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Resumo 

 

 Processos de transferência de H+ de fotoácidos como piranina (POH) em vidros de 

SiO2, foram atribuídos à presença de água residual no gel. Nestes experimentos, o efeito 

devido à espécie básica do tampão (HPO4
=), todavia não foi investigada. O entendimento 

de como as reações prototrópicas são mediadas no meio sólido e como a atividade do par 

ácido – base de Brönsted participa na transferência é o objetivo deste presente estudo. 

Questões como: o H+ difunde livremente através do gel? A espécie do tampão interage 

diretamente com o doador de H+, ou água é necessário para intermediar a transferência? 

Existe um teor limiar de água? Aqui são discutidas. 

 

 A transferência de H+ da POH foi estudada em monólitos derivados da hidrólise 

ácida do TEOS contendo diferentes concentrações de tampão fosfato (condições iniciais Si: 

H2O 1: 16,5). A extensão da transferência de H+ é determinada pelo monitoramento da 

intensidade de fluorescência devido à base excitada (% PO-*) uma vez que a emissão surge 

da reação de transferência de H+. Nestes experimentos, géis foram preparados na ausência e 

presença de tampão fosfato. Até ~ 12 dias, um aumento na transferência de H+  é observada 

para todas as condições. É também verificado que o aumento na concentração de tampão é 

paralelo à extensão da reação. Em tempos muito curtos, a atividade da transferência de H+ 

relativamente baixa é devido à presença de ETOH (hidrólise do TEOS), o qual assim que o 

sistema envelhece é lixiviado junto com a água do gel. Depois deste envelhecimento inicial, 

aqueles géis contendo altas concentrações de tampão (50 e 250 mM) mostram uma 

atividade constante e os demais géis mostram uma queda na transferência de H+. No final 

do estágio, ~ 50 dias, os géis perderam aproximadamente 80% de sua massa, mas no gel 

final ainda existe quantia de água residual Si: H2O 1: 7. 

 

 Com o intuito de explorar a atividade do tampão, misturas secas de KH2PO4 e 

K2HPO4  na proporção de pHaparente = 6,0 foram trituradas e secas e a fotoacidez do 2 – 

naftol (NOH) foi investigada. Claramente a baixo teor de água nenhuma reação é observada 

e somente a emissão devido a NOH* aparece (λem. = 345 nm), adição passo a passo de H2O 

é seguida pelo aumento na emissão a 413 nm, devido à forma básica (NO-*).  Nesta 
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condição, a concentração de água limiar é Xw = 0,44. Por outro lado, para o POH o limite 

de água para a transferência de H+ é  Xw = 0,13. POH e NOH têm pKa no estado excitado 

(pKa
*) de 0,5 e 3,0, respectivamente. 

 

Neste estudo, a atividade dos fotoácidos em meio sólido mostra ser dependente do pKa
*, da 

concentração da espécie básica e do teor de água limiar. 

 


