos dos grupos metilênicos, não apresentando deslocamentos na
região em que aparecem em relação ao reagente de partida. Centrado em 6,37
ppm observou-se um dubleto com constante de acoplamento J=12,0 Hz, que é
atribuído aos hidrogênios 1 e 4 como representado na Figura 34.
Um segundo dubleto em uma região mais deslocada do espectro, 8,27
ppm, é referente aos hidrogênios adjacentes 2 e 3 com constante de
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acoplamento J=12,0 Hz. Salienta-se que também foi observado que a
magnitude destas constantes de acoplamento para hidrogênios vicinais indicou
que ocorreu um acoplamento trans hidrogênio-hidrogênio por meio de uma
ligação dupla. Esta grande separação entre os dois dubletos, pode estar
vinculada ao fato dos hidrogênios 2 e 3 estarem ligados a carbonos mais
pobres em densidade eletrônica, devido à proximidade do átomo de cloro na
posição meso da cadeia polimetínica (posição β-insaturada).
Além disso, localizam-se em uma área desblindada do campo
anisotrópico gerado pela alta ressonância de elétrons , que deslocaliza a
carga positiva ao longo da cadeia tornando aquela posição mais deficiente em
densidade eletrônica e dando origem ao dubleto localizado em 8,27 ppm. Entre
8,2-7,5 ppm, um conjunto de sinais referente ao sistema aromático pode ser
observado, onde em 8,13 ppm existe um singleto atribuído ao hidrogênio na
posição orto entre a carbonila e o anel de cinco membros.
Em 8,01 ppm há um dubleto atribuído ao hidrogênio na posição orto em
relação a carbonila, com constante de acoplamento de J=8,0 Hz estando
ambos os sinais sob o efeito anisotrópico da carbonila de ácido carboxílico.
Centrado em 7,51 ppm há outro dubleto atribuído ao hidrogênio na posição
para em relação a carbonila com constante de acoplamento de J=8,0 Hz.
No espectro de ressonância magnética nuclear de

13

C do composto 92,

podem ser destacados os sinais da etila ligada ao anel ciclohexênico, sendo
que grupo –CH3 terminal é encontrado em 11,9 ppm, já o grupo -CH2- está em
28,2 ppm. Em 27,6 ppm e 27,6 ppm, encontram-se os sinais das metilas
ligadas aos anéis indólicos (Figura 35). Os sinais que compõem a porção
alquílica do anel ciclohexênico são atribuídos ao carbono do grupo -CHR- em
31,9 ppm, e 32,2 ppm referentes aos carbonos dos grupos -CH2-.
Os dois átomos de carbono da porção vinílica do anel ciclohexênico
aparecem em 146,9 ppm, sendo este sinal atribuído aos carbonos vizinhos ao
carbono da posição meso, o carbono da posição meso ligado ao átomo de
cloro tem seu sinal atribuído em 149,0 ppm. O sinal em 37,8 ppm, é atribuído
aos grupos -CH3 ligados aos heteroátomos de nitrogênio dos anéis indólicos,
em 49,1 ppm está o sinal do carbono quaternário dos anéis indólicos que
contêm as duas metilas.
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Os carbonos vinílicos secundários aparecem a partir de 103,4 ppm,
atribuídos aos carbonos 1-4 e em 127,7 ppm os carbonos 2-3. Os sinais dos
carbonos aromáticos secundários surgem a partir de 111,7 ppm, com o sinal do
carbono da posição meta em 123,7 ppm, sendo que em 127,7 ppm estão os
sinais dos carbonos das posições orto, tendo como referencia a posição da
carbonila. Em 141,6 ppm há o sinal do carbono terciário ao qual a carbonila
esta ligada.
O carbono aromático terciário ligado ao grupo -C(CH3) aparece em 131,0
ppm, e em 143,9 ppm há o sinal do carbono ligado ao átomo de nitrogênio dos
anéis indólicos. Os sinais mais desblindados do espectro são referentes às
carbonilas do ácido carboxílico localizados em 167,3 ppm e em 173,9 ppm para
carbonila de imina.

Figura 35. Espectro de RMN de 13C do composto 92 em DMSO-d6 (100 MHz).
7.1.4. Síntese das heptameteno cianinas substituídas na posição
meso 94-96
Os compostos 94-96 foram sintetizados conforme apresentado no
Esquema 17. A reação foi realizada através da adição dos compostos 88-90
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em metanol sob agitação até total solubilização. Com o objetivo de se obter o
carbânion derivado da malononitrila, em um segundo balão foi realizada uma
reação entre a malononitrila e o metóxido de sódio em metanol, sob agitação e
à temperatura ambiente por 5 min. Após este período, as duas soluções foram
misturadas e a reação foi conduzida sob agitação na temperatura de refluxo
por 2,5h.
O término da reação foi verificado por cromatografia em camada delgada
utilizando diclorometano:metanol (9,5:0,5) como eluente. A seguir o solvente foi
parcialmente evaporado e o bruto reacional foi vertido em uma solução de
NaOH 1M. Após 12h o produto precipitado foi obtido puro sendo então filtrado e
seco.

Esquema 17. Síntese dos compostos 94-96.

Tabela 6. Estrutura e rendimentos dos compostos 94-96.
Composto
Estrutura

Rendimento (%)

94

45

95

47

96
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A síntese dos compostos 94-96 baseia-se no princípio de que as
heptameteno cianinas catiônicas são compostos deficientes em elétrons devido
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à presença da carga positiva. Desta forma, a presença do átomo de cloro na
posição meso do anel ciclohexênico torna esta região aceptora de elétrons e
suscetível a ataques nucleofílicos. Este sítio ativo da molécula quando atacado
pode levar a formação de produtos de substituição meso por duas vias
mecanísticas.
A primeira delas ocorre via mecanismo SRN1 conforme apresentado na
Figura 36, sendo o mais aceito para essa classe de moléculas quando se
utiliza nucleófilos derivados de amina, tiois e fenóis ou alifáticos. Este
mecanismo é estimulado pela transferência de um elétron da espécie
nucleofílica para a cianina catiônica, sendo que esta transferência é favorecida
pelo uso de solventes polares apróticos como DMF e DMSO, pois estes
solventes não possuem prótons disponíveis para diminuir a concentração de
ânions radicais durante a reação.77

Figura 36. Proposta adaptada de mecanismo SRN1 para síntese de
heptameteno cianinas meso substituídas.22

Outra possível via para a síntese de cianinas meso substituídas é um
mecanismo de reação de adição seguida de eliminação. Esta via mecanística,
no entanto, apresenta ao longo da reação um difícil controle cinético na etapa
de adição, havendo formação de produtos de adição na posição α-N da porção
indol da cianina, frente a nucleófilos derivados de aminas, tióis e alcoóis
aromáticos ou alifáticos.78 Porém, como na síntese dos compostos 94-96 foi
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empregado metanol para aumentar a estabilidade do carbânion derivado da
reação prévia da malononitrila com metóxido de sódio, este solvente também
diminuiu a formação de ânions radicais que favorecem reações do tipo SRN1.
Desta forma, o caráter termodinâmico reversível da etapa de adição é
perdido, pois o ataque do carbânion leva à formação de uma ligação carbonocarbono nesta etapa, que é citada na literatura como sendo a mais rápida. 79
Considerando o exposto, a proposta mecanística de adição seguida de
eliminação pode ser mais aceita no presente trabalho (Figura 37), tendo em
vista também que alguns aspectos associados a esta via, como por exemplo,
formação de co-produtos e longos tempos de reação não influenciaram nos
resultados obtidos.

Figura 37. Proposta de mecanismo de adição seguido de eliminação para
síntese de heptameteno cianinas meso substituídas.

As heptameteno cianinas 94-96 foram caracterizados por espectroscopia
de ressonância magnética nuclear de

1

H e de

13

C. Todos os compostos

apresentaram sinais adicionais referentes à presença de diferentes grupos
alquílicos ligados no átomo de N do anel indólico. Tomando como exemplo o
composto 96, conforme apresentado na Figura 38, observou-se um tripleto
localizado em 0,93 ppm e com uma constante de acoplamento de J=6,0 Hz,
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atribuído ao grupo -CH3 terminal da cadeia hexílica. O segundo tripleto
apareceu localizado em 1,04 ppm, com uma constante de acoplamento de
J=7,5 Hz (CH3) referente ao grupo -CH3 da etila do anel ciclohexênico.
Centrado em 1,39 ppm há um multipleto gerado por hidrogênios em 3
ambientes

químicos

diferentes.

Nesta

região

espectral

podem

estar

sobrepostos os sinais dos grupos -CH2-, tanto da etila existente no anel
ciclohexênico quanto dos grupos hexilas ligados aos nitrogênios indólicos. Esta
junção de sinais ainda afeta a identificação do sinal gerado pelo hidrogênio da
posição 4 do anel ciclohexênico.
Localizados em 1,73 e 1,69 ppm estão dois singletos atribuídos aos
hidrogênios das metilas presentes nos anéis indólicos além de dois multipletos
localizados em aproximadamente 2,69 ppm e 1,98 ppm referentes aos
hidrogênios diastereotópicos dos grupos metilênicos do anel ciclohexênico.
Ainda, centrado em 5,60 ppm pode-se observar um dubleto com constante de
acoplamento J=12,0 Hz que é atribuído aos hidrogênios 5-8 como
representado na Figura 38.
Um segundo dubleto localizado em 7,77 ppm referente aos hidrogênios
adjacentes 6-7 com constante de acoplamento J=12,0 Hz também foi
observado. Salienta-se que a magnitude destas constantes de acoplamento
para hidrogênios vicinais indica que o acoplamento trans hidrogênio-hidrogênio
ocorre por meio de uma dupla ligação, o que não foi afetado pela substituição
na posição meso.
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Figura 38. Espectro de RMN de 1H do composto 96 em CDCl3 (400 MHz).
Em 7,29-6,78 ppm pode ser observado um conjunto de sinais referentes
ao sistema aromático. Localizado em 7,29 ppm existe um multipleto atribuído
aos hidrogênios das posições orto e meta em relação ao substituinte
nitrogenado, a seguir centrado em 7,01 ppm há um tripleto atribuído ao
hidrogênio da posição meta, em relação ao substituinte –C(CH3)-R, com
constante de acoplamento de J=7,5 Hz e em 6,95 ppm há um dubleto atribuído
ao hidrogênio na posição orto, em relação ao substituinte –C(CH3)-R, com
constante de acoplamento de J=9,0 Hz.
Nos espectros de RMN de

13

C do composto 96, podem ser destacados os

sinais da etila ligada ao anel ciclohexênico, sendo que o sinal do grupo –CH3
terminal pode ser observado em 11,7 ppm e o sinal do grupo -CH2- em 29,9
ppm (Figura 39). Os sinais dos carbonos referentes aos grupamentos hexila
ligados ao átomo de nitrogênio localizam-se em 22,5; 26,2; 26,8; 32,1 e 42,8
ppm. Em 29,3 ppm encontram-se os sinais dos carbonos das metilas ligadas
ao anel indólico. Em 47,1 ppm pode ser observado o sinal dos carbonos
quaternário dos anéis indólicos. Os sinais que compõem a porção alquílica do
anel ciclohexênico são atribuídos ao carbono do grupo -CHR- e localizam-se
em 31,4 ppm. Em 32,1 ppm estão localizados os sinais dos carbonos dos
grupos -CH2-.
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Os átomos de carbono da porção vinílica do anel ciclohexênico
apareceram em 140,5 ppm, sendo este sinal atribuído aos carbonos vizinhos
ao carbono da posição meso. O carbono da posição meso ligado ao grupo
diciano vinílico tem seu sinal atribuído em 171,6 ppm. O sinal em 55,8 ppm é
atribuído ao carbono terciário ligado aos grupos –CN, a presença de dois
grupos –CN torna este grupo duplamente blindado pelo efeito do campo
magnético oposto a B0 gerado ao longo do eixo da tripla ligação do grupo CN,
fazendo com que o sinal deste carbono vinílico apareça em uma região de
maior blindagem. O sinal do carbono do –CN aparece em 120,8 ppm.
Os sinais dos carbonos vinílicos secundários aparecem a partir de 93,4
ppm, sendo este sinal atribuído aos carbonos 5-8 e em 127,7 ppm aos
carbonos 6-7. Os sinais dos carbonos aromáticos secundários são observados
a partir de 107,5; 121,3; 121,9; 125,5 ppm. Em 135,1 ppm há o sinal do
carbono terciário aromático ligado ao grupo –C(CH3), e em 143,3 ppm há o
sinal do carbono aromático secundário ligado ao átomo de nitrogênio. O sinal
localizado em 164,2 ppm é atribuído ao carbono insaturado α nitrogênio do anel
indólico.

Figura 39. Espectro de RMN de 13C do composto 96 em CDCl3 (100 MHz).
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7.2. Estudo fotofísico em solução
A investigação das características fotofísicas em solução dos novos
compostos 88-93 foi realizada em diferentes solventes orgânicos (10 -5-10-6M).
O estudo das características fotofísicas no estado fundamental foi realizado por
espectroscopia de absorção na região do Vis-NIR, o qual teve como foco
avaliar a influência da presença de diferentes grupos cromóforos ou alquílicos e
também a ausência de carga positiva no esqueleto cianínico na posição do
máximo de absorção. Além disso, o comportamento de todos os compostos
sintetizados, adsorvidos em filmes mesoporosos de TiO 2,

foi avaliado no

estado sólido via espectroscopia de absorção no estado sólido (DRUV).
As cianinas catiônicas 88-90 e 91-93 apresentaram um máximo de
absorção localizado na região do infravermelho próximo (NIR), entre 774 nm e
807nm, com elevados valores para o coeficiente de absortividade molar (~105
cm-1·M-1). Estas absorções podem ser atribuídas a transições eletrônicas do
tipo 1-* permitidas por spin e simetria de orbital. Para sistemas conjugados,
estas transições estão associadas a um pequeno band gap óptico de energia
entre os orbitais HOMO e LUMO em comparação com cromóforos que
absorvem na região do Vis-NIR. Além disso, estas transições são referentes a
espécies não agregadas, chamadas de monoméricas. A partir da obtenção dos
espectros de absorção de Vis-NIR, foi possível a determinação do band gap Eg
(opt) dos compostos 88-93 em solução, através da relação Eg (opt) =
1239/onset.80 Nesta relação o comprimento de onda de absorção onset diz
respeito à menor energia (maior comprimento de onda) que o composto pode
absorver. Este parâmetro pode ser obtido conforme apresentado na Figura 40.
Os valores de band gap obtidos para os compostos 91-93 são muito próximos
ficando em torno de 1,46 eV, já os compostos 94-96 apresentam um valor de
gap ligeiramente mais alto em torno de 1,72 eV, que pode ser associado a
mudança estrutural e ausência de carga na molécula .
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Figura 40. Obtenção do comprimento de onda de absorção onset (ponto de
intersecção entre as duas retas vermelhas) a partir do espectro normalizado de
absorção de Vis-NIR, soluções de concentrações entre 10-6M.

As formas das bandas de absorção mostram que esta classe de
compostos é influenciada por interações vibracionais e intermoleculares. A
diminuição das interações vibracionais leva a um estreitamento da banda de
absorção. Por outro lado, o aumento das interações intermoleculares leva a um
alargamento desta banda de absorção (Figura 41).81 Observa-se na banda de
menor intensidade, localizada em torno de 710-720 nm, a provável formação
de agregados de tipo H,82-85 que apresentam-se auto-organizados em paralelo.
Estes apresentam como característica um deslocamento hipsocrômico no
máximo de absorção em comparação com a banda de absorção da espécie
não agregada (774-807nm). A formação destes agregados em solução pode
estar ligada a menor solubilidade dos compostos em determinados solventes,
neste caso solventes polares, levando a formação de conjuntos autoorganizados de moléculas promovidas pela formação de interações de van der
Waals, ligações de hidrogênio ou interações hidrofóbicas. 17,20 Com relação aos
compostos 91-93 foi possível observar uma diferença na intensidade da banda
de agregação, onde, o composto 92 apresenta uma banda muito menos
intensa em DMF (ϵr 38) do que em metanol (ϵr 33) (Figura 41).
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Figura 41. Espectros normalizados de absorção de Vis-NIR (direita) e de
emissão

de fluorescência

(esquerda) do

composto

92, soluções de

-6

concentrações entre 10 M.

A partir da normalização dos espectros de absorção de Vis-NIR dos
compostos 88-90 (Figura 42) é possível observar uma diferença no tamanho
do ombro referente aos agregados tipo H. Observa-se que esta quando
realizada em diclorometano (ϵr 9,1) é menor se comparada com acetato de etila
(ϵr 6,02), metanol (ϵr 33) e acetonitrila (ϵr 37,5). Isso indica que o diclorometano
desfavorece formação agregados tipo H dos compostos 88-90.
Os compostos 88-90 apresentam variações nos valores do coeficiente de
absortividade molar em metanol conforme o tamanho do grupo alquílico ligado
no nitrogênio do anel indólico, quanto maior o grupo maior o valor de ɛ, como já
relatado na literatura.17 Um comportamento semelhante também foi observado
para os compostos 91-93 em metanol, porém nestas moléculas, as diferentes
cadeias alquílicas estão ligadas no anel ciclohexênico, deixando claro que
quanto maior o grupo maior o valor de ɛ em metanol (Tabela 12). Ao comparar
o valor de coeficiente de absortividade molar em metanol dos compostos 88 e
92 pode se observar que o valor de ɛ é maior para o composto 92, mesmo
como a presença em sua estrutura de grupos -COOH em ambos os lado da
molécula. Este comportamento indica que provavelmente sendo o grupo
carboxila um cromóforo forte, este acaba modulando de forma significativa o
valor de ɛ.
Os espectros de emissão de fluorescência foram obtidos utilizando os
máximos de absorção como comprimento de onda de excitação. De forma
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geral, os compostos 88-90 apresentaram emissão de fluorescência localizada
entre 782-807nm (Tabelas 12 e 13). O deslocamento de Stokes para estes
compostos apresentou uma pequena variação (1-10 nm), o que é característico
para esta classe de moléculas, mostrando que há pouca diferença entre a
estrutura eletrônica no estado fundamental e a estrutura eletrônica do estado
excitado.

Figura 42. Espectros normalizados de (esquerda) absorção de Vis-NIR e
(direita) emissão de fluorescência do composto 90, soluções de concentrações
entre 10-6M.
Tabela 7. Dados fotofísicos dos compostos 88-90 em solução, onde abs e em
são os comprimentos de onda de absorção e de emissão, respectivamente
dados em nanômetros (nm), x105) é o coeficiente de absortividade molar
dado em M-1·cm-1, ST é o deslocamento de Stokes dado em (nm) e Eg é o
band gap óptico dado em elétron-volt (eV).
Eg
Composto
Estrutura
Solvente abs em ST

opt

88

89

90

CH2Cl2
CH3CN
AcOEt
CH3OH
CH2Cl2
CH3CN
AcOEt
CH3OH
CH2Cl2
CH3CN
AcOEt
CH3OH

789
775
778
774
789
780
783
780
785
780
784
780

790
787
785
782
793
792
784
784
790
787
785
782

1
1
7
8
4
2
1
4
5
2
1
2

1,49
1,50
1,49
1,48
1,48
1,49
1,48
1,48
1,48
1,49
1,48
1,48

2,88
2,25
1,97
2,05
2,06
2,84
1,89
3,65
2,95
2,39
2,24
4,65
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Tabela 8. Dados fotofísicos dos compostos 91-93 em solução, onde abs eem
são os comprimentos de onda de absorção e de emissão, respectivamente
dados em nanômetros (nm), x105) é o coeficiente de absortividade molar
dado em M-1·cm-1, ST é o deslocamento de Stokes dado em (nm) e E g é o
band gap óptico dado em elétron-volt (eV).
Compost
Solvent ab
S Eg
Estrutura
em

o
e
opt
s
T
79 80
1,4 1,1
DMF
10
7
7
5
3
91
CH3OH

78
9

79
3

4

1,4
8

2,4
6

DMF

79
7

80
7

10

1,4
5

1,0
9

CH3OH

78
9

79
3

4

1,4
8

3,1
6

DMF

79
7

80
0

3

1,4
8

1,3
9

CH3OH

78
9

79
3

4

1,4
5

3,2
2

92

93

A classe dos compostos 94-96 apresentam novas características
estruturais e eletrônicas, advindas da substituição na posição meso por um
grupo vinil diciano e consequente ausência de carga positiva ao longo da
conjugação. Estes compostos possuem elevada solubilidade em uma ampla
gama de solventes orgânicos, indo dos mais apolares como hexano até mais
polares, como metanol. Observa-se também um significativo deslocamento
hipsocrômico nos máximos de absorção e de emissão em comparação como
seus precursores catiônicos (88-90) (Tabela 9).
Os compostos 94-96 apresentaram variação na localização do máximo
de absorção que se estende da região do visível ao infravermelho próximo,
conforme modificação da polaridade do solvente. Este comportamento
fotofísico é devido às diferentes interações soluto-solvente promovida por
interações intermoleculares, como por exemplo, dipolo-dipolo, dipolo induzido,
ligação hidrogênio, que de forma geral tendem a alterar a diferença de energia
entre o estado fundamental e o excitado e consequentemente seus respectivos
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momentos de dipolo (g e e). Para os compostos 88-90, este comportamento
solvatocrômico caracterizou-se por ser positivo devido ao deslocamento
batocrômico do máximo de absorção, apresentando uma variação de até 106
nm, como por exemplo, para o composto 96 entre hexano e metanol (Figura
43).

Figura 43. Espectros normalizados de absorção Vis-NIR do composto 96,
soluções de concentrações entre 10-5M.
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Tabela 9. Dados fotofísicos dos compostos 94-96 em solução, onde abs e em
são os comprimentos de onda de absorção e de emissão, respectivamente
dados em nanômetros (nm), x105) é o coeficiente de absortividade molar
dado em M-1·cm-1, ST é o deslocamento de Stokes dado em (nm) e Eg é o
band gap óptico dado em elétron-volt (eV).
Eg
Composto
Estrutura
Solvente abs em ST

opt

94

95

96

CH2Cl2
CH3CN
1,4Dioxano
Tolueno
Hexano
AcOEt
CH3OH
CH2Cl2
CH3CN
1,4Dioxano
Tolueno
Hexano
AcOEt
CH3OH
CH2Cl2
CH3CN
1,4Dioxano
Tolueno
Hexano
AcOEt
CH3OH

599 651
599 664

52
65

1,76 1,80
1,72 1,68

577 628

51

1,80 1,61

577
544
577
638
604
607

614
577
627
690
652
666

37
33
50
52
48
51

1,80
1,99
1,80
1,65
1,75
1,71

583 628

45

1,80 1,68

583
552
583
650
607
607

610
576
613
701
650
660

27
24
30
49
43
53

1,80
1,99
1,80
1,65
1,76
1,72

583 623

40

1,80 1,79

583
555
583
649

32
26
44
52

1,80
2,00
1,80
1,65

615
581
627
701

1,69
1,73
1,60
1,86
1,88
1,72

1,79
1,57
1,24
2,04
1,95
1,86

1,87
1,75
1,77
2,14

Como informado anteriormente, nestes estudos, os espectros de emissão
de fluorescência foram obtidos utilizando os máximos de absorção como
comprimento de onda de excitação em cada solvente. Neste caso também foi
possível observar efeito solvatocrômico positivo nos máximos de emissão,
apresentando valores mínimos de 585 nm em hexano até 699 nm em metanol
(Figura 44).
Os valores para o deslocamento de Stokes também mostram ser
dependentes da variação da polaridade do solvente. Além disso, mostraram ser
maiores que de seus percussores, variando em torno de 50 nm. Este
comportamento pode indicar que no estado excitado (e) as estruturas se
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diferenciam mais do seu estado fundamental (g), em comparação com seus
percussores.

Figura 44. Espectros normalizados de emissão de fluorescência Vis-NIR do
composto 96, soluções de concentrações entre 10-5M .

A dependência dos máximos de absorção e emissão dos compostos 9496 pela polaridade do meio torna evidente também uma nova característica
estrutural destes novos composto, que embora simétricos, apresentam uma
característica do tipo push-pull. Esta por sua vez, recorrente em moléculas
orgânicas que apresentam solvatocromismo acentuado. Estes sistemas são
dotados de grupos doadores de carga (D) e grupos aceptores de carga (A)
ligados por um espaçador conjugado, onde suas estruturas eletrônicas podem
ser descritas geralmente por duas formas mesoméricas (Figura 45). Estas
estruturas podem estar associadas a uma transferência intramolecular de carga
(ICT) que ocorre entre os grupos doador e aceptor da molécula, produzindo um
estado fundamental (g) diferente do estado excitado (e.).29

Figura 45. Proposta de estruturas formas mesoméricas, onde A=grupo aceptor
de elétrons, D= grupo doador de elétrons e R1 e R2 são grupos aromáticos ou
alifáticos.
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7.2.1. Efeito da polaridade do solvente nos compostos 94-96
Para compostos do tipo heptameteno cianinas, são incomuns as citações
sobre um grande solvatocromismo, tanto quanto para um caráter de
transferência de carga intramolecular (ICT). Estes comportamentos são na
verdade característicos para merocianinas com efeito solvatocrômico, como
ilustrado na Figura 46, onde com o aumento da polaridade do solvente ocorre
um deslocamento da estrutura eletrônica de um estado semelhante ao polieno
(a) para um estado semelhante ao polimetino (b).29

Figura 46. Deslocamento da estrutura eletrônica de um estado semelhante ao
polieno (a) para um estado semelhante ao polimetino (b).

A presença do grupo vinil diciano na estrutura dos compostos 94-96
pode levar a existência de um caráter push-pull nestas moléculas, assim como
em merocianinas. Desta forma, tendo em vista o significativo efeito
solvatocrômico, já descrito, foi investigada a possibilidade de transferência de
carga intramolecular nos mesmos. Para este fim, aplicaram-se as relações de
Lippert-Mataga em diferentes solventes e misturas de solventes como acetato
de etila/1,4-dioxano e acetonitrila/1,4-dioxano.86 Os dados do efeito da
polaridade do solvente nos compostos 94-96 são apresentados na Tabela 10,
onde abs e em são os comprimentos de onda de absorção e de emissão,
expressos em número de onda (cm-1) e f é o fator de polaridade do solvente
(adimensional).
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Tabela 10. Dados do efeito da polaridade do solvente nos compostos 94-96,
onde abs e em são os comprimentos de onda de absorção e de emissão,
respectivamente dados em número de onda (cm-1) e f é o fator de polaridade
do solvente (adimensional).
Composto
Solvente

f

CH3CN
AcOEt
1,4-Dioxano
Tolueno

0,305
0,201
0,021
0,029
0,298
0,274
0,254
0,226
0,205
0,145
0,108

CH3CN:1,4Dioxanoa
AcOEt : 1,4Dioxanoa
a

6:1
1:1
1:2
1:4
1:6
1:1
2:5

94
abs
16666
17331
17361
17331
16556
16722
16778
16835
16920
-

95
em
15060
15923
15923
16286
15037
15197
15337
15455
15576
-

abs
16474
17331
17391
17241
16474
16528
16611
16666
16778
17271
17331

em
15015
16313
15923
16393
15151
15151
15313
15408
15576
16025
16025

96
abs
16474
17331
17391
17241
16447
16501
16556
16638
16750
-

em
15151
14556
15151
16260
15128
15174
15384
15479
15576
-

Razão volumétrica

A partir destes resultados, a obtenção da relação linear dos máximos de
absorção ou emissão (cm-1) versus a função da polaridade do solvente (Δf),
indica transferência de carga intramolecular (ICT) (Figura 47). Para os
compostos em estudo, observa-se que a referida transição eletrônica é
sensivelmente afetada pela polaridade do solvente, que é resultado da
presença dos grupos doadores e aceptores na molécula, que confere a esta
estrutura um caráter push-pull, conforme discutido anteriormente.29

Figura 47. Função da polaridade do solvente Δf versus posição das bandas de
absorção e emissão do composto 95.
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Através da análise dos dados gerados da relação do número de onda
versus Δf, apresentados na Figura 47, observa-se primeiramente e pela
primeira vez para compostos desta classe, que embora exista uma relação
linear entre os dados graficados, que esta relação não é contínua ao longo de
toda a faixa de Δf. É possível observar que entre os valores 0,021-0,201 de Δf,
há uma declividade praticamente zero. Este perfil sugere que em solventes
como AcOEt, 1,4-Dioxano, Tolueno e misturas AcOEt/1,4-Dioxano, a
polaridade do solvente não influencia a transferência de carga na molécula,
tanto no estado fundamental quanto no estado excitado.
No outro extremo, à medida que a polaridade do solvente e das mistura
de solvente aumenta, o perfil de declividade antes observado sofre uma ruptura
a partir de 0,205-0,305 Δf, dando origem a uma reta com maior inclinação. Este
fato, sugere que em solventes como CH2Cl2, CH3CN e as misturas CH3CN/1,4Dioxano ocorre

transferência de carga

intramolecular, tanto no estado

fundamental quanto no estado excitado.
Através da análise da Figura 48, é possível observar como os níveis de
energia do fluoróforo, tanto do estado fundamental como do estado excitado se
comportam com a alteração da polaridade do solvente. Nesta figura são
ilustradas duas transições eletrônicas em solventes de diferentes polaridades,
onde na transição (S0)A→(S1)A (em um sistema de menor polaridade) sofre uma
alteração no seu gap de energia, quando a polaridade do solvente aumenta,
gerando uma nova transição eletrônica (S0)B→(S1)B, de menor energia. No
caso da transição eletrônica (S0)B→(S1)B, a maior diminuição do nível
energético do estado exitado em relação ao estado fundamental, devido ao
aumento da polaridade do solvente, resulta em um deslocamento batocrômico
característico de um solvatocrômismo positivo.
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Figura 48. Representação esquemática do efeito da polaridade do solvente na
energia da transição eletrônica dos compostos 94-96. A transição do meio diz
respeito a ausência de perturbação do meio (vácuo).

Com base nos dados discutidos, podem ser propostas duas estruturas
para as espécies no estado fundamental, que apresentam conjugação
eletrônica dependente da polaridade do solvente, conforme apresentado na
Figura 49. A primeira estrutura, denominada A, não apresenta separação de
carga e encontra-se presente em solventes apolares. Por outro lado, a
estrutura B que apresenta separação de carga, chamada de bis-polar, é mais
bem estabilizada em solventes polares. 29

Figura 49. Proposta de estrutura responsável pelo ICT no estado fundamental.

Tal comportamento estrutural pode ser demonstrado, por exemplo,
pelas mudanças nos deslocamentos químicos de RMN de

13

C do composto 95.

Neste experimento foram utilizados diferentes solventes e foi monitorada a
posição do carbono sinalizada nas estruturas da Figura 50. Esta abordagem
já tem sido citada na literatura para observar a alteração de densidade de
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carga e diferentes compostos.87 Então, para validar as diferentes declividades
observadas na Figura 47 e referentes à presença ou não de ICT, além de
justificar as duas estruturas propostas anteriormente, foi utilizada a técnica de
espectroscopia de RMN de

13

C em 3 solventes deuterados de diferentes

polaridades, a saber: acetonitrila-d3, clorofórmio-d e tolueno-d8.
Através da análise do espectros de RMN de

13

C (Figura 50) é possivel

observar que em tolueno-d8 o valor de  para o carbono  foi do 162.8 ppm, em
comparação com clorofórmio-d (164,2 ppm) e acetonitrila-d3 (164,4 ppm). Estes
resultados indicam que em tolueno a posição possui maior densidade de
carga devido a sua maior blindagem, em comparação ao clorofórmio e
acetonitrila. Essa diferença nos valores de deslocamento químico crescente do
solvente menos polar para o mais polar é uma forte evidência de transferência
de carga intramolecular, corroborando com os dados discutidos anteriormente
acerca deste fenômeno.

Figura 50. Espectros de RMN de

13

C de 100 MHz do composto 95 em

diferentes solventes deuterados.

Anteriormente no capitulo de síntese, relatou-se que os compostos 9496, através da análise dos espectros de RMN de 1H, podem ter seus graus de
liberdade aumentados devido à inserção do grupo vinil diciano, o qual também
reordenou a posição das duplas ligações ao longo do esqueleto cianínico.
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Sendo assim decidiu-se avaliar se maiores graus de liberdade nestas
moléculas poderiam proporcionar algum tipo de transferência de carga
intramolecular por torção (TICT). Para tanto foram realizados experimentos
onde a viscosidade do sistema foi gradualmente aumentada, sendo que em
meios apolares foram utilizadas misturas de hexano/nujol e em meios polares
foram utilizados misturas de metanol/glicerina, ambas as misturas em
diferentes proporções, conforma apresentado na Figura 51.
As análises dos espectros de emissão de fluorescência mostram que os
máximos de emissão apresentam um aumento na intensidade de emissão
fluorescência conforme o aumento da viscosidade do meio, conforme o
esperado, descartando assim o mecanismo de TICT no estado excitado
(Figura 51).

Figura 51. Espectros de emissão do composto 95 em diferentes viscosidades.

7.2.2. Estudo fotofísico em fase sólida
O comportamento fotofísico dos compostos 88-96 foi avaliado em fase
sólida, adsorvendo os compostos sobre filmes mesoporosos de TiO 2 e obtendo
espectros de absorção e emissão através de medidas por refletância difusa e
por fluorescência. Estudar a adsorção dos compostos sobre TiO 2 é de grande
importância, não somente para obtenção de dados espectroscópicos, mas
também para avaliar sua estabilidade fotoquímica e assim avaliar seu potencial
para aplicação em células solares sensibilizadas por corantes. É importante
observar que as nanopartículas de TiO2 utilizadas nestas células solares estão
presentes na fase polimórfica anatase e podem catalisar a fotodegradação de
composto orgânicos.90-92
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Os espectros de absorção e emissão de fluorescência em estado sólido
dos compostos 88-90 e 94-96 (que não tem grupos carboxílicos) (Figura 52 e
53, respectivamente) não apresentam modos de absorção e emissão
referentes aos compostos orgânicos que deveriam ser observados em torno de
850-750 nm. Estes resultados mostram a importância dos grupos carboxílicos
não só para promover a ancoragem dos compostos na superfície do TiO 2,
através de ligações do tipo ácido-base de Lewis, mas também para promover a
estabilidade dos mesmos, já que, os compostos 88-90 que não apresentam
grupos de ancoragem e os compostos 94-96 que possuem o grupo vinil diciano
como ancorador não são foto estáveis quando adsorvidos no TiO 2.

Figura 52. Espectros de absorção de Vis-NIR normalizados (esquerda) e de
emissão de fluorescência (direita) dos compostos 88-90 adsorvidos em TiO2.

Figura 53. Espectros de absorção de Vis-NIR normalizado (esquerda) e de
emissão de fluorescência (direita) dos compostos 94-96 adsorvidos em TiO2.
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As cianinas catiônicas 91-93 apresentaram boa estabilidade e boa
adsorção sobre TiO2, que pode ser justificada pela presença dos grupos –
COOH, reconhecidamente bons grupos de ancoragem.93 Os máximos de
absorção estão localizados na região do infravermelho próximo em torno de
794-804 nm (Figura 54). A banda que apresenta menor absorbância, atribuída
à formação de agregados de tipo H, tem seu máximo de absorção localizado
em torno de 724-731 nm. Entretanto é possível observar que ocorreu um
aumento na absorbância desta espécie em relação à banda do monômero e
em comparação com as medidas realizadas em solução. Também houve um
grande deslocamento hipsocrômico que se estende de forma intensa até
565 nm no espectro do composto 92. Este comportamento é muito importante
para sensibilização de semicondutores e posterior aplicação em células solares
sensibilizadas por corantes, uma vez que um maior intervalo de absorção
espectral resulta em maior coleta de fótons, consequentemente em maior
geração de pares elétron-buraco e maior eficiência de conversão de luz em
corrente elétrica.

Figura 54. Espectro normalizado de absorção de Vis-NIR (esquerda) e de
emissão de fluorescência (direita) em fase sólida dos compostos 91-93
adsorvidos em TiO2.
A transmitância dos filmes de TiO2 sensibilizados pelos compostos 91-93
foi avaliada (Figura 55). É possível observar baixa transmitância de cerca de
12% na região entre 895 nm e 540 nm, seguida de uma região transparente
entre 535 nm e 485 nm aproximadamente.
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Figura 55.

Espectro de Transmitância do filme de TiO2 adsorvido com o

composto 92.

Nos espectros de emissão de fluorescência em fase sólida dos compostos
91-93 houve uma forte supressão da emissão, não sendo possível observar
bandas referentes a este processo radiativo de desativação (Figura 54). Este
resultado pode estar relacionado a duas possibilidades; i) transferência elétrons
fotoexcitados dos compostos 91-93 para a banda de condução do TiO2, já que,
o valor do potencial de redução (LUMO) destes compostos deve ser mais
negativo que o valor da banda de condução do TiO2 (-0,5V) proporcionando
uma eletrotransferência.

94

ii) como já observada em soluções de compostos do

tipo heptameteno cianinas com concentração acima de 10 -5 M, há um efeito de
filtro interno gerado pela absorção da energia emitida por moléculas vizinhas,
quando estas apresentam um pequeno deslocamento de Stokes, fazendo com
que a emissão de fluorescência seja suprimida.
Adicionalmente como as medidas foram realizadas em fase sólida, existe
uma grande concentração de moléculas na superfície do TiO2, formando
também estruturas agregadas do tipo H, que por estarem em maior quantidade,
maximizam este efeito.
A formação de agregados H pode ser uma grande desvantagem
apresentada por estruturas moleculares (A--A) como o composto 92, quando
se deseja aplicação em células solares. A forte agregação destas moléculas
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pode levar a uma drástica diminuição da injeção de elétrons na banda de
condução do TiO2, reduzindo a eficiência de conversão das células solares.
Para minimizar a formação de agregados H dos compostos 91-93 na
superficie do TiO2, foi realizado um estudo de co-adsorção com ácido
deoxicólico (DCA, Figura 56), que por ser estericamente volumoso pode
suprimir a formação destes agregados, se adsorvendo entre as moleculas de
corante. Este método tem sido utilizado para evitar a agregação de diferentes
compostos sensibilizadores.83

Figura 56. Estrutura molecular do ácido deoxicólico DCA.

Com o objetivo de encontrar um procedimento que resulte na menor
formação de agregados H sobre o filme do semicondutor, foram avaliados 5
métodos de adsorção do composto 92 sobre os filmes mesoporosos de TiO2
(Tabela 11). Para este estudo foi avaliada a intensidade da banda de absorção,
que sob efeito de formação de agregados se deslocada para menores
comprimentos de onda com máximo de absorção localizado em torno de 724
nm.
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Tabela 11. Condições empregadas nos diferentes métodos de adsorção.
Método
Condições
A
5 mM de corante e 2, 6, 20, 40 mM de DCA;
Temperatura do TiO2: 80°C;
Tempo de adsorção: 24h
5 mM de corante e 2, 6, 20, 40 mM de DCA;
Temperatura do TiO2: 22°C;
Tempo de adsorção: 24h
5 mM de corante e 2, 6, 20, 40 mM de DCA;
Temperatura do TiO2: 22°C;
Tempo de adsorção: 1h
0,1 mM de corante e 2, 6, 20 mM de DCA;
Temperatura do TiO2: 22°C;
Tempo de adsorção: 1h
Adsorção em duas etapas: 1°: 2, 6, 20, mM de
DCA;
2°: 0,1 mM de corante;
Temperatura do TiO2: 22°C;
Tempo de cada adsorção: 1h

B

C

D

E

X

X

X

X

X

No método A foi utilizada a metodologia já estabelecida para adsorção
dos corantes mais utilizados em células solares (N 719 e N black) diferindo
apenas na ausência de coadsorvente e no emprego de metanol como solvente.
Através da análise do espectro A (Figura 57), pode ser observado que a
presença de coadsorvente resulta na formação de uma banda localizada em
menores comprimentos de onda, atribuída aos agregados H com mesma
intensidade que a banda atribuída a forma monomérica. Para esta comparação
utilizou-se como referência o espectro do composto 92 em solução.
A diferença na largura e altura desta banda resulta das diferentes
concentrações de DCA utilizadas no processo de coadsorção. Para as
soluções com concentrações de 2 e 6 mM de DCA, a supressão da banda
agregada não ocorre, já nas soluções com concentrações de 20 e 40 mM os
máximos de absorção se tornam mais evidentes, indicando supressão mais
eficiente dos agregados H.
No metodo B, a temperatura do filme de TiO2 ao ser mergulhado na
solução de corante e coadsorvente, foi de aproximadamente 22°C. Ao se
comparar o espectro B com o espectro A, observa-se que variação de
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temperatura não resultou em mudança observável nos especros de absorção.
Este resultado indica que a temperatura do filme de TiO 2 (no intervalo
estudado) não exerce influência na formação de estruturas agregadas do tipo
H, sendo então possivel fixar a temperatura de adsorção em aproximadamente
22°C .
No espectro C fica clara a influência do tempo de adsorção sobre a
formação dos agregados. Adicionalmente é observado que no período de
adsorção estudado, maiores concentrações de DCA resultaram em diminuição
do modo de absorção em torno de 724 nm referente a agregação.

Figura 57. Espectros de absorção normalizados em fase sólida obtidos dos
diferentes métodos de adsorção A, B e C.

Após observar o efeito do tempo de adsorção na agregação das
moléculas adsorvidas, foi avaliada a concentração de corante nas soluções de
sensibilização. Tendo como base estudos descritos na literatura, que fazem
referência a formação de agregados H83-85 em heptameteno cianinas, a
concentração do composto 92 foi fixada em 0,1 mM e de DCA em 20 e 40 mM.
Como pode ser observado na

Figura 58, a solução sensibilizadora que

continha 40 mM de DCA resultou em baixa adsorção de corante, portanto para
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analises espectroscópicas foram estudadas soluções contendo 2, 6 e 20mM de
DCA.

Figura 58. Imagem do filme de TiO2 sensibilizado nas condições proposta do
método D, com 20 mM de DCA (esquerda) e 40 mM de DCA (direita).

Os resultados do espectro D da Figura 59, mostram a concentração
de DCA tem um papel muito importante na formação de agregados, sendo
observada a menor de formação de agregados utilizando 20 mM de DCA. No
método foi avaliado o efeito da adsorção prévia do coadsorvente seguida de
posterior adsorção do corante, pelo emprego de soluções separadas. Esta
proposta visa diminuir a competição entre as moléculas de corante e DCA
pelos sítios atívos na superficie de TiO2, garantindo assim uma maior
quantidade de DCA aderida e diminuindo a probabilidade de formação de
agregados H.
O resultados obtidos ao aplicar este método, espectro E da Figura 59,
ilustram um comportamento semelhante para os processos de adsorção que
envolveram as soluções de DCA com 2 e 6 mM. No caso da solução com
concentração de 20 mM de DCA, a diminuição de agregados H foi mais
significativa.
Ao comparar os espectros dos diferentes métodos estudados, é
observado que para períodos de adsorção de um hora, concentração de
corante de 0,1 mM e concentração de 20 mM de DCA estão no ponto limite
entre a menor proporção de agregado H e melhor homogeneidade de
sensibilização do filme de TiO2. Comparando todos os espectros onde a
concentração de DCA é de 20 mM, fica claro que o método E foi o mais
eficiente para suprimir a formação dos agregados H (Espectro F, Figura 59).
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Esta conclusão pode ser facilmente observada pela menor intensidade do
modo de absorção da banda de absorção atribuída ao agregado H.

Figura 59. Espectros de absorção normalizados em fase sólida obtido dos
diferentes métodos de adsorção D, E e F.

7.3. Estudo eletroquímico
A utilização de moléculas como sensibilizadores de TiO2, para posterior
aplicação em células solares, exige que os elétrons fotoexcitados sejam
transferidos para o TiO2. Para que esta transferência ocorra, o orbital
desocupado

de

menor

energia

(LUMO)

da

molécula

deve

estar

energeticamente localizado acima do fundo da banda de condução do TiO 2. A
eficiência da transferência de carga entre o doador (sensibilizador) e o receptor
de elétrons (TiO2) pode ser avaliada através de parâmetros como o transporte
e injeção de carga.
Dentro deste contexto, através de voltametria cíclica podemos
determinar a posição relativa dos níveis energéticos do HOMO e do LUMO dos
sensibilizadores e da Banda de Valência e Banda de Condução dos
semicondutores. Para se determinar a posição relativa destes níveis de
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energia, foram realizadas voltametrias cíclicas das soluções dos compostos
descritos nas etapas anteriores.52
A Tabela 12 mostra um resumo dos potenciais de oxidação e de
redução dos compostos 88-93. Estes dados mostram a influência da carga
positiva e da estrutura sobre as propriedades eletroquímicas das 3 classes de
compostos. Ao comparar os voltamogramas do composto 88 com o seu
derivado (composto 94) é possível observar (Figura 60) que a classe dos
compostos 94-96, apresenta um potencial de redução mais negativo que a
classe do composto 88-90. Este resultado esta relacionado à ausência da
carga positiva, e também com a inserção do grupo divinilciano as moléculas.

Figura 60. Voltamograma do composto 88 (a) e composto 94 (b) com eletrodo
de carbono vítreo em 0.1 M de TBAPF6/CH2Cl2, 100 mV·s-1. Inset:
Voltamograma do ferroceno.

Os compostos 94-96, mesmo apresentando um grupo retirador de
elétrons na posição meso do esqueleto cianínico, também possuem valores de
potencial de redução mais negativos em comparação com a classe dos
compostos 91-93, que além da carga positiva, possuem um grupo –COOH em
cada porção heterocíclica. Os compostos 94-96 também apresentam potenciais
de oxidação mais positivos, muito devido ao maior caráter eletrodoador de suas
porções heterocíclicas, quando comparado aos compostos 88-90.
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Tabela 12. Dados eletroquímicos dos compostos 88-96.
Composto
EOxi (V)
ERed (V)
HOMO (eV) LUMO (eV) EGap (eV)
88
0,276
-0,75
-4,71
-3,69
1,02
89
0,232
-0,75
-4,67
-3,69
0,98
90
0,268
-0,76
-4,70
-3,68
1,02
91
0,360
-0,51
-4,80
-3,93
0,87
92
0,350
-0,55
-4,79
-3,89
0,90
93
0,480
-0,54
-4,92
-3,90
1,02
94
0,433
-0,92
-4,87
-3,52
1,35
95
0,433
-1,35*
-4,87
-3,34*
1,53*
*
*
96
0,433
-1,35
-4,87
-3,35
1,52*
Eox/red (VS. NHE)= EOx/Red(vs. Ag/Ag+)+0,22; * Os foram obtidos a partir de Ered =
EOx- Egap Opt
Através da análise comparativa dos voltamogramas e dos dados
apresentados na Tabela 12, para os compostos 92 e 88 (Figura 61), que se
diferenciam pela presença de duas carbonilas no composto 92, é possível
observar diferenças significativas entre as duas classes de cianinas; o potencial
de redução do composto 92 é menos negativo em comparação ao composto
88. No entanto deve se considerar que este resultado não é satisfatório, pois
considerando a pequena diferença entre os valores de potencial de redução
dos compostos 91-93 (~0,53V), e o valor da borda da banda de condução do
TiO2 (0,5V), processos de recombinação podem ser favorecidos.

Figura 61. Voltamogramas dos compostos 88 (a) e 92 (b) com eletrodo de
carbono vítreo em 0.1 TBAPF6/CH2Cl2, 100 mV·s-1. Inset: Voltamograma do
ferroceno.
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Quanto ao composto 92, pode ser observado um deslocamento para
um potencial mais positivo que o composto 88. Esta característica
eletroquímica, proporcionada pela presença de grupos –COOH é muito
importantes, já que, para ocorrer o processo de regeneração do corante
ancorado na superfície do TiO2, é necessário que o potencial de oxidação
esteja a baixo de potencial redox do eletrólito (I3- /I- 0,4 V).
Para avaliar a distribuição de densidade eletrônica entre as porções
HOMO e LUMO de forma teórica, dos compostos 91-93, foram realizados os
cálculos de teoria de densidade funcional. Os dados gerados por este estudo
permitem avaliar se há diferenças na distribuição de densidade eletrônica entre
as porções HOMO e LUMO dos compostos de interesse. Estas diferenças
podem indicar o sentido vetor de transferência de carga, a partir da molécula
no estado excitado, em direção ao semicondutor.
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No entanto, compostos orgânicos em geral, devem apresentar uma
composição estrutural do tipo D--A (um grupo doador ligado a um grupo
aceptor por um espaçador conjugado), promovendo a injeção de elétrons na
banda de condução do semicondutor com maior eficiência.
Neste tipo corante (D--A) a densidade eletrônica do nível de energia
HOMO está localizada essencialmente no grupo doador (D-), já a densidade
eletrônica do nível energético LUMO esta localizada na porção aceptora da
molécula, tornado os níveis distintos entre si, gerando um bom acoplamento
eletrônico unidirencional, entre o LUMO do corante e a banda de condução do
semicondutor.
A Tabela 13 mostra a distribuição da densidade eletrônica ao longo das
estruturas dos compostos 91-93. Como se pode observar, em todos os casos
não há diferenças significativas na distribuição de densidade eletrônica entre os
níveis de HOMO e LUMO. Sendo que ambos os níveis de densidade
eletrônica, estão essencialmente no centro do esqueleto cianínico, como já
relatado em outro estudo, que também utiliza heptameteno cianinas do tipo A-A.18
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Tabela 13. Distribuição de densidade eletrônica de no estado fundamental
HOMO e no estado excitado LUMO para os compostos 91-93.
Compos
HOMO
LUMO
to

91

92

93

A semelhança no posicionamento entre os níveis HOMO e LUMO está
relacionada com as características de simetria apresentadas pelas moléculas,
que são compostas por dois grupos aceptores ligados entre si por um
espaçador conjugado (A--A). Este caráter A--A, gera na molécula dois
vetores de transferência de carga em sentidos opostos, que saem do centro da
molécula em direção ao semicondutor (Figura 62). No entanto, segundo outros
estudos citados na literatura, cianinas com caráter D--A, são mais eficientes
ao transferir carga para banda de condução do semicondutor.45
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Figura 62. Sentido do vetor de transferência de carga dos compostos tipo A-A e D--A.

7.4. Montagem e caracterização fotoeletroquímica das DSCs
A montagem das células solares sensibilizadas por corantes foi realizada
através da sensibilização de um filme mesoporoso de nanopartículas de TiO2,
depositadas sobre um eletrodo transparente de oxido de estanho dopado com
flúor (FTO) suportado sobre vidro (ver seção

experimental para descrição

completa). Os filmes de TiO2 foram aplicados sobre a superfície do substrato
condutor pela técnica de screen printing. Na Figura 63 é apresentada uma
imagem de microscopia eletrônica de varredura, onde se observa que ao
aplicar duas camadas de pasta de TiO2, a espessura média dos filmes já
sinterizados foi de cerca de 12 µm.
O filme mesoporoso é constituído de nanopartículas de TiO 2 com cerca
de 20 nm de diâmetro, portanto um filme de cerca de 12 µm seria formado por
cerca de 600 camadas de nanopartículas, ou seja, a camada de filme fotoativo
seria de apenas poucas centenas de nanômetros.46 Esta espessura é muito
importante para garantir um máximo de absorção, sem comprometer muito a
resistência em serie do dispositivo que aumenta com a espessura do filme de
semicondutor.
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Figura 63. Imagem de MEV do filme de TiO2 sinterizado aplicado e sob o
substrato condutor pela técnica de deposição screen printing (com 2 camadas
de pasta base).

O processo de sensibilização ocorre através da adsorção das moléculas
de corante sobre o fotoânodo; os sítios de Ti4+ são ácidos de Lewis que
permitem a ligação dos grupos carboxilato (grupos de ancoragem) presentes
nas moléculas dos corantes. Durante a montagem das células solares houve a
necessidade de determinar as melhores condições para realizar o fechamento
do dispositivo (unindo anodo e catodo com um espaçador), uma vez que o
procedimento normalmente empregado tem uma etapa de aquecimento a
100 ºC para promover a transição vítrea do espaçador, que possibilita a
selagem do dispositivo, contudo os corantes utilizados neste trabalho não são
termicamente estáveis nesta temperatura.
A Figura 64 mostra uma foto de três filmes de TiO2 sensibilizados com
corante: (i) após adsorção, (ii) após adsorção e aquecimento a 100 ºC por 1
minuto e (iii) após adsorção e aquecimento a 100 ºC por 2 minutos. Como
pode ser facilmente observado a degradação térmica dos corantes é evidente.
Com base nestes resultados para estivar a degradação térmica do corante, o
dispositivo foi fechado com aquecimento máximo de 90°C por no máximo 1
minuto.
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Figura 64. Imagem dos dispositivos montados com diferentes tempos de
exposição a 90°C. Dispositivos F tempo de exposição ~1 min., G tempo de
exposição ~2 min., H tempo de exposição mais de 2 min.

Inicialmente utilizou-se uma solução de corante com concentração de
0,5 mM e sem adição de coadsorvente. Os parâmetros elétricos e a eficiência
dos dispositivos foram determinados através de curvas de corrente versus
potencial (Figuras 65 e 66). Embora o composto 92 tenha sido eficientemente
adsorvido, o dispositivo gerou uma pequena fotocorrente de somente
7,17 µA·cm-2 e um pequeno potencial de circuito aberto de cerca de 0,17 V
(Figura 65).
Adicionalmente, pode ser observado que a curva JxV, não apresenta um
formato quadrático. Em um dispositivo ideal, a curva JxV apresentaria uma
queda em um ângulo próximo a 90o no potencial de circuito aberto, a
resistência em paralelo seria infinita, desta forma não haveria outro caminho
para o elétron senão através do dispositivo, enquanto a resistência em série
seria zero. Contudo, em dispositivos reais, os portadores de carga
experimentam uma resistência ao se movimentar de um ponto a outro no
dispositivo e podem escolher outro caminho para se mover que não através de
um processo de geração de fotocorrente.
Analisando a Figura 65, observa-se que a curva JxV do composto 92
apresenta uma queda na linha horizontal que descreve a corrente, esse
comportamento é um indicativo de diminuição da resistência em paralelo. A
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linha vertical, que descreve o potencial, está inclinada em direção a maiores
potenciais, indicando o aumento da resistência em série.

Figura 65. Curvas de JxV dos dispositivos sensibilizados pelo composto 92.

Considerando o resultado obtido do composto 92 e a pequena diferença
estrutural e eletroquímica entre os compostos 91-93 (~0,51V) frente à borda da
banda de condução do TiO2 (0,5V), novos dispositivos foram montados
utilizando uma maior concentração do par redox I -/I3- e de íons Li+,83 que de
acordo com a literatura pode resultar num deslocamento da borda da banda de
condução do TiO2 para um potencial menos negativo.94-95
A Figura 66 mostra um aumento em fotocorrente e um aumento de
potencial de circuito aberto, resultantes do uso do novo eletrólito, contudo o
fator de forma da curva (o perfil que deveria ser quadrático) continua muito
ruim.
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Figura 66. Curvas de JxV dos dispositivos sensibilizados pelo composto 92.

Como pode ser observado através dos dados da Tabela 14, o novo
eletrólito resultou em aumento da fotocorrente (Isc) para 0,26 mA·cm2 e de
voltagem de circuito aberto (Voc) para cerca 0,215 V o que é aproximadamente
metade dos valores (0,45 V≅) descritos na literatura para células solares
sensibilizadas por cianinas,54,83,94,95 o aumento nos valores de Isc e Voc
consequentemente levou a uma melhora na eficiência. O potencial de circuito
aberto do dispositivo é determinado pela diferença entre o nível de energia do
par redox e do fundo da banda de condução do TiO 2, portanto o potencial de
circuito aberto para os dispositivos montados neste trabalho deveria ser cerca
de 0,45 V. O formato da curva JxV sugere que a grande resistência em série e
a resistência paralelo devem estar afetando o Voc.
Tabela 14. Parâmetros elétricos e de eficiência da célula solar sensibilizada
com o composto 92.
FF
Irradiância
Dispositivo
Isc
Voc
Im x Vm
η (%)
(%)
(mW/cm²)
1,83 x10
1
2,61x10-4 0,21
32
0,02
100
5

Como descrito na sessão 7.3.2. (Estudo fotofísico em fase sólida), a
presença do coadsorvente DCA proporcionou a menor formação de agregados
H na superficie do TiO2 e entre os métodos de adsorção estudados o mais
eficiente foi o método E. Portanto com o objetivo de reduzir os efeitos da
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formação de agregados H na eficiência das células solares, foram montados
dispositivos utilizando o coadsorvente DCA e o método E. O desempenho dos
dispositivos sensibilizados pelos compostos 91-93 foi determinado através de
curvas de corrente versus potencial como apresentado na Figura 67.
O

comportamento

dos

dispositivos

aplicando

o

DCA

como

coadsorvente, mostra claramente que a eficiência de conversão de luz em
corrente elétrica apresentou grande melhora em todos os aspectos, tendo
como maior destaque os valores de Voc (0,41 V), FF (64%), para o dispositivo
sensibilizado com o composto 92.

Figura 67. Curvas de JxV dos dispositivos sensibilizados pelos compostos 91
(I), 92 (J), 93 (L) e composto 5 (M).

Os valores de densidade de corrente de curto circuito (Isc) de 0,28
mA/cm2 de eficiência de conversão (η) de 0,07%, embora sejam baixos, se
comparados aos valores obtidos para o dispositivos que foram confeccionados
sem o coadsorvente, apresentaram um melhora significativa. Os baixos valores
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de Isc e η, podem ser atribuídos neste caso a dois fatores: (i) a diminuição na
concentração de corante adsorvido na superficie de TiO2, devido a presença
de DCA e (ii) os valores de potencial de oxidação dos compostos 91-93 serem
muito próximos do obtido para borda da banda de condução do TiO2, sendo
este fator um facilitador para processos de recombinação.
Por outro lado, a introdução da DCA diminui drasticamente a
resistência em série e aumentou a resistência em paralelo. Os dados da
Tabela 15 também mostram que embora os compostos 91-93, apresentem
diferentes grupos alquílicos nas suas estruturas químicas, não apresentam
diferenças em termos de desempenho fotovoltaico.

Tabela 15. Parâmetros elétricos e de eficiência das células solares
sensibilizadas com os compostos 91-93 e composto 5.
Irradiância
Dispositivos
Isc
Voc
Im x Vm
FF (%)
η (%)
(mW/cm²)
91
0,28
0,41
0,075
64
0,07
100
92
0,28
0,41
0,075
64
0,07
100
93
0,29
0,41
0,074
62
0,07
100
5
5,56
0,63
2,440
70
2,44
100
Outro aspecto estudado foi a influência da espessura do filme de TiO 2
sobre sua eficiência dos dispositivos. Para realizar este estudo foram montados
dispositivos com 3 filmes de TiO2 com diferentes espessuras. A Figura 68
mostra as curvas de corrente versus potencial para os dispositivos montados
com 1, 2 e 3 camadas de pasta base de TiO2, aplicando o método E para
sensibilização.
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Figura 68. Curvas de JxV dos dispositivos sensibilizados pelo método E com
diferentes espessuras de filme de TiO2.
O desempenho dos dispositivos montados com 1 e 3 camadas mostra
claramente que os valores de FF e Voc são afetados pela espessura dos filmes
(Tabela 16), em comparação com o dispositivo construido com 2 camadas. Os
valores de Isc não apresentaram grandes alterações se comparados ao
dispositivo com 2 camadas, sendo observado apenas um menor valor apenas
para o dispositivo com 1 camada, o que pode ser um indicativo de uma maior
resistência em paralelo, gerada por mecanismos de recombinação existentes
neste caso.

Tabela 16. Parâmetros elétricos e de eficiência das células solares com
diferentes espessuras de filme de TiO2.
N° de
Irradiância
Isc
Voc
Im x Vm FF (%) η (%)
camadas
(mW/cm²)
1
0,21
0,35
0,02
32
0,02
100
2
0,28
0,41
0,07
64
0,07
100
3
0,29
0,34
0,01
31
0,01
100
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Além disso, o formato das curvas e a diminução nos valores de FF e
Voc obtidos, no casos dos dispositivos com 1 e 3 camadas, indicam que suas
espessuras tornam os dipositivos sujeitos a sofrer com maior resistência em
série.

8. Avaliação dos compostos 94-96 como quimiossensores para
adulteração de combustível automotivo
A resposta e a sensibilidade solvatocrômica dos compostos 94-96
abordadas e elucidadas anteriormente na secção 7.3.1., tanto no estado
fundamental como no excitado, faz com que esta classe de moléculas
apresente potencial aplicação como sensor para a variação da polaridade do
meio em que estes os compostos são inseridos. Neste contexto, estes
compostos podem ser testados para a marcação de combustíveis derivados de
petróleo e a adulteração dos mesmos por agentes de diferente polaridade.
Corantes marcadores caracterizam-se como substâncias coloridas com
extensa deslocalização de elétrons contendo grupos substituintes que não se
ionizam quando adicionados aos sistemas designados que, comumente, são
apolares. Estes podem ser denominados marcadores visíveis, quando
adicionados aos combustíveis e permitem a diferenciação visual entre
diferentes tipos ou qualidades dos mesmos.88
O desenvolvimento de corantes marcadores orgânicos é uma prática
importante, de forma semelhante ao que ocorre nos Estados Unidos e na União
Europeia. O uso destes marcadores em combustíveis e/ou solventes, no Brasil,
vem combatendo de forma eficiente, a adulteração e, consequentemente,
permitido maior controle na sua comercialização. Este controle de qualidade se
dá pela determinação da concentração do corante marcador, que tem sua
concentração pré-determinada no combustível. Segundo o regulamento técnico
da ANP é obrigatória a adição de um marcador em concentração não superior
a 50 mg·L-1 (50 ppm) a solventes e derivados do petróleo.89
Com base nestes aspectos, uma investigação sobre o uso destes
compostos como sensores ópticos para marcação e determinação de
adulteração de combustível automotivo foi realizada tendo como foco a
marcação de gasolina comercial utilizando a espectroscopia de absorção na
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região do Vis-NIR. O experimento consistiu na utilização do composto 95 frente
à gasolina sem etanol e gasolina previamente preparada contendo 27% de
etanol (v/v). Então foram preparadas soluções onde se variou a concentração
de 0,36 ppm a 3,69 ppm de corante marcador em 5ml de gasolina comum sem
etanol e com etanol (27% v/v).
Foram obtidos os perfis de absorção de cada mistura e determinado o
respectivo coeficiente de absortividade molar (9,90x104 M-1·cm-1 em gasolina
pura com 2,96 ppm de marcador) através da lei de Lambert-Beer:
(14)
Nas Figuras 69-72 estão apresentadas os espectros de absorção na
região do Vis-NIR, da gasolina comum pura e com 27% de etanol em diferentes
concentrações (ppm) de 95 e a respectiva curva de calibração. Para a gasolina
pura, pode-se observar que o marcador é facilmente detectável em
concentrações de 0,73 a 2,96 ppm, além dos resultados apresentarem
linearidade da intensidade de absorção com a concentração do marcador,
permitindo construir uma curva de calibração (Figuras 69 e 70).

Figura 69. Espectros de absorção na região do Vis-NIR do marcador 95 em
gasolina pura em função da concentração do marcador (ppm).
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Figura 70. Curva de calibração do marcador 95 em gasolina pura (R2: 0,99).

O mesmo comportamento pode ser obsevado para a gasolina com 27%
de etanol, onde observa-se a detecção do marcador em concentrações de 0,73
a 3,69 ppm e uma linearidade da intensidade de absorção com a concentração
do marcador (Figuras 71 e 72).

Figura 71. Espectros de absorção na região do Vis-NIR do marcador 95 em
gasolina com 27% de etanol em função da concentração do marcador (ppm).
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Figura 72. Curva de calibração do marcador 95 em gasolina com 27% de
etanol (R2:0,989).

As curvas de calibração obtidas podem de esta forma ser utilizadas para
identificar a adição de qualquer adulterante comum de gasolina, a exemplo de
querosene, thinner, solventes orgânicos em geral e excesso de etanol anidro
ou até mesmo diesel. Para este propósito, o corante marcador 95 deve ser
adicionado em uma concentração fixa conhecida, a exemplo de 2,96 ppm, que
em gasolina pura apresenta um valor de coeficiente de absortividade molar de
9,90x104 M-1·cm-1. Desta forma, qualquer amostra analisada com um valor de
coeficiente de absortividade molar abaixo deste, para gasolina pura, deve ser
considerada como adulterada. Mostrando que o composto 95 funciona como
um marcador de combustível.
Um aspecto muito interessante desta aplicação está na possibilidade de
diferenciação visual dos dois tipos de gasolinas, uma vez que o marcador
utilizado (composto 95) se mostra sensível a mudanças de polaridades do meio
em que foi inserido, como discutido anteriormente. Assim, o composto 95
apresenta valores para os máximos de absorção localizados em 601 nm para
gasolina com 27% de etanol e em 565 nm para gasolina pura, caracterizadas
macroscopicamente por duas cores bem distintas entre as soluções. Na Figura
73 na concentração de etanol anidro determinada por lei, à gasolina apresenta
coloração azul, quando na ausência de etanol, a mesma é rosa.
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Figura 73. Foto das mudanças colorimétricas obtidas dos marcadores em
gasolina com 27% de etanol (solução azul) e gasolina pura (solução rosa)
ambas na concentração de 3,69 ppm do composto 95.

Como exemplo foram descritas a adulterações em gasolina pura, para
simular adulteração realizada com etanol e também com gasolina 27% de
etanol para simular adulteração com querosene. Então para detectar uma
possível adulteração por etanol e querosene, foi utilizado o composto 95 em
uma quantidade fixa, pré estabelecia de 2,96 ppm para 5 ml de amostra. Foram
preparadas 4 amostra adulteradas para cada caso, 20, 30, 40, 50% V/V.
No caso da gasolina pura, que foi adulterada com etanol anidro, a
solução resultante terá uma absorbância de 0,43 e coloração rosada. Caso
contrário, o comportamento físico das soluções mudará, apresentando uma
clara diminuição na intensidade da absorbância, havendo também alteração na
posição dos máximos de absorção, levando a uma mudança de coloração do
combustível, conforme apresentado na Figura 74, que embora não reflita a
realidade da real composição da gasolina comercializada no Brasil, pode ser
aplicada para identificar uma possível adulteração em etapas que antessedem
a adição de 27% de etanol anidro que ocorre na distribuidora de combustível,
sendo aplicável para o controle visual de qualidade durante o transporte da
gasolina da refinaria de petróleo para as distribuidoras de combustível, ou até
mesmo em outros países eu utilizam gasolina isenta de etanol como
combustível.
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Figura 74. Gasolina pura adulterada por etanol em 20, 30, 40, 50% V/V,
soluções de concentrações de 2,96 ppm.

O mesmo efeito, embora menos pronunciado, pode ser verificado com a
gasolina contendo 27% de etanol. Neste caso a solução resultante terá uma
absorbância de 0,40 e coloração azulada. A adulteração por adição de
querosene

também

alterará

o

comportamento

físico

das

soluções,

apresentando uma clara diminuição na intensidade da absorbância e alteração
na posição dos máximos de absorção, acarretando também em uma mudança
de coloração do combustível, conforme apresentado na Figura 75.

Figura 75. Gasolina com 27% de etanol adulterada por querosene em 20, 30,
40, 50% V/V, soluções de concentrações de 2,96 ppm.

Estes resultados mostram que a classe de compostos 94-96 pode ser
vista como uma nova família de corantes marcadores de gasolina, já que,
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características como boa solubilidade em gasolina pura ou com etanol foram
obtidas, associado a mudanças colorimétricas consideráveis entre os tipos de
combustíveis. Ainda, foi possível também utilizar os compostos 94-96 em
concentrações muito abaixo do limite máximo atribuído pelas normas da ANP2013 (50 ppm) na marcação da gasolina.
Outra vantagem desta aplicação está na economia obtida com a
utilização deste método, pois o uso da técnica de espectroscopia de absorção
Vis-Nir, também é uma grande vantagem frente a métodos mais sofisticados
para quantificação dos marcadores, como o uso de isótopos não radioativos,
técnicas cromatográficas, entre outras técnicas analíticas.88 Além disso, muitas
vezes, quando se utiliza marcadores incolores são aplicados métodos de
detecção específicos, que necessitam da realização de reações químicas para
a revelação ocorrer, como reações em meio ácido ou básico.88
Tendo como base os resultados obtidos das mudanças colorimétricas da
gasolina com 27% de etanol e gasolina pura (Figura 73), associado ao fato
citado anteriormente, de que a adição diferentes quantidades de substâncias
polares leva a mudança de cor em solução, foi investigada se a adição de
diferentes concentrações de etanol anidro na gasolina permitiria a obtenção de
deslocamentos batocrômicos nos espectros de absorção. Para isto, foi utilizado
o método da adição de padrão (etanol anidro) em amostras de gasolina pura
contendo o composto 95 em uma faixa de concentração que foi de 0-50% de
etanol anidro na mistura combustível. O método foi reproduzido em triplicata
usando gasolina pura do mesmo lote.
Durante o preparo das soluções de trabalho foi possível observar que
com a diminuição da concentração de etanol ocorre uma alteração sutil na
tonalidade das soluções como pode ser observado na Figura 76. Nesta, estão
apresentadas soluções de gasolina com diferentes quantidades de etanol
anidro. A coloração rosa indica a ausência de etanol. As demais cores são
formadas em decorrência do aumento da polaridade da mistura, gerada pelo
aumento da concentração de etanol. A cor violeta representa uma faixa de
concentração de 3 a 18% de etanol na mistura combustível. A coloração azul
representa uma faixa de concentração de 19 a 30% de etanol na mistura
combustível.
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Figura 76. Variação de cores do composto 95 nas misturas combustíveis
gasolina/etanol anidro.

Através da análise dos espectros de absorção normalizados (Figura
77), e de suas respectivas curvas de calibração (Figuras 78), foi possível
observar que a partir da adição sucessiva de 1% em volume de etanol, o valor
do máximo de absorção se desloca para maiores comprimentos de onda
(deslocamento batocrômico).

Figura 77. Espectros normalizados de absorção na região do Vis-NIR do
marcador 95 em soluções de combustível em diferentes concentrações de
etanol anidro, soluções de concentrações entre 10-5M.
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Figura 78. Curva de calibração do marcador 95 em diferentes concentrações
de gasolina/ etanol anidro nas faixas de 0-18% (com R2: 0,99) e 19-50% (com
R2: 0,99) de etanol anidro.
Com base na análise dos valores de R2 obtidos a partir da aproximação
linear da relação do máximo de absorção com o percentual de etanol na
gasolina (Figura 78) é possível verificar a existência de uma relação linear
entre os valores graficados. Foram obtidos valores de R2 de 0,98 e 0,99,
indicando potencial aplicação dos compostos 94-96 como sensores para a
elaboração de um método para determinação quantitativa do percentual de
etanol anidro na gasolina.
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9. CONCLUSÃO
Neste trabalho foram sintetizadas heptameteno cianinas catiônicas 88-90
e heptameteno cianinas neutras 94-96, permitindo a obtenção de novos
compostos em bons rendimentos. Os compostos sintetizados apresentaram um
comportamento fotofísico de absorção e emissão em solução na região do VisNIR.
Os estudos fotofísicos em solução mostraram que todos compostos 88-96
apresentam máximos de absorção e emissão na região do Vis-NIR. Ainda,
através do estudo fotofísico em solução dos compostos 94-96, foi possível
explorar o seu comportamento solvatocrômico com a utilização de diferentes
solventes, ficou evidente que a variação da polaridade do solvente modula o
deslocamento dos máximos de absorção e de emissão das soluções obtidas.
Os resultados obtidos das relações de Lippert-Mataga mostram de forma clara
que o caráter solvatocrômico destas moléculas é originário de uma
transferência intramolecular de carga (ICT).
Através do estudo fotofísico em fase sólida, foi possível observar um
largo espectro de absorção na região do Vis-NIR para os compostos 91-93,
que foram os únicos capazes de se adsorver na superfície do TiO2, revelando a
importância dos grupos carboxílicos para o processo de sensibilização. Foi
possível diminuir a formação de agregados H, pelo uso simultâneo do ácido
deoxicólico como co-adsorvente. Tornando possível a obtenção de um método
de sensibilização do TiO2 com a menor proporção possível de agregados H em
comparação com a banda monomérica.
Os dados geras pelas medidas de voltametria cíclica, mostraram que os
níveis de energia de HOMO e LUMO dos compostos 91-93, respeitam as
posições relativas dos níveis de energia tanto da borda da banda de condução
de TiO2, quanto em relação ao par redox utilizado para regenerar os corantes
fotosensibilizadores.
Quando aplicados como fotosensibilizadores de TiO 2 em DSCs, os
compostos 91-93 apresentaram a capacidade de contribuir para a conversão
de luz em energia elétrica. Adicionalmente, quando as DSCs foram
confeccionadas aplicando o ácido deoxicólico

simultaneamente com os

compostos 91-93 na sensibilização dos filmes de TiO2, houve um aumento
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considerável nos valores de eficiência (η), Isc, Voc e FF. Embora os dispositivos
ainda apresentam baixa eficiência.
Com base nos dados obtidos sobre efeito solvatocrômico dos compostos
94-96 foi possível ainda utiliza lós, como um sensor óptico para marcação de
gasolina comum com e sem etanol anidro, possibilitando a distinção entre as
duas misturas de forma visual pela diferença de cor entre as soluções. Foi
possível também observar, uma correlação linear entre a variação da
concentração de etanol anidro na mistura com gasolina versos o deslocamento
de máximo de absorção de cada solução, tendo sido proposta uma forma de
quantificação de etanol em misturas combustíveis com gasolina comum.
Desta forma o presente trabalho mostra a síntese de uma série de
heptameteno cianinas, utilizando, metodologias clássicas e empregando
reagentes já utilizados industrialmente, para produzir compostos que
apresentam propriedades potenciais como fotosensibilizadores de células
solares de terceira geração e como sensores ópticos para adulteração de
combustíveis, gerando grande interesse tecnológico na área da química.
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11. Parte experimental
11.1. Caracterização espectroscópica dos compostos
Alguns dos reagentes e todos os solventes utilizados neste trabalho
foram obtidos de fontes comerciais e purificados conforme a necessidade. As
reações foram monitoradas por cromatografia em camada delgada (sílica gel
Merck 60GF254). Os espectros de absorção na região do infravermelho foram
obtidos em um espectrômetro modelo Shimadzu-IR PRESTIGE-21, operando
em modo de refletância difusa em pastilhas de KBr, refletância atenuada ou
disco de NaCl, com resolução 4.0, 20 scans em uma campo de 4000-750 cm-1.
Os pontos de fusão foram determinados em um equipamento Fisatom 430D.
As análises de RMN de 1H e de

13

C foram realizadas em um aparelho Varian

Inova, operando a 300 e 400 MHz para 1H, 75 e 100 MHz para

13

C, usando

solventes deuterados (DMSO-d6 ou CDCl3). Os deslocamentos químicos (δ)
são registrados em ppm e as constantes de acoplamento (J) em Hz. Os
espectros de RMN de 1H têm seus dados expressos como: multiplicidade (s,
singleto; d, dubleto; t, tripleto; q, quintupleto; m, mutipleto), constante de
acoplamento e número relativo de hidrogênios.

11.2. Estudo fotofísico
Os solventes de grau espectroscópico (Aldrich) foram utilizados para as
medidas de absorção na região do Vis-NIR e emissão de fluorescência. Todos
os experimentos foram realizados a 25°C utilizando soluções de concentrações
entre 10-5-10-6M. As medidas espectroscópicas de absorção na região do VisNIR foram obtidas em um espectrômetro Shimadzu UV-2450. Para medidas
em estado sólido foi utilizada uma esfera de integração ISR-2200. As medidas
de emissão de fluorescência foram obtidas em um espectrofluorímetro
Shimadzu RF-5301PC.

11.3. Efeito da variação da polaridade do solvente
Os espectros de absorção na região do UV-Vis-NIR e de emissão de
fluorescência dos compostos foram obtidos em mistura de acetonitrila/1,4dioxano. O comprimento de onda do máximo de absorção foi utilizado como
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comprimento de onda de excitação para obtenção dos espectros de emissão
de fluorescência.

11.4. Medidas de voltametria cíclica
As medidas eletroquímicas foram realizadas com um potenciostato
Dropsens (Star 400). Os experimentos de voltametria cíclica foram realizados
com 1mM de corante em solução 0,1 M hexafluorofosfato de tetrabutilamônio
(TBAPF6) em CH2Cl2 como eletrólito suporte e

ferroceno como referência

interna. Como eletrodo de trabalho foi usado eletrodo de carbono vítreo e como
contra eletrodo foi usado fio de platina, e como eletrodo de referência foi usado
Ag/Ag+ (AgNO3 0,01 M em acetonitrila).
11.6. Síntese dos compostos 64-67
11.6.1 síntese do composto 77
A um balão âmbar monotubulado de fundo redondo foram adicionados
10 ml de acetonitrila e o mesmo foi posteriormente fechado com um septo.
Com o auxílio de uma agulha de inox trespassando o septo, foi borbulhado N2
na acetonitrila durante 15 min. para a equalização da pressão e liberação do
excesso de N2 presente neste sistema fechado, foi utilizada uma segunda
agulha de inox trespassando o septo. Após o borbulhamento de nitrogênio,
foram adicionados 0,302g do composto 76 (1,9 mmol) e 1,40g de iodometano
(9,9 mmol) e a mistura reacional foi mantida em refluxo sob atmosfera de N 2
por 18h. Após o término da reação, a mistura reacional foi vertida em um Copo
de Becker com 100 ml de acetato de etila e mantida sob agitação a 60°C por
mais 30 min até a formação de um sólido. Este procedimento de lavagem, foi
repetido 3 vezes. Após o sólido foi filtrado em papel filtro e seco a vácuo.
Composto 77. Sólido amarelo claro. P.F.: 244°C; Rend.: 72% (0,411g);
RMN de 1H (DMSO-d6, 300 MHz):  (ppm) 7,91 (m, 1H); 7,82 (m, 1H); 7,6 (m,
2H); 3,97 (s, 3H); 2,78 (s, 3H); 1,52 (s, 6H); RMN de

C (DMSO-d6, 75 MHz): 

13

(ppm) 196,4; 142,5; 142,0 129,7; 129,2; 123,7; 115,6; 54,4; 35,3; 22,1; 14,9.

11.6.2 síntese do composto 78
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A um balão âmbar monotubulado de fundo redondo foram adicionados
10 ml de acetonitrila e o mesmo foi posteriormente fechado com um septo.
Com o auxílio de uma agulha de inox trespassando o septo, foi borbulhado N2
na acetonitrila durante 15 min. para a equalização da pressão e liberação do
excesso de N2 presente neste sistema fechado, foi utilizada uma segunda
agulha de inox trespassando o septo.
Após o borbulhamento de nitrogênio, foram adicionados 0,302g do
composto 76 (1,9 mmol) e 1,82g de iodobutano (9,9 mmol) e a mistura
reacional foi mantida em refluxo sob atmosfera de N2 por 18h. Após o término
da reação, a mistura reacional foi vertida em um becker com 100 ml de acetato
de etila e mantida sob agitação a 60°C por 30 min. Então o sólido formado é
filtrado e o mesmo processo repetido 3 vezes. Após o sólido foi filtrado com
papel filtro e seco a vácuo com rendimentos de 52-72%.
Composto 78. Sólido amarelo claro. P.F.: 217°C; Rend.: 70% (0,456g);
RMN de 1H (DMSO-d6, 300 MHz):  (ppm) 7,74 (m, 1H); 7,61 (m, 1H); 4,67 (t,
2H, J=7,5Hz); 3,13 (s, 3H); 1,96 (m, 2H); 1,67 (s, 6H); 1,53 (m, 2H); 1,01 (t, 3H,
J=6,0Hz); RMN de 13C (DMSO-d6, 75 MHz):  (ppm) 195,5; 141,5; 140,7; 130,0;
129,4; 123,4; 115,3; 54,6; 49,7; 29,8; 23,1; 20,0; 17,0; 13,6.

11.6.3 síntese do composto 79
A um balão âmbar monotubulado de fundo redondo foram adicionados
10 ml de acetonitrila e o mesmo foi posteriormente fechado com um septo.
Com o auxílio de uma agulha de inox trespassando o septo, foi borbulhado N2
na acetonitrila durante 15 min. para a equalização da pressão e liberação do
excesso de N2 presente neste sistema fechado, foi utilizada uma segunda
agulha de inox trespassando o septo.
Após o borbulhamento de nitrogênio, foram adicionados 0,302g do
composto 76 (1,9 mmol) e 2,09g de iodohexano (9,9 mmol) e a mistura
reacional foi mantida em refluxo sob atmosfera de N2 por 18h. Após o término
da reação, a mistura reacional foi vertida em um becker com 100 ml de acetato
de etila e mantida sob agitação a 60°C por 30 min. Então o sólido formado é
filtrado e o mesmo processo repetido 3 vezes. Após o sólido foi filtrado com
papel filtro e seco a vácuo.
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Composto 79. Sólido amarelo claro. P.F.: 143-147°C; Rend.: 63%
(0,444g); RMN de 1H (DMSO-d6, 300 MHz):  (ppm) 8,01 (m, 1H); 7,87 (m, 1H);
7,60 (m, 2H); 4,47 (m, 2H); 2,89 (s, 3H); 1,83 (m, 2H); 1,55 (s, 6H); 1,42 (m,
2H); 1,29 (m, 2H); 0,84 (m, 3H); RMN de

C (DMSO-d6, 75 MHz):  (ppm)
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196,8; 142,3; 141,5; 129,8; 129,4; 124,0; 116,0; 54,6; 48,2; 31,2; 27,7; 26,0;
22,5; 22,3; 14,3.

11.6.1 síntese do composto 80
A um balão âmbar monotubulado de fundo redondo foram adicionados
10 ml de acetonitrila e o mesmo foi posteriormente fechado com um septo.
Com o auxílio de uma agulha de inox trespassando o septo, foi borbulhado N2
na acetonitrila durante 15 min. para a equalização da pressão e liberação do
excesso de N2 presente neste sistema fechado, foi utilizada uma segunda
agulha de inox trespassando o septo.
Após o borbulhamento de nitrogênio, foram adicionados 0,655g do 5carboxi indol (1,9 mmol) e 1,4g de iodometano (9,9 mmol) e a mistura reacional
foi mantida em refluxo sob atmosfera de N2 por 18h. Após o término da reação,
a mistura reacional foi vertida em um becker com 100 ml de acetato de etila e
mantida sob agitação a 60°C por 30 min. Então o sólido formado é filtrado e o
mesmo processo repetido 3 vezes. Após o sólido foi filtrado com papel filtro e
seco a vácuo.
Composto 80. Sólido amarelo claro. P.F.: 251°C; Rend.: 52% (0,340g);
RMN de 1H (DMSO-d6, 300 MHz):  (ppm) 8,35 (s, 1H); 8,15 (d, 2H, J=6,0Hz);
8,01 (d, 2H, J=6,0Hz); 3,99 (s, 3H); 2,81 (s, 3H); 1,55 (s, 6H); RMN de
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(DMSO-d6, 75 MHz):  (ppm) 199,6; 166,9; 145,7; 142,3; 131,9; 130,7; 124,6;
115,8; 54,7; 35,6; 21,9; 15,2.

11.7. Síntese dos compostos 81-83
11.7.1 síntese do composto 81
Em um balão de fundo redondo resfriado a 0°C foi adicionado 2,4ml de
DMF (2,26g-31 mmol) e 2 ml de POCl3 (3,37g-22 mmol) gota a gota, sendo
esta mistura agitada por 30min. Após foram adicionados 1,13ml de 4-metilciclohexanona (1,07g-9,6 mmol) e a mistura reacional foi mantida sob agitação
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e refluxo por 2 h. Após este período a temperatura da reação foi reduzida a
temperatura ambiente e uma mistura de anilina e etanol [1:1 (v/v), 3,3 ml] foi
adicionada e mantida sob agitação por 1h. Após este período o bruto reacional
foi vertido em uma mistura de gelo e HCl concentrado (10:1, 20 ml) por 12h.
Após este período o sólido resultante foi filtrado a lavado como H 2O, sendo
recristalizado em tolueno, filtrado com papel filtro e seco a vácuo.

Composto 81. Sólido violeta. P.F.: 221°C; Rend.: 70% (2,5g) ; FTIR
(KBr): 3042, 2946, 2868, 1607, 1565, 1465, 1297 cm -1; RMN de 1H (DMSO-d6,
400 MHz):  (ppm) 11,22 (s,2H); 8,53 (s, 2H); 7,58 (m, 4H); 7,44 (m, 4H); 7,25
(m, 2H); 3,02 (m, 2H); 2,22 (m, 2H); 1,92 (m, 1H); 1,14 (d, 3H, J=4Hz).

11.7.2 síntese do composto 82
Em um balão de fundo redondo resfriado a 0°C foi adicionado 2,4ml de
DMF (2,26g-31 mmol) e 2 ml de POCl3 (3,37g-22 mmol) gota a gota, sendo
esta mistura agitada por 30min. Após foram adicionados 1,28ml de 4-etilciclohexanona (1,21g-9,6 mmol) e a mistura reacional foi mantida sob agitação
e refluxo por 2 h. Após este período a temperatura da reação foi reduzida a
temperatura ambiente e uma mistura de anilina e etanol [1:1 (v/v), 3,3 ml] foi
adicionada e mantida sob agitação por 1h. Após este período o bruto reacional
foi vertido em uma mistura de gelo e HCl concentrado (10:1, 20 ml) por 12h.
Após este período o sólido resultante foi filtrado a lavado como H 2O, sendo
recristalizado em tolueno, filtrado com papel filtro e seco a vácuo.
Composto 82. Sólido violeta. P.F.: 219-222°C; Rend.: 58% (2,15g) ;
FTIR (KBr): 3090, 2958, 2855, 1607, 1565, 1453, 1261 cm -1; RMN de 1H
(DMSO-d6, 300 MHz):  (ppm) 11,34 (s,2H); 8,51 (s, 2H); 7,60 (m, 4H); 7,44 (m,
4H); 7,25 (m, 2H); 3,09 (m, 2H); 2,18 (m, 2H); 1,65 (m, 1H); 1,47 (q, 2H,
J=7,2Hz); 1,05 (t, 3H, J=7,5Hz).

11.7.3 síntese do composto 83
Em um balão de fundo redondo resfriado a 0°C foi adicionado 2,4ml de
DMF (2,26g-31 mmol) e 2 ml de POCl3 (3,37g-22 mmol) gota a gota, sendo
esta mistura agitada por 30min. Após foram adicionados 1,48g de 4-t-butil120

ciclohexanona (9,6 mmol) e a mistura reacional foi mantida sob agitação e
refluxo por 2 h. Após este período a temperatura da reação foi reduzida a
temperatura ambiente e uma mistura de anilina e etanol [1:1 (v/v), 3,3 ml] foi
adicionada e mantida sob agitação por 1h. Após este período o bruto reacional
foi vertido em uma mistura de gelo e HCl concentrado (10:1, 20 ml) por 12h.
Após este período o sólido resultante foi filtrado a lavado como H 2O, sendo
recristalizado em tolueno, filtrado com papel filtro e seco a vácuo.
Composto 83. Sólido violeta. P.F.: 217-219°C; Rend.: 75% (2,99g) ;
FTIR (KBr): 3060, 2952, 2874, 1607, 1571, 1469, 1267 cm -1; RMN de 1H
(DMSO-d6, 400 MHz):  (ppm) 11,40 (s,2H); 8,52 (s, 2H); 7,58 (m, 4H); 7,46 (m,
4H); 7,27 (m, 2H); 3,06 (m, 2H); 2,14 (m, 2H); 1,47 (m, 1H); 1,05 (m, 9H).

11.8. Síntese dos compostos 88-90
11.8.1. Síntese do composto 88
A um balão âmbar monotubulado de fundo redondo foram adicionados
20 ml de acetonitrila e o mesmo foi posteriormente fechado com um septo.
Com o auxílio de uma agulha de inox trespassando o septo, foi borbulhado N2
na acetonitrila durante 15 min. para a equalização da pressão e liberação do
excesso de N2 presente neste sistema fechado, foi utilizada uma segunda
agulha de inox trespassando o septo. Após o borbulhamento de nitrogênio,
foram adicionados 0,193g do composto 82 (0,5 mmol) e esta solução foi
mantida sob agitação constante.
Em um segundo balão, foi adicionado 0,45g do composto 77 (1,5 mmol)
que foi dissolvido em uma solução de 0,151g de Et3N (0,21ml-1,5 mmol) em
acetonitrila (5 ml) sob agitação constante a

temperatura ambiente por 5

minutos. À mistura do segundo balão foi adicionada a mistura do primeiro
balão, e a reação foi mantida em refluxo, sob atmosfera de N2 por 18h.
Após o término da reação o solvente foi evaporado. O sólido obtido foi
purificado por lavagem em uma mistura de 150 ml de hexano/acetato de etila
(1:1), realizada em banho de ultrassom por 30 min. Após 12 horas de
decantação do sólido, o processo anterior de lavagem foi repetido 4 vezes e o
sólido obtido foi filtrado e lavado com água destilada (40 ml) seguido de éter
etílico (15 ml). Então o sólido obtido foi filtrado com papel filtro e seco a vácuo.
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Composto 88. Sólido verde; P.F.: 222-223 °C; Rend.: 62% (0,19g); FTIR
(KBr): 2959, 2871, 1652, 1552 cm-1; RMN de 1H (CDCl3, 300 MHz):  (ppm);
8,34 (d, 2H, J=12,0Hz); 7,38 (m, 4H); 7,22 (m, 4H); 6,15 (d, 2H, J=12,0Hz) 3,73
(s, 6H); 2,88 (m, 2H); 2,24 (m, 2H); 1,71 (s, 12H); 1,57 (m, 2H); 1,05 (t, 3H,
J=7,5Hz). RMN de

C (CDCl3, 75 MHz):  (ppm) 172,9; 150,6; 144,5; 142,7;

13

140,8; 128,5; 127,0; 125,3; 122,1; 110,9; 101,3; 49,2; 33,6; 32,6; 28,2; 28,0;
11,8.

11.8.2. Síntese do composto 89
A um balão âmbar monotubulado de fundo redondo foram adicionados
20 ml de acetonitrila e o mesmo foi posteriormente fechado com um septo.
Com o auxílio de uma agulha de inox trespassando o septo, foi borbulhado N2
na acetonitrila durante 15 min. para a equalização da pressão e liberação do
excesso de N2 presente neste sistema fechado, foi utilizada uma segunda
agulha de inox trespassando o septo. Após o borbulhamento de nitrogênio,
foram adicionados 0,193g do composto 82 (0,5 mmol) e esta solução foi
mantida sob agitação constante.
Em um segundo balão, foi adicionado 0,51g do composto 78 (1,5 mmol)
que foi dissolvido em uma solução de 0,151g de Et3N (0,21ml-1,5 mmol) em
acetonitrila (5 ml) sob agitação constante a temperatura ambiente por 5
minutos. À mistura do segundo balão foi adicionada a mistura do primeiro
balão, e a reação foi mantida em refluxo, sob atmosfera de N2 por 18h.
Após o término da reação o solvente foi evaporado. O sólido obtido foi
purificado por lavagem em uma mistura de 150 ml de hexano/acetato de etila
(1:1), realizada em banho de ultrassom por 30 min. Após 12 horas de
decantação do sólido, o processo anterior de lavagem foi repetido 4 vezes e o
sólido obtido foi filtrado e lavado com água destilada (40 ml) seguido de éter
etílico (15 ml). Então o sólido obtido foi filtrado com papel filtro e seco a vácuo.
Composto 89. Sólido verde; P.F.: 227-228°C; Rend.: 60% (0,21g); FTIR
(KBr): 2951, 2878, 1662, 1552 cm-1; RMN de 1H (CDCl3, 400 MHz):  (ppm)
8,36 (d, 2H, J=16,0Hz); 7,41 (m, 4H); 7,29 (m, 2H) 7,21 (m, 2H); 6,20 (d, 2H,
J=12,0Hz) 4,21 (t, 2H, J=8,0Hz ); 2,90 (m, 2H); 2,27 (m, 2H); 1,74 (s, 12H);
1,68 (m, 1H); 1,61 (m, 2H); 1,51 (q, 2H; J=8,0Hz); 1,04 (m, 9H); RMN de
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C
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(CDCl3, 100 MHz):  (ppm) 172,4; 150,4; 144,4; 142,1; 141,0; 128,8; 126,5;
125,4; 122,3; 111,0; 101,8; 49,4; 44,8; 33,6; 32,0; 29,4; 28,1; 20,3; 13,8; 11,7.

11.8.3. Síntese do composto 90
A um balão âmbar monotubulado de fundo redondo foram adicionados
20 ml de acetonitrila e o mesmo foi posteriormente fechado com um septo.
Com o auxílio de uma agulha de inox trespassando o septo, foi borbulhado N2
na acetonitrila durante 15 min. para a equalização da pressão e liberação do
excesso de N2 presente neste sistema fechado, foi utilizada uma segunda
agulha de inox trespassando o septo. Após o borbulhamento de nitrogênio,
foram adicionados 0,193g do composto 82 (0,5 mmol) e esta solução foi
mantida sob agitação constante.
Em um segundo balão, foi adicionado 0,55g do composto 79 (1,5 mmol)
que foi dissolvido em uma solução de 0,151g de Et3N (0,21ml-1,5 mmol) em
acetonitrila (5 ml) sob agitação constante a

temperatura ambiente por 5

minutos. À mistura do segundo balão foi adicionada a mistura do primeiro
balão, e a reação foi mantida em refluxo, sob atmosfera de N2 por 18h.
Após o término da reação o solvente foi evaporado. O sólido obtido foi
purificado por lavagem em uma mistura de 150 ml de hexano/acetato de etila
(1:1), realizada em banho de ultrassom por 30 min. Após 12 horas de
decantação do sólido, o processo anterior de lavagem foi repetido 4 vezes e o
sólido obtido foi filtrado e lavado com água destilada (40 ml) seguido de éter
etílico (15 ml). Então o sólido obtido foi filtrado com papel filtro e seco a vácuo.
Composto 90. Sólido verde; P.F.: 221-223°C; Rend.: 65% (0,25g); FTIR
(KBr): 2951, 2863, 1655, 1552 cm-1; RMN de 1H (CDCl3, 400 MHz):  (ppm)
8,36 (d, 2H, J=12,0Hz); 7,41 (m, 4H); 7,27 (m, 2H) 7,21 (m, 2H); 6,20 (d, 2H,
J=12,0Hz) 4,20 (t, 2H, J=8,0Hz ); 2,88 (m, 2H); 2,27 (m, 2H); 1,74 (s, 12H);
1,69 (m, 1H); 1,61 (m, 2H); 1,48 (m, 2H); 1,37 (m, 2H); 1,08 (t, 3H, J=8,0Hz);
0,90 (t, 3H, J=6,0Hz); RMN de

C (CDCl3, 100 MHz):  (ppm) 172,3; 150,4;
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144,4; 142,1; 141,0; 128,8; 126,5; 125,4; 122,3; 111,4; 101,0; 49,4; 45,0 33,5;
32,0; 31,3; 28,2; 28,1; 28,0; 27,2; 26,6 ; 22,4; 13,9; 11,7.

11.9. Síntese dos compostos 91-93
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11.9.1. Síntese do composto 91
Método 1: A um balão âmbar monotubulado de fundo redondo foram
adicionados 20 ml de isopropanol e o mesmo foi posteriormente fechado com
um septo. Com o auxílio de uma agulha de inox trespassando o septo, foi
borbulhado N2 na acetonitrila durante 15 min. para a equalização da pressão e
liberação do excesso de N2 presente neste sistema fechado, foi utilizada uma
segunda agulha de inox trespassando o septo. Após o borbulhamento de
nitrogênio, foram adicionados 0,18g do composto 81 (0,5 mmol), 0,12g de
CH3COONa (1,5 mmol) e 0,51g do composto 80 (1,5 mmol).
A mistura reacional foi mantida em refluxo, sob atmosfera de N2 por 18h.
Ao término da reação o solvente foi evaporado. O sólido obtido foi purificado
por lavagem com 150 ml de diclorometano, realizada em banho de ultrassom
por 30 min. Após 12 horas este processo de lavagem foi repetido 4 vezes. O
sólido obtido foi filtrado com papel filtro e lavado com água destilada 40 ml
seguido de éter etílico 15 ml. Então o sólido obtido foi filtrado com papel filtro e
seco a vácuo.
Método 2: A um balão âmbar monotubulado de fundo redondo foram
adicionados 20 ml de diclorometano e o mesmo foi posteriormente fechado
com um septo. Com o auxílio de uma agulha de inox trespassando o septo, foi
borbulhado N2 na acetonitrila durante 15 min. para a equalização da pressão e
liberação do excesso de N2 presente neste sistema fechado, foi utilizada uma
segunda agulha de inox trespassando o septo. Após o borbulhamento de
nitrogênio, foram adicionados 0,18g do composto 81 (0,5 mmol).
Em um segundo balão, 0,51g do composto 80 (1,5 mmol) foram
dissolvidos em uma solução contendo 0,21ml de trietilamina (0,15g-1,5 mmol) e
0,09ml de ácido acético (0,09g-1,5 mmol) em diclorometano (5 ml) sob agitação
constante a temperatura ambiente por 5 minutos. À mistura do segundo balão
foi adicionada a mistura do primeiro balão, e a reação foi mantida em refluxo,
sob atmosfera de N2 por 18h.
Ao término da reação o solvente foi evaporado. O sólido obtido foi
purificado por lavagem em 150 ml de diclorometano, realizada em banho de
ultrassom por 30 min. Após 12 horas este processo de lavagem foi repetido 2
vezes. O sólido obtido foi filtrado com papel filtro e lavado com água destilada
124

(40 ml) seguido de éter etílico 15 ml. Então o sólido obtido foi filtrado com papel
filtro e seco a vácuo.
Composto 91. Sólido verde; P.F.: 257-259°C; Rend.: 52% (Método
1:0,18g); FTIR (KBr): 3423, 3052, 2966, 2878, 1704, 1548 cm -1; RMN de 1H
(DMSO-d6, 400 MHz):  (ppm) 8,27 (d, 2H, J=16,0Hz); 8,14 (s, 1H); 8,02 (d, 2H,
J=12,0Hz); 7,52 (d, 2H, J=12,0Hz); 6,37 (d, 2H, J=12,0Hz) 3,71 (s, 6H); 2,96
(m, 2H); 2,20 (m, 2H); 1,93 (m, 1H); 1,69 (s, 12H); 1,16 (d, 3H, J=8Hz); RMN de
C (DMSO-d6, 100 MHz):  (ppm) 173,9; 167,3; 148,9; 146,9; 143,8; 141,6;
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131,0; 127.7; 127,6; 123,7; 111,7; 103,5; 49,1; 34,0; 32,4; 27,7; 27,6 ; 21,3.

11.9.2. Síntese do composto 92
Método 1: A um balão âmbar monotubulado de fundo redondo foram
adicionados 20 ml de isopropanol e o mesmo foi posteriormente fechado com
um septo. Com o auxílio de uma agulha de inox trespassando o septo, foi
borbulhado N2 na acetonitrila durante 15 min. para a equalização da pressão e
liberação do excesso de N2 presente neste sistema fechado, foi utilizada uma
segunda agulha de inox trespassando o septo. Após o borbulhamento de
nitrogênio, foram adicionados 0,19g do composto 82 (0,5 mmol), 0,12g de
CH3COONa (1,5 mmol) e 0,51g do composto 80 (1,5 mmol).
A mistura reacional foi mantida em refluxo, sob atmosfera de N2 por 18h.
Ao término da reação o solvente foi evaporado. O sólido obtido foi purificado
por lavagem com 150 ml de diclorometano, realizada em banho de ultrassom
por 30 min. Após 12 horas este processo de lavagem foi repetido 4 vezes. O
sólido obtido foi filtrado com papel filtro e lavado com água destilada 40 ml
seguido de éter etílico 15 ml. Então o sólido obtido foi filtrado com papel filtro e
seco a vácuo.
Método 2: A um balão âmbar monotubulado de fundo redondo foram
adicionados 20 ml de diclorometano e o mesmo foi posteriormente fechado
com um septo. Com o auxílio de uma agulha de inox trespassando o septo, foi
borbulhado N2 na acetonitrila durante 15 min. para a equalização da pressão e
liberação do excesso de N2 presente neste sistema fechado, foi utilizada uma
segunda agulha de inox trespassando o septo. Após o borbulhamento de
nitrogênio, foram adicionados 0,19g do composto 82 (0,5 mmol).
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Em um segundo balão, 0,51g do composto 80 (1,5 mmol) foram
dissolvidos em uma solução contendo 0,21ml de trietilamina (0,15g-1,5 mmol) e
0,09ml de ácido acético (0,09g-1,5 mmol) em diclorometano (5 ml) sob agitação
constante a temperatura ambiente por 5 minutos. À mistura do segundo balão
foi adicionada a mistura do primeiro balão, e a reação foi mantida em refluxo,
sob atmosfera de N2 por 18h.
Ao término da reação o solvente foi evaporado. O sólido obtido foi
purificado por lavagem em 150 ml de diclorometano, realizada em banho de
ultrassom por 30 min. Após 12 horas este processo de lavagem foi repetido 2
vezes. O sólido obtido foi filtrado com papel filtro e lavado com água destilada
(40 ml) seguido de éter etílico 15 ml. Então o sólido obtido foi filtrado com papel
filtro e seco a vácuo.
Composto 92. Sólido verde; P.F.: 251-254°C; Rend.: 57% (Método
1:0,20g) ; FTIR (KBr): 3423, 3052, 2966, 2869, 1704, 1557 cm -1; RMN de 1H
(DMSO-d6, 400 MHz):  (ppm) 8,27 (d, 2H, J=12,0Hz); 8,13 (s, 1H); 8,01 (d, 2H,
J=8,0Hz); 7,51 (d, 2H, J=8,0Hz); 6,39 (d, 2H, J=12,0Hz) 3,71 (s, 6H); 2,97 (m,
2H); 2,21 (m, 2H); 1,68 (s, 12H); 1,49 (m, 2H); 1,04 (t, 3H, J=8,0Hz); RMN de
C (DMSO-d6, 100 MHz):  (ppm) 173,9; 167,3; 149,0; 146,9; 143,9; 141,6;
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131,0; 127.7; 127,6; 123,7; 111,7; 103,4; 49,1; 33,8; 32,3; 31,9; 28,2; 27,6;
27,6 ; 11,9.

11.9.3. Síntese do composto 93
Método 1: A um balão âmbar monotubulado de fundo redondo foram
adicionados 20 ml de isopropanol e o mesmo foi posteriormente fechado com
um septo. Com o auxílio de uma agulha de inox trespassando o septo, foi
borbulhado N2 na acetonitrila durante 15 min. para a equalização da pressão e
liberação do excesso de N2 presente neste sistema fechado, foi utilizada uma
segunda agulha de inox trespassando o septo. Após o borbulhamento de
nitrogênio, foram adicionados 0,20g do composto 83 (0,5 mmol), 0,12g de
CH3COONa (1,5 mmol) e 0,51g do composto 80 (1,5 mmol).
A mistura reacional foi mantida em refluxo, sob atmosfera de N2 por 18h.
Ao término da reação o solvente foi evaporado. O sólido obtido foi purificado
por lavagem com 150 ml de diclorometano, realizada em banho de ultrassom
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por 30 min. Após 12 horas este processo de lavagem foi repetido 4 vezes. O
sólido obtido foi filtrado com papel filtro e lavado com água destilada 40 ml
seguido de éter etílico 15 ml. Então o sólido obtido foi filtrado com papel filtro e
seco a vácuo.
Método 2: A um balão âmbar monotubulado de fundo redondo foram
adicionados 20 ml de diclorometano e o mesmo foi posteriormente fechado
com um septo. Com o auxílio de uma agulha de inox trespassando o septo, foi
borbulhado N2 na acetonitrila durante 15 min. para a equalização da pressão e
liberação do excesso de N2 presente neste sistema fechado, foi utilizada uma
segunda agulha de inox trespassando o septo. Após o borbulhamento de
nitrogênio, foram adicionados 0,20g do composto 83 (0,5 mmol).
Em um segundo balão, 0,51g do composto 80 (1,5 mmol) foram
dissolvidos em uma solução contendo 0,21ml de trietilamina (0,15g-1,5 mmol) e
0,09ml de ácido acético (0,09g-1,5 mmol) em diclorometano (5 ml) sob agitação
constante a temperatura ambiente por 5 minutos. À mistura do segundo balão
foi adicionada a mistura do primeiro balão, e a reação foi mantida em refluxo,
sob atmosfera de N2 por 18h.
Ao término da reação o solvente foi evaporado. O sólido obtido foi
purificado por lavagem em 150 ml de diclorometano, realizada em banho de
ultrassom por 30 min. Após 12 horas este processo de lavagem foi repetido 2
vezes. O sólido obtido foi filtrado com papel filtro e lavado com água destilada
(40 ml) seguido de éter etílico 15 ml. Então o sólido obtido foi filtrado com papel
filtro e seco a vácuo.
Composto 93. Sólido verde; P.F.: 260-265°C; Rend.: 53% (Método
1:0,20g); FTIR (KBr): 3432, 3034, 2966, 2878, 1695, 1557 cm-1; RMN de 1H
(DMSO-d6, 300 MHz):  (ppm) 8,28 (d, 2H, J=12,0Hz); 8,12 (s, 1H); 8,01 (d, 2H,
J=12,0Hz); 7,50 (d, 2H, J=6,0Hz); 6,39 (d, 2H, J=12,0Hz) 3,72 (s, 6H); 2,96 (m,
2H); 2,19 (m, 2H); 1,69 (s, 12H); 1,49 (m, 1H) 1,05 (s, 9H); RMN de
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(DMSO-d6, 100 MHz):  (ppm) 173,9; 167,3; 149,0; 146,9; 143,9; 141,6; 131,0;
128.4; 127,5; 123,7; 111,7; 103,2; 49,2; 32,7; 32,3; 29,9; 27,7; 27,6.

11.10. Síntese dos compostos 94-96
11.10.1. Síntese do composto 94
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Em um balão de fundo redondo foram adicionados 0,067g de CH3ONa
(1,25 mmol) e 0,082g de malononitrila (1,25 mmol) em 5 ml de metanol sob
agitação e mantido a temperatura ambiente por 10 min. Em um segundo balão
0,319g do composto 88 (0,5 mmol) foram dissolvidos em 10 ml de metanol. A
mistura do primeiro balão foi adicionada a mistura do segundo e a reação foi
mantida em refluxo, sob agitação e atmosfera de N2 por 2,5h. Após o termino
da reação, a mistura reacional foi vertida em uma solução de 200 ml de NaOH
1M e mantida sob repulso por 12h. Então o sólido obtido foi filtrado e seco a
vácuo.
Composto 94. Sólido azul; P.F.: 240-244°C; Rend.: 45% (0,12g); FTIR
(KBr): 2966, 2871, 2183, 1662, 1559 cm-1; RMN de 1H (CDCl3, 400 MHz): 
(ppm) 7,75 (d, 2H, J= 12,0Hz); 7,26 (t, 1H, J= 8,0Hz); 7,01 (d, 1H, J= 8,0Hz);
6,81 (d, 2H, J= 8,0Hz); 5,52 (d, 2H, J= 12,0Hz); 3,31 (s, 6H); 2,72 (m, 2H); 2,01
(m, 2H); 1,74 (s, 6H); 1,69 (s, 6H); 1,49 (m, 2H); 1,44 (m, 1H); 1,05 (t, 3H, J=
8,0Hz); RMN de

C (CDCl3, 100 MHz):  (ppm) 172,1; 164,8; 144,0; 140,3;
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134,5; 127,8; 125,9; 121,8; 121,4; 120,5; 107,2; 93,3; 57,3; 47,0; 35,0; 32,4;
29,8; 29,6; 29,2; 11,8.

11.10.2. Síntese do composto 95
Em um balão de fundo redondo foram adicionados 0,067g de CH3ONa
(1,25 mmol) e 0,082g de malononitrila (1,25 mmol) em 5 ml de metanol sob
agitação e mantido a temperatura ambiente por 10 min. Em um segundo balão
0,361g do compostos 89 (0,5 mmol) foram dissolvidos em 10 ml de metanol. A
mistura do primeiro balão foi adicionada a mistura do segundo e a reação foi
mantida em refluxo, sob agitação e atmosfera de N2 por 2,5h. Após o termino
da reação, a mistura reacional foi vertida em uma solução de 200 ml de NaOH
1M e mantida sob repulso por 12h. Então o sólido obtido foi filtrado e seco a
vácuo.
Composto 95. Sólido azul; P.F.: 180-183°C; Rend.: 47% (0,14g); FTIR
(KBr): 2959, 2871, 2183, 1655, 1552 cm -1; RMN de 1H (CDCl3, 300 MHz): 
(ppm) 7,77 (d, 2H, J= 12,0Hz); 7,26 (m, 1H); 7,02 (t, 1H, J= 7,5Hz); 6,80 (d, 2H,
J= 9,0Hz); 5,62 (d, 2H, J= 12,0Hz); 3,77 (t, 3H, J=7,5Hz); 2,70 (m, 2H); 2,00 (m,
2H); 1,74 (s, 6H); 1,69 (s, 6H); 1,49 (m, 11H); 1,04 (m, 6H); RMN de
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(CDCl3, 75 MHz):  (ppm) 171,6; 164,2; 143,6; 140,5; 135,1; 127,7; 125,5;
121,9; 121,3; 120,8; 107,5; 93,4; 55,8; 47,1; 42,5; 35,7; 32,1; 29,9; 29,3; 28,5;
20,4; 13,8; 11,7.

11.10.3. Síntese do composto 96
Em um balão de fundo redondo foram adicionados 0,067g de CH3ONa
(1,25 mmol) e 0,082g de malononitrila (1,25 mmol) em 5 ml de metanol sob
agitação e mantido a temperatura ambiente por 10 min. Em um segundo balão
0,38g do compostos 90 (0,5 mmol) foram dissolvidos em 10 ml de metanol. A
mistura do primeiro balão foi adicionada a mistura do segundo e a reação foi
mantida em refluxo, sob agitação e atmosfera de N2 por 2,5h. Após o termino
da reação, a mistura reacional foi vertida em uma solução de 200 ml de NaOH
1M e mantida sob repulso por 12h. Então o sólido obtido foi filtrado e seco a
vácuo.
Composto 96. Sólido azul; P.F.: 140-144°C; Rend.: 59% (0,20g); FTIR
(KBr): 2959, 2863, 2183, 1662, 1552 cm-1; RMN de 1H (CDCl3, 300 MHz): 
(ppm) 7,76 (d, 2H, J= 12,0Hz); 7,26 (t, 1H, J= 9,0Hz); 7,01 (d, 1H, J= 9,0Hz);
6,80 (d, 2H, J= 9,0Hz); 5,52 (d, 2H, J= 12,0Hz); 3,75 (t, 3H, J= 7,5Hz); 2,68 (m,
2H); 1,99 (m, 2H); 1,73 (s, 6H); 1,69 (s, 6H); 1,39 (m, 19H); 1,04 (t, 3H, J=
7,5,0Hz); 0,93 (t, 3H, J= 6,0Hz); RMN de
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C (CDCl3, 75 MHz):  (ppm) 171,6;

164,2; 143,6; 140,5; 135,1; 127,7; 125,5; 121,9; 121,3; 120,8; 107,5; 93,4; 55,8;
47,1; 42,8; 35,0; 32,1; 31,4; 29,9; 29,3; 29,3; 26,8; 26,2; 22,5; 14,0; 11,7.

11.11. Preparo da gasolina isenta de etanol e com 27% de etanol
A gasolina isenta de etanol foi preparada com base no método
determinado pela ANP para determinação do teor de etanol em postos de
venda de combustíveis. Para isto, foram adicionados 100 ml de gasolina em
proveta de vidro de tampa esmerilhada e previamente limpa, desengordurada e
seca. Em sequencia foram adicionados 100 ml de uma solução de cloreto de
sódio para posterior mistura das duas camadas de água e gasolina por meio de
10 inversões sucessivas da proveta. Então a proveta foi deixada em repouso
por 15 minutos, de modo a permitir a separação completa das duas camadas.A
fração contendo a gasolina foi extraída com funil de separação, sendo
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adicionada em um balão de fundo redondo, seguida da adição de 70 g de
sulfato de sódio anidro, para secagem, e mantida sob agitação por 24h. Após
este período a gasolina foi filtrada e estocada em frasco âmbar.
Para o preparo da gasolina 27% foram adicionados 73 ml de gasolina
anidra em uma proveta de tampa esmerilhada e previamente limpa, seguido da
adição de 27 ml de etanol anidro, para posterior mistura. Após esta etapa o
combustível foi estocado em frasco âmbar.

11.11.1. Preparo da solução estoque contendo o composto 78 para
realização das analises de adulteração de combustível
Todos

os

experimentos

foram

realizados

a

espectroscopia de absorção Vis-NIR, os espectros foram

25°C,

utilizando

obtidos em um

espectrômetro Shimadzu UV-2450. Em um balão volumétrico de 10 ml, onde
foram adicionados 3,7 mg do composto 95 e solubilizados em 10 mL de
diclorometano puro, grau HPLC, obtendo se uma solução de concentração de
5,92x10-4 Molar.

11.11.2. Construção da curva de analítica em gasolina pura e com etanol
27%
A partir da solução estoque, foram preparadas soluções par construção
da curva analítica, então alíquotas de 10 µL, 15 µL, 20 µL, 25 µL, 30 µL, 40 µL,
foram retiradas com auxilio de pipetador automático e cada uma delas foi
adicionada separadamente em balões volumétricos de 5 ml. As alíquotas de 10
µL, 15 µL, 20 µL, 25 µL, 30 µL, 40 µL, que foram preparadas em balões
volumétricos de 5 ml, foram deixadas em repouso durante um período de 30-50
min., até secura total do diclorometano existente em cada balão. Após o
período de repouso os balões volumétricos contendo apenas o resíduo sólido
das alíquotas de 10 µL, 15 µL, 20 µL, 25 µL, 30 µL, 40 µL, foram completados
ao volume de 5 ml gasolina comum pura. Sendo então obtidas as soluções de
trabalho nas faixas de proporção de 0,36-3,69 ppm de corante marcador.

11.11.3. Preparo das amostras de gasolina a serem analisadas para
determinação do teor de etanol
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A partir da solução estoque preparada anteriormente, uma alíquota de
40 µL, foi retirada com auxílio de pipetador automático e adicionada em um
balão volumétrico de 5 ml. Este balão volumétrico de 5 ml contendo a alíquota
de 40 µL, foi deixado em repouso durante um período de 30-50 min., até
secura total do diclorometano, restando apenas o resíduo sólido do corante
marcador. Após este período de repouso, o balão volumétrico contendo apenas
o resíduo sólido do corante marcador, foi completado ao volume de 5 ml com
as amostras de gasolina contendo diferentes percentuais V/V de etanol (150%).

11.11.4. Preparo da amostra para determinar a adição de adulterantes
(etanol e querosene) na gasolina pura e com 27% de etanol
A partir da solução estoque preparada anteriormente, alíquotas de 40
µL, foram retiradas com auxílio de pipetador automático e foram adicionadas
em 4 balões volumétricos de 5 ml. Os balões volumétricos de 5 ml contendo as
alíquotas de 40 µL, foram deixados em repouso durante um período de 30-50
min., até secura total do diclorometano, restando apenas o resíduo sólido do
composto 95. Após este período de repouso, os balões volumétricos contendo
apenas o resíduo sólido do composto 95, foram completados ao volume de 5
ml com a amostra de gasolina pura comum e/ou gasolina com 27% de etanol
misturadas com solventes como etanol (no caso da gasolina pura) e querosene
(no caso de gasolina com 27% de etanol), em diferente proporções V/V% de
20%, 30%, 40% 50%.

11.12. Síntese das nanopartículas de TiO2 de 20 nm
A síntese das nanopartículas de TiO2 foi realizada a partir uma
metodologia já descrita na literatura.52 Em um Becker foram adicionados 15,64
mL de isopropóxido de titânio (97%), seguido da adição gota-a-gota de 5,72 mL
de uma solução de ácido acético glacial à temperatura ambiente, sob agitação
por 15 minutos. Então a solução resultante foi vertida em 72,5 mL de água,
sob agitação, resultando na formação de um precipitado branco. Após 1 hora
de agitação, adicionou-se gota-a-gota, 1 mL de ácido nítrico (63%), após a
solução

foi aquecida a 78ºC por 8 h, sob agitação.O crescimento das
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nanopartículas com cerca de 20 nm de diâmetro foi obtido em um sistema de
autoclave à 250ºC por 12 h. Durante esse processo ocorreu a sedimentação
das nanopartículas. Para redispersá-las adicionou-se 0,6 mL de HNO3(63%) e
utilizou-se um ultra-som de ponteira de 450 W por 30 ciclos de 2 segundos. A
solução obtida foi centrifugada e lavada três vezes com etanol anidro para
remover todo o excesso de ácido e remover a água. Após estes processos de
centrifugação, obteve-se um precipitado de 40% de TiO2 em etanol contendo
traços de água.

11.13. Preparação dos filmes de TiO2 para análise fotofísica em fase
sólida
Os filmes foram preparados pela aplicação de uma pasta base de TiO 2
utilizada para construção de foto ânodo em células solares de Grätzel,
preparada em nosso grupo de pesquisa. Esta pasta foi aplicada por screenprinting em placas de vidro com uma área ativa de adsorção de 1 cm 2. Após a
sinterização, os filmes de TiO2 foram mantidos a 110°C e mergulhados em
soluções de MeOH dos compostos 88-96 na concentração de 5x10-3M, o
processo de adsorção foi realizado no escuro e durou 12 h.

11.14. Preparação da pasta base de TiO2 de 20 nm
A pasta base foi preparada utilizando-se a mistura de 40% de TiO2 em
etanol preparada previamente. Inicialmente uma solução com 3,43 g de etilcelulose (5-15 mPAS), 2,7 g de etil-celulose (30-60 mPAS), solubilizados em
14 mL de etanol anidro. Após a total solubilização dos derivados de celulose,
foi adicionado a esta solução 50 mL de tolueno. Esta por sua vez foi adicionada
no TiO2 concentrado obtido anteriormente. Após homogeneização da mistura
final adicionou-se 42 mL de Terpineol. A pasta final obtida então foi agitada, em
ultrassom à 40ºC até tornar-se bem viscosa.

11.15. Preparação dos eletrólitos para os dispositivos
Foram preparadas duas soluções diferentes de eletrólitos, sendo que
sendo que ambas utilizam acetonitrila como solvente, a saber: Eletrólito 1. 0,03
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M I2, 0,1 M LiI, 0,10 M tiocianato de guanidia, 0,6 M BMII, 0,5 M 4-t-butil
piridina, valeronitrila. Eletrólito 2. 0,05 M I2, 0,6 M LiI, 0,3 M LiClO4.
11.16. Montagem do dispositivo
11.16.1. Eletrodo (ânodo)
As placas de vidro com superfície condutora de óxido de estanho
dopado com flúor (FTO) foram previamente cortadas nas dimensões de 1,5 cm
x 1,6 cm e foram submetidas a um rigoroso processo de limpeza, onde os
substratos foram imersos em uma solução de água e detergente por 1 h em um
banho de ultrassom de 135 W RMS USC-1600A da marca UNIQUE à 60ºC,
seguido por lavagens com água destilada, etanol e acetona, após o qual o
substrato condutor foi seco sob fluxo de argônio, seguido da exposição a uma
lâmpada de luz ultravioleta de 200 W por 30 minutos. Após a etapa de limpeza,
o substrato foi imerso em uma solução aquosa de TiCl 4 40 mM, à 80ºC por 40
minutos para a formação de uma fina camada adesiva de TiO 2, que foi
posteriormente lavada com etanol anidro e seco sob fluxo de argônio. Esta
camada foi então sinterizada à 400ºC em um forno tubular por 30 minutos. A
pasta de nanopartículas de TiO2 de 20 nm foi depositada por serigrafia, sobre o
substrato condutor. Após a deposição, esperou-se 10 minutos para que
houvesse o nivelamento do filme obtido e então o substrato foi aquecido sobre
uma chapa de aquecimento a temperatura à 125ºC por 10 minutos para que
houvesse a evaporação dos solventes contidos na pasta. Após este período,
repetiu-se a deposição de uma segunda camada de TiO 2 e aquecimento a
125ºC por 10 minutos. O substrato foi levado ao forno e aquecido lentamente a
450oC, para haver a remoção dos compostos orgânicos, sinterização do filme e
para promover a mudança do TiO2 da fase amorfa para a fase cristalina
anatase. Após a sinterização do filme de TiO2, foi realizada uma nova imersão
do substrato condutor contendo o filme de TiO2 na solução de 40 mM de TiCl4 a
80º por 40 minutos, O eletrodo foi então lavado novamente com etanol anidro,
para a remoção de excesso de TiCl4, e levado ao forno a 450ºC por 30
minutos. O filme sinterizado foi então imerso na solução do corante
sensibilizador por 12 horas para a adsorção do corante na superfície do
eletrodo.
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11.16.2. Contra eletrodo (cátodo)
Lâminas de vidro recobertas por FTO foram cortadas nas dimensões 1,5
cm x 1,6 cm. Nestas foram feitos furos à uma distância aproximada de 0,6mm
da borda, seguindo da limpeza em uma solução de água e detergente por 1 h
em um banho de ultrassom de 135 W RMS USC-1600A da marca UNIQUE à
60ºC, seguido por lavagens com água destilada, etanol e acetona. Após o
substrato condutor foi seco sob fluxo de argônio, seguido da exposição a uma
lâmpada de luz ultravioleta de 200 W por 30 minutos. Após limpeza do
eletrodo, foi depositado 30µL de ácido cloroplatínico na superfície do FTO, e
levado ao forno à 500ºC por mais 30 minutos, para a obtenção de filme ativo da
platina.

11.16.3. Montagem e selagem
As duas partes (ânodo e cátodo) do dispositivo foram unidas na forma
de sanduíche utilizando-se um espaçador polimérico com espessura de 25 μm
(Meltonix) entre ambas. A adesivagem polimérica foi realizada a 100 ºC em
uma placa de aquecimento. Após a união do ânodo e do cátodo, 30 μL da
solução de par redox 3I-/I3- foi injetada na célula através do furo, previamente
preparado no contra-eletrodo, a selagem do dispositivo foi realizada utilizando
o espaçador polimérico e uma lâmina de vidro a 100°C.

11.16.4. Caracterização do dispositivo
O desempenho das células foi avaliado através de medidas de curvas de
densidade de corrente versus potencial. Os espectros de ação de fotocorrente
foram obtidos em sistema da Oriel constituído por uma lâmpada de xenônio de
300 W, com uma intensidade de luz incidente de 100 mW/cm2, alimentada por
uma fonte modelo 66485, com seleção do comprimento de onda feita por um
monocromador.
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12. Anexo

135

Figura A1. Espectro de RMN de 1H do composto 77 em DMSO-d6 (300MHz).

Figura A2. Espectro de RMN de 13C do composto 77 em DMSO-d6 (75 MHz).

Figura A3. Espectro de RMN de 1H do composto 78 em CDCl3-d1 (300MHz).

Figura A4. Espectro de RMN de 13C APT do composto 78 em CDCl3-d1 (75 MHz).

Figura A5. Espectro de RMN de 1H do composto 79 em DMSO-d6 (500 MHz).

Figura A6. Espectro de RMN de 13C APT do composto 79 em DMSO-d6 (125 MHz).

Figura A7. Espectro de RMN de 1H do composto 80 em DMSO-d6 (400MHz).

Figura A8. Espectro de RMN de 13C APT do composto 80 em DMSO-d6 (100 MHz).

Figura A9. Espectro de RMN de 1H do composto 81 em DMSO-d6 (400 MHz).

Figura A10. Espectro de RMN de 13C do composto 81 em DMSO-d6 (100MHz).

Figura A11. Espectro de infravermelho do composto 81 em NaCl.

Figura A12. Espectro de RMN de 1H do composto 82 em DMSO-d6 (300 MHz).

Figura A13 . Espectro de RMN de 13C do composto 82 em DMSO-d6 (100
MHz).

Figura A14. Espectro de infravermelho do composto 82 em NaCl.

Figura A15. Espectro de RMN de 1H do composto 83 em DMSO-d6 (400 MHz).

Figura A16. Espectro de RMN de 13C do composto 83 em DMSO-d6 (100MHz).

Figura A17. Espectro de infravermelho do composto 83 em NaCl.

Figura A18. Espectro de RMN de 1H do composto 91 em DMSO-d6 (300 MHz).

Figura A19. Espectro de RMN de 13C do composto 91 em DMSO-d6 (300 MHz).

Figura A20. Espectro de infravermelho do composto 91 em NaCl.

Figura A21. Espectro de RMN de 1H do composto 92 em DMSO-d6 (300MHz).

Figura A22. Espectro de RMN de 13C do composto 92 em DMSO-d6 (300MHz).

Figura A23. Espectro de infravermelho do composto 92 em NaCl.

Figura A24. Espectro de RMN de 1H do composto 93 em DMSO-d6 (300 MHz).

Figura A25. Espectro de RMN de 13C do composto 93 em DMSO-d6 (100 MHz).

Figura A26. Espectro de infravermelho do composto 96 em NaCl.

Figura A27. Espectro de RMN de 1H do composto 88 em CDCl3 (300 MHz).

Figura A28. Espectro de RMN de 13C do composto 88 em CDCl3 (75 MHz).

Figura A29. Espectro de infravermelho do composto 88 em NaCl.

Figura A30. Espectro de RMN de 1H do composto 89 em CDCl3 (400 MHz).

Figura A31. Espectro de RMN de 13C do composto 89 em CDCl3 (100 MHz).

Figura A32. Espectro de infravermelho do composto 89 em NaCl.

Figura A33. Espectro de RMN de 1H do composto 90 em CDCl3 (400 MHz).

Figura A34. Espectro de RMN de 13C do composto 90 em CDCl3 (100 MHz).

Figura 35. Espectro de infravermelho do composto 90 em NaCl.

Figura A36. Espectro de RMN de 1H do composto 94 em CDCl3 (400 MHz).

Figura A37. Espectro de RMN de 13C do composto 94 em CDCl3 (100 MHz).

Figura A38. Espectro de infravermelho do composto 94 em NaCl.

Figura A39. Espectro de RMN de 1H do composto 95 em CDCl3(300 MHz).

Figura A40. Espectro de RMN de 13C do composto 95 em CDCl3 (75 MHz).

Figura A41. Espectro de infravermelho do composto 95 em NaCl.

Figura A42. Espectro de RMN de 1H do composto 96 em CDCl3 (300 MHz).

Figura A43. Espectro de RMN de 13C do composto 96 em CDCl3 (75 MHz).

Figura A44. Espectro de infravermelho do composto 96 em NaCl.

Figura A45. Espectros normalizados de absorção de UV-Vis-NIR de (a) 91 e (b) 92.

Figura A46. Espectros normalizados de UV-Vis-NIR do composto 93.

Figura A47.Espectros normalizados de emissão de fluorescência dos compostos 91-93 em (a) metanol e (b) DMF.

Figura A48. Espectros normalizados de (a) absorção de UV-Vis-NIRe de (b) emissão de fluorescência do composto 88.

Figura A49. Espectros normalizados de (a) absorção de UV-Vis-NIRe de (b) emissão de fluorescência do composto 89.
a

b

Figura A50. Espectros normalizados de (a) absorção de UV-Vis-NIRe de (b) emissão de fluorescência do composto 90.

Figura A51. Espectros normalizados de (a) absorção de UV-Vis-NIRe de (b) emissão de fluorescência do composto 94.

Figura A52. Espectros normalizados de (a) absorção de UV-Vis-NIRe de (b) emissão de fluorescência do composto 95.

Figura A53. Espectros de UV/VIS (a) e de emissão de fluorescência (b) do composto 96.
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Figura A54. Espectros de UV/VIS (a) e de emissão de fluorescência (b) do composto 94-96.

Tabela A55. Dados relevantes da análise Lippert-Mataga. Efeito da polaridade do solvente na posição das bandas de absorção
(ABS) e emissão (EM) para o composto 94.
Mistura de Solvente

Δf

ABS (nm)

ABS (cm-1)

EM (nm)

EM (cm-1)

MECN+Dioxano(3+0,5 ml)

0,298

604

16556,29

665

15037,59

MECN+Dioxano(1+1ml)

0,274

598

16722,41

658

15197,57

MECN+Dioxano(1+2 ml)

0,254

596

16778,52

652

15337,42

MECN+Dioxano(0,5+2 ml)

0,226

594

16835,02

647

15455,95

MECN+Dioxano(0,5+3 ml)

0,205

591

16920,47

642

15576,32

Tabela A56. Dados relevantes da análise Lippert-Mataga. Efeito da polaridade do solvente na posição das bandas de absorção
(ABS) e emissão (EM) para o composto 95.
Mistura de Solvente

Δf

ABS (nm)

ABS (cm-1)

EM (nm)

EM (cm-1)

MECN+Dioxano(3+0,5 ml)

0,298

607

16474,46

660

15151,52

MECN+Dioxano(1+1ml)

0,274

605

16528,93

660

15151,52

MECN+Dioxano(1+2 ml)

0,254

602

16611,30

653

15313,94

MECN+Dioxano(0,5+2 ml)

0,226

600

16666,67

649

15408,32

MECN+Dioxano(0,5+3 ml)

0,205

596

16778,52

642

15576,32

Tabela A57. Dados relevantes da análise Lippert-Mataga. Efeito da polaridade do solvente na posição das bandas de absorção
(ABS) e emissão (EM) para o composto 96.
Mistura de Solvente

Δf

ABS (nm)

ABS (cm-1)

EM (nm)

EM (cm-1)

MECN+Dioxano(3+0,5 ml)

0,298

608

16447,37

661

15128,59

MECN+Dioxano(1+1ml)

0,274

606

16501,65

659

15174,51

MECN+Dioxano(1+2 ml)

0,254

604

16556,29

650

15384,62

MECN+Dioxano(0,5+2 ml)

0,226

601

16638,94

646

15479,88

MECN+Dioxano(0,5+3 ml)

0,205

597

16750,42

642

15576,32

Figura A55. Espectros de RMN de 13C do composto 95 em diferentes solventes deuterados.

Figura A56. Espectros de emissão do composto 95 em diferentes viscosidades.

Figura A57. Espectros de absorção na região do Vis-NIR do marcador (Composto 95) em gasolina pura em função da
concentração do marcador (ppm).

Figura A58. Curva de calibração do marcador (composto 95) em gasolina pura (R2 0,99).

Figura A59. Espectros de absorção na região do Vis-NIR do marcador (Composto 95) em gasolina com 27% de etanol em
função da concentração do marcador (ppm).

Figura A61. Curva de calibração do marcador (Composto 95) em gasolina com 27% de etanol (R2 0,989).

Figura A62. Foto das mudanças colorimétricas obtidas dos marcadores em gasolina com 27% de etanol (solução azul) e
gasolina pura (solução rosa) ambas na concentração de 2,96 ppm.

Figura A63. Variação de cores do composto 95 nas misturas combustíveis gasolina/etanol anidro.

Figura A64. Espectros normalizados de absorção na região do Vis-NIR do marcador 95 em soluções de combustível em
diferentes concentrações de etanol anidro.

Figura A65. Curva de calibração do marcador( composto 95) em diferentes concentrações de gasolina/ etanol anidro nas
faixas de 0-18% (com R2 0,99) e 19-50% (com R2 0,99) de etanol anidro.

Figura A66. Espectros de absorção de Vis-NIR normalizados (esquerda) e de emissão de fluorescência (direita) dos
compostos 88-90 adsorvidos em TiO2.

Figura A67. Espectros de absorção de Vis-NIR normalizado (esquerda) e de emissão de fluorescência (direita) dos
compostos 94-96 adsorvidos em TiO2.

Figura A68. Espectro normalizado de absorção de Vis-NIR (esquerda) e de emissão de fluorescência (direita) em fase
sólida dos compostos 91-93 adsorvidos em TiO2.

Figura A69. Espectro de Transmitância do filme de TiO2 adsorvido com o composto 92.

Figura A70. Espectros de absorção normalizados em fase sólida obtidos dos diferentes métodos de adsorção A, B, C.

Figura A71. Espectros de absorção normalizados em fase sólida obtido dos diferentes métodos de adsorção D, E, F.

Figura A72. Imagem do filme de TiO2 sensibilizado nas condições proposta do método D, com 20 mM de DCA (Esquerda) e 40 mM de
DCA (Direita).

Figura A73. Voltamograma do composto 88 com eletrodo de carbono vítreo em 0.1 TBAPF6/CH2Cl2 at 100 mV s-1. Inset:
Voltamograma do ferroceno.

Figura A74. Voltamograma do composto 89 com eletrodo de carbono vítreo em 0.1 TBAPF6/CH2Cl2 at 100 mV s-1. Inset:
Voltamograma do ferroceno.

Figura A75. Voltamograma do composto 90 com eletrodo de carbono vítreo em 0.1 TBAPF6/CH2Cl2 at 100 mV s-1. Inset:
Voltamograma do ferroceno.

Figura A76. Voltamograma do composto 91 com eletrodo de carbono vítreo em 0.1 TBAPF6/CH2Cl2 at 100 mV s-1. Inset:
Voltamograma do ferroceno.

Figura A77. Voltamograma do composto 92 com eletrodo de carbono vítreo em 0.1 TBAPF6/CH2Cl2 at 100 mV s-1. Inset:
Voltamograma do ferroceno.

Figura A78. Voltamograma do composto 93 com eletrodo de carbono vítreo em 0.1 TBAPF6/CH2Cl2 at 100 mV s-1. Inset:
Voltamograma do ferroceno.

Figura A79. Voltamograma do composto 94 com eletrodo de carbono vítreo em 0.1 TBAPF6/CH2Cl2 at 100 mV s-1. Inset:
Voltamograma do ferroceno.

Figura A80. Voltamograma do composto 95 com eletrodo de carbono vítreo em 0.1 TBAPF6/CH2Cl2 at 100 mV s-1. Inset:
Voltamograma do ferroceno.

Figura A81. Voltamograma do composto 96 com eletrodo de carbono vítreo em 0.1 TBAPF6/CH2Cl2 at 100 mV s-1. Inset:
Voltamograma do ferroceno.

Tabela A82. Distribuição de densidade eletrônica de no estado fundamental HOMO e no estado excitado LUMO para 91-93.
Composto

91

92

93

HOMO

LUMO

Figura A83. Imagem de MEV do filme de TiO2 sinterizado aplicado e sob o substrato condutor pela técnica de deposição screen
printing (com 2 camadas de pasta base).

Figura A84. Imagem dos dispositivos montados com diferentes tempos de exposição a 90°C. Dispositivos F tempo de exposição ~1
min., G tempo de exposição ~2 min., H tempo de exposição mais de 2 min.

Figura A85. Curvas de JxV dos dispositivos sensibilizados pelo composto 92.

Figura A86. Curvas de JxV dos dispositivos sensibilizados pelo composto 92.

Figura A87. Curvas de JxV dos dispositivos sensibilizados pelos compostos 91 (I), 92 (J), 93 (L) e 5 (M).

Figura A88. Curvas de JxV dos dispositivos sensibilizados pelo método E com diferentes espessuras de filme de TiO2.

Figura A89. Espectro de absorção normalizado em triplicata do composto 95 em gasolina com 0% de etanol.

Figura A90. Espectro de absorção normalizado em triplicata do composto 95 em gasolina com 1% de etanol.

Figura A91. Espectro de absorção normalizado em triplicata do composto 95 em gasolina com 2% de etanol.

Figura A92. Espectro de absorção normalizado em triplicata do composto 95 em gasolina com 3% de etanol.

Figura A93. Espectro de absorção normalizado em triplicata do composto 95 em gasolina com 4% de etanol.

Figura A94. Espectro de absorção normalizado em triplicata do composto 95 em gasolina com 5% de etanol.

Figura A95. Espectro de absorção normalizado em triplicata do composto 95 em gasolina com 6% de etanol.

Figura A96. Espectro de absorção normalizado em triplicata do composto 95 em gasolina com 7% de etanol.

Figura A97. Espectro de absorção normalizado em triplicata do composto 95 em gasolina com 8% de etanol.

Figura A98. Espectro de absorção normalizado em triplicata do composto 95 em gasolina com 9% de etanol.

Figura A99. Espectro de absorção normalizado em triplicata do composto 95 em gasolina com 10% de etanol.

Figura A100. Espectro de absorção normalizado em triplicata do composto 95 em gasolina com 0% de etanol.

Figura A101. Espectro de absorção normalizado em duplicata do composto 95 em gasolina com 12% de etanol.

Figura A102. Espectro de absorção normalizado em triplicata do composto 95 em gasolina com 13% de etanol.

Figura A103. Espectro de absorção normalizado do composto 95 em gasolina com 14% de etanol.

Figura A104. Espectro de absorção normalizado em triplicata do composto 95 em gasolina com 15% de etanol.

Figura A105. Espectro de absorção normalizado em duplicata do composto 95 em gasolina com 16% de etanol.

Figura A106. Espectro de absorção normalizado em duplicata do composto 95 em gasolina com 17% de etanol.

Figura A107. Espectro de absorção normalizado do composto 95 em gasolina com 18% de etanol.

Figura A108. Espectro de absorção normalizado em duplicata do composto 95 em gasolina com 19% de etanol.

Figura A109. Espectro de absorção normalizado em triplicata do composto 95 em gasolina com 20% de etanol.

Figura 110A. Espectro de absorção normalizado em duplicata do composto 95 em gasolina com 21% de etanol.

Figura A111. Espectro de absorção normalizado em duplicata do composto 95 em gasolina com 22% de etanol.

Figura A112. Espectro de absorção normalizado em duplicata do composto 95 em gasolina com 23% de etanol.

Figura A113. Espectro de absorção normalizado em duplicata do composto 95 em gasolina com 24% de etanol.

Figura A114. Espectro de absorção normalizado em triplicata do composto 95 em gasolina com 25% de etanol.

Figura A115. Espectro de absorção normalizado em duplicata do composto 78 em gasolina com 26% de etanol.

Figura A116. Espectro de absorção normalizado em triplicata do composto 95 em gasolina com 27% de etanol.

Figura A117. Espectro de absorção normalizado em duplicata do composto 95 em gasolina com 28% de etanol.

Figura A118. Espectro de absorção normalizado em duplicata do composto 95 em gasolina com 29% de etanol.

Figura A119. Espectro de absorção normalizado em triplicata do composto 95 em gasolina com 30% de etanol.

Figura A120. Espectro de absorção normalizado em triplicata do composto 95 em gasolina com 40% de etanol.

Figura A121. Espectro de absorção normalizado em triplicata do composto 95 em gasolina com 50% de etanol.

Figura A122. Espectro de RMN de 13C do composto 95 em acetonitrila-d3 (100MHz).

Figura A123. Espectro de RMN de 13C do composto 95 em tolueno-d9 (100MHz).

