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RESUMO 
 
Kreuz, A. Síntese e caracterização de sistemas foto-switch bis-azobenzênicos: 
influência de um espaçador e de ligações de hidrogênio intramoleculares. 2018. 
316 pg. Tese (Doutorado) - Programa de Pós-Graduação em Química. Instituto de 
Química, Universidade de São Paulo, São Paulo. 
 
 
Nesse trabalho, foram obtidos bis-azofenóis (HO-(Azo-R)2) pela reação de sais de 

diazônio estáveis e fenol. As condições dessas reações foram analisadas, sendo que, 

pela primeira vez, a influência da temperatura foi investigada. Temperaturas mais altas 

aumentam o rendimento dos bis-azofenóis, o que reforça o modelo Droplet, e indicam 

um aumento na velocidade de reação da segunda reação de acoplamento. 

As propriedades espectroscópicas e fotoquímicas de HO-(Azo-Me)2 são 

essencialmente governadas pelo estabelecimento de uma ligação de hidrogênio 

intramolecular assistida por ressonância. Os rendimentos quânticos de 

fotoisomerização E-Z são baixos em decorrência, provavelmente, da formação de 

tautômeros no estado excitado, que desativam a isomerização. 

Foi obtida uma díade (Azo1-X-Azo2) contendo um azobenzeno da classe 

espectroscópica “azobenzeno” (Azo 1) e outro da classe “aminoazobenzeno” (Azo 2) 

conectados através de um espaçador (X). 

Não existe interação apreciável entre Azo 1 e Azo 2, sendo a separação entre os 

máximos de absorção dessas subunidades de mais de 60 nm. 

Observou-se que não foi possível fotoisomerizar (E-Z) seletivamente Azo 1, seja na 

região de seu isosbéstico, seja na região de seu máximo de absorção, sendo sempre 

observada a isomerização concomitante de Azo 2. O rendimento quântico de Azo 1 

(0,22) é idêntico ao obtido para o modelo M-Azo 1, indicando que sua incorporação 

na díade não altera essa propriedade fotoquímica. 

A unidade Azo 2 pode ser fotoisomerizada (E-Z) seletivamente na região de seu 

máximo de absorção, não sendo observada isomerização significativa de Azo 1. É 

obtido um rendimento quântico (0,34) também idêntico ao do modelo M-Azo 2. 

Entretanto, na díade existe uma dependência do rendimento quântico de Azo 2 em 

função da região de excitação, sendo observado um rendimento quântico (0,54) 

quando excitado na região de 370 nm, que difere consideravelmente do rendimento 

quântico de M-Azo 2, que é independente do comprimento de onda (0,33). 



Um comportamento interessante foi observado ao se irradiar a díade na região de 370 

nm, que corresponde ao ponto isosbéstico de Azo 2 e uma região de alta absorção da 

banda pi-pi* de Azo 1. Apesar da menor fração de luz absorvida por Azo 2 (44%), não 

se observa isomerização de Azo 1 até ser obtido o estado fotoestacionário (PSS) de 

Azo 2, indicando que existe um período de indução para que seja obtida a 

isomerização de Azo 1. Esse comportamento corresponde a um sistema do tipo 

neural, em que existe um estímulo durante um período de indução até que seja 

atingido um limiar para que ocorra uma determinada função. 

Considerando também os processos de isomerização Z-E, é possível realizar várias 

combinações a partir de estímulos luminosos diferentes e estados iniciais diferentes, 

que podem ser correlacionados com a lógica binária (byte [x,y]; x e y = 0 ou 1). 

Devido à combinação conveniente de grupos azo, essa díade é a primeira em que é 

possível uma caracterização fotoquímica dos processos fotoquímicos E-Z e Z-E e que 

se obtém uma seletividade, ao menos parcial, no controle desses processos. 

 
 

Palavras-chave:  Azobenzenos, Fotoisomerização, Lógica Molecular, Sistemas 

Switch Independentes, Ligação de Hidrogênio. 

  



ABSTRACT 
 
Kreuz, A. Synthesis and characterization of bis-azobenzene photo-switch 
systems: influence of a spacer and intramolecular hydrogen bonds. 2018. 316 
pg. PhD Thesis - Graduate Program in Chemistry. Instituto de Química, Universidade 
de São Paulo, São Paulo. 
 
 

In the studies herein proposed, bis-azophenols (HO-(Azo-R)2) were synthesized by the 

coupling reaction of stable diazonium salts and phenol. The reaction conditions were 

assessed and, for the first time, the influence of temperature was investigated in this 

type of reaction. Higher temperatures lead to increased yields of bis-azophenol, 

reinforcing the Droplet Model, and indicate an increase in the reaction rate for the 

second coupling step.  

Spectroscopic and photochemical properties of HO-(Azo-Me)2 are essentially directed 

by the establishment of a Resonance-Assisted Hydrogen Bond. The E-Z 

photoisomerization quantum yield is low, probably due to the formation of tautomers in 

the excited state that deactivate the isomerization process. 

A dyad (Azo1-X-Azo2) containing an azobenzene of the “azobenzene” spectroscopic 

group (Azo 1) and another azobenzene of the “aminoazobenzene” spectroscopic 

group (Azo 2), connected through a spacer (X), has been obtained.  

There is no appreciable interaction between Azo 1 and Azo 2 and the separation of the 

corresponding absorption maxima of these subunits is 60 nm. 

It was observed that selectively photoisomerization (E-Z) of Azo 1, either in the region 

of its isosbestic or in the region of its absorption maximum, was not feasible, being 

always observed the concomitant isomerization of Azo 2. The quantum yield of Azo 1 

(0.22) is identical to that obtained for M-Azo 2, indicating that its incorporation into the 

dyad does not modify this photochemical property. 

The Azo 2 unit can be selectively photoisomerized (E-Z) in the region of its absorption 

maximum, without Azo 1 isomerization. A quantum yield of 0.34 was obtained, also the 

same to M-Azo 2 model. However, the dyad presents a dependence on the quantum 

yield of Azo 2 as a function of the excitation region, and a quantum yield of (0.54) was 

observed when excited in the region of 370 nm, which differs considerably from the 

quantum yield of M-Azo 2 since it is independent of the wavelength of excitation. 



An interesting behavior was observed by irradiating the dyad in the region of 370 nm, 

which corresponds to the isosbestic point of Azo 2 and a region of high absorption of 

the pi-pi* band of Azo 1. Despite the smaller fraction of light absorbed by Azo 2 (44%), 

isomerization of Azo 1 isn't observed until the photostationary state of Azo 2 is 

achieved, indicating that there is an induction period to obtain Azo 1 isomerization. 

This behavior corresponds to a neural type system, in which there is a stimulus during 

an induction period until a threshold is reached for a given function to occur. 

Considering also the Z-E isomerization processes, it is possible to perform several 

combinations from different light stimuli and different initial states that can be correlated 

with binary logic (byte [x, y] x and y = 0 or 1). 

Due to the convenient combination of azo groups, this dyad is the first in which a 

photochemical characterization of the photochemical processes E-Z and Z-E is 

obtained, and a partial selectivity is achieved in the control of these processes. 

 

 
Keywords: Azobenzene, Photoisomerization, Molecular Logic, Independent Switch 

Systems, Hydrogen Bonding. 
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Organização da Tese 

 

Esta Tese está estruturada em cinco Capítulos.  

O Capítulo 1 corresponde à Introdução, em que são abordados os aspectos gerais 

dos switch’s moleculares, propriedades de isomerização fotoquímica e térmica dos 

azobenzenos, propriedades espectroscópicas, tautomerização e também é 

apresentado um breve panorama dos sistemas multicromofóricos contendo 

azobenzenos no contexto dos sistemas switch. 

O Capítulo 2 corresponde aos Objetivos. 

O Capítulo 3 corresponde à Parte Experimental. 

O Capítulo 4 apresenta os Resultados e Discussão das i) Sínteses; ii) Propriedades 

Espectroscópicas; iii) Propriedades de Fotoisomerização e iv) Isomerização Térmica.  

Neste capítulo, ao término de cada seção (i  iv) é colocado um Sumário e as 

Respectivas Conclusões parciais. Isto foi feito, numa tentativa de facilitar a 

compreensão, uma vez que existem muitos dados, e deixar as conclusões unicamente 

para o capítulo pertinente (5) poderia obrigar o leitor a retomar a parte de Resultados 

desnecessariamente. 

No Capítulo 5 inserem-se as Conclusões mais Gerais e relevantes, assim como, 

quando é devido, uma abordagem da perspectiva da continuidade de alguns estudos. 

Também é apresentado de forma simplificada a inserção de nossos sistemas na área 

de lógica molecular. 

A parte de Referências Bibliográficas não é apresentada ao fim de cada capítulo, mas 

sim é reunida após os capítulos. 

Os Apêndices contêm o desenvolvimento das equações empregadas, e as 

caracterizações dos produtos sintetizados: os Espectros de Ressonância, Espectros 

de Massas, assim como os Espectros de Absorção das formas Z obtidas pelo método 

de Fischer. 

Os bis-azobenzenos obtidos com o espaçador são mais corretamente denominados 

ao longo da tese como díades, embora por uma questão de simplificação, foram 

agrupados no Título sob a denominação geral de bis-azobenzenos. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Eletrônica Molecular 

 

Historicamente, analisando a evolução dos dispositivos eletrônicos com o 

passar dos anos (das válvulas à vácuo aos microchips com altíssima escala de 

integração, Very large scale integration - VLSI, passando pelos transistores e circuitos 

integrados), percebe-se uma diminuição exponencial de dimensões com o passar do 

tempo (Figura 1.1). 
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Figura 1.1 - Decréscimo no tamanho dos componentes eletrônicos com o tempo. Figura adaptada da 

referência 1. 

 

A tendência de miniaturização aproxima-se de um limite, definido pelas 

tecnologias atuais de fabricação, por prováveis instabilidades termodinâmicas, e pela 

perda de propriedades intrínsecas dos materiais atualmente empregados, se fossem 

aplicados em dimensões diminutas 2. Mesmo assim, se o ritmo se confirmar, 

intuitivamente teríamos nos próximos anos o emprego de componentes de dimensões 

nanométricas (10-9 m); o que pressupõe que sua constituição utilize alguns poucos 

átomos, ou uma única molécula como unidade fundamental, ao invés de microchips. 

Tal realização inauguraria um novo estágio da eletrônica, a eletrônica molecular. 
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Argumentos em favor da miniaturização dos componentes eletrônicos incluem as 

vantagens do aumento da eficiência dos dispositivos, uma vez que as escalas de 

integração seriam muito maiores que as empregadas atualmente, bem como a 

redução do tempo de distribuição de um sinal elétrico, uma vez que as distâncias 

percorridas pelos sinais serão menores 1. 

Na eletrônica digital, o armazenamento de informação se baseia em conjuntos 

de 0 e 1, representados geralmente em estados de baixa e alta tensão elétrica, 

respectivamente. Os semicondutores em placas de silício, por exemplo, utilizados nos 

computadores atuais, se baseiam no uso da lógica binária (0,1) na forma de sinais 

elétricos para a transmissão, processamento e armazenamento de informação. Um 

componente que processa uma dada informação, convertendo um sinal de entrada 

(input) num sinal de saída (output) é denominado de porta lógica 2,3. Sistemas deste 

tipo não se restringem aos dispositivos artificiais; vale lembrar que o sistema nervoso 

dos animais é um exemplo de sistema processador de informação. Ainda, todos os 

processos dos sistemas biológicos, desde os processos regulatórios das células, a 

sinalização e replicação celular, expressão de gene, se baseiam em processos de 

informação ao nível molecular 3. 

A eletrônica molecular é uma área altamente interdisciplinar, que abrange a 

química, física e ciências de materiais, e, portanto, conta com o esforço conjunto de 

profissionais destas áreas 4. 

Um sistema processador de informação deve conter uma interface para 

aplicação de input, uma unidade processadora de informação e uma unidade de 

memória para armazenamento da informação. Um dispositivo deste tipo pode utilizar 

combinações de input / output de diversas naturezas 3 (Figura 1.2). 

 

Figura 1.2 - Dispositivo de Lógica Molecular. Figura adaptada da referência 3. 
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1.1.1 Switch’s moleculares 

 

Nas dimensões moleculares, pode-se imaginar a troca de informação na forma 

de alguma propriedade física ou química da matéria, sendo mediada por uma 

molécula capaz de existir ao menos em duas formas, com propriedades espectrais, 

eletroquímicas ou magnéticas distintas, sendo denominada um switch (interruptor) 

molecular. Além disto, estas formas devem ser relativamente estáveis, e a transição 

de uma forma para outra, preferencialmente não deve ocorrer espontaneamente, mas 

mediante aplicação de um determinado estímulo, que pode ser químico, óptico, 

elétrico ou magnético. A resposta ao estímulo pode se dar por meio de isomerização 

geométrica, transferência de próton, mudanças na distribuição eletrônica, mudança 

de estado de spin, formação ou clivagem de ligações; sendo os diferentes estados 

distinguíveis com base em alguma destas propriedades. A cada condição do switch é, 

então, atribuído, arbitrariamente um estado “ON” e “OFF”, ou 0 e 1, na linguagem 

matemática binária. A passagem do estado “OFF” ao estado “ON” ocorre mediante 

algum estímulo. Caso o retorno do estado “ON” para o estado “OFF” ocorra somente 

devido a outro estímulo, como mostrado na Figura 1.3, o sistema é denominado 

biestável. De outra forma, entretanto, se o estado inicial “OFF” for regenerado 

espontaneamente, tem-se um sistema monoestável. Para propósitos de informação 

molecular, o comportamento switch deve ser reversível, de modo que vários ciclos de 

operações sejam possíveis. 

 

 

Figura 1.3 - Interconversão entre as formas “OFF” (0) e “ON” (1) de um sistema switch bi- e 

monoestável. Figura adaptada da Referência 3. 
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1.1.1.1 Sistemas switch acionados por estímulos químicos 

 

Um sistema switch simples é a familiar classe dos indicadores ácido-base, 

como a fenoftaleína 1 5. Em meio neutro, esta se apresenta na forma lactona, incolor, 

em decorrência da estrutura não-planar e da não existência de um sistema  

altamente conjugado, uma vez que o carbono central, ligado aos três anéis fenílicos 

tem hibridização sp³. A adição de base, torna a solução intensamente colorida, graças 

à geração da forma quinóide, com geometria planar e conjugação eletrônica  

estendida, sendo o carbono central sp². 

O

O

HO

OH

CO2
-

-
O

O

OH
-

incolor rósea

H3O
+

1  

Neste exemplo, o estímulo (input) é a concentração de íons hidróxido, enquanto 

que o sinal de resposta (output) é a mudança espectral e a observação visual da cor 

gerada. Cada forma (ciclizada / aberta) é associada com uma operação (0 / 1, 

respectivamente). 

A idéia de construir dispositivos em dimensões moleculares, foi inicialmente 

apresentada por Feynman6, e gerou grandes avanços na nanociência e 

nanotecnologia. Mais tarde, de Silva et al propuseram pioneiramente utilizar um 

sistema químico para reproduzir a linguagem matemática Booleana 7. O advento da 

química supramolecular, em especial, contribuiu em muito para o desenvolvimento 

desta área, por possibilitar a construção de dispositivos a partir da montagem do tipo 

“bottom-up” (de baixo para cima), átomo por átomo, até obter nanoestruturas, 

empregando estratégias puramente químicas 8,9. Esta é uma abordagem inspirada na 

natureza, que se utiliza da associação de moléculas individuais, para arquitetar 

estruturas organizadas, com funções definidas 8. A tecnologia atual dos 

semicondutores, pelo contrário, procura reduzir continuamente o tamanho dos seus 

componentes, como ressaltado na Figura 1.1 (princípio “top-down”) 2. 
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Um outro exemplo de switch ativado por estímulos químicos, um pouco mais 

complexo, é o apresentado por de Silva e colaboradores, 2 10 (Esquema 1.1). Este se 

baseia num fluoróforo (unidade sinalizadora) ligado a dois sítios íon-seletivos, o que 

permite a participação de dois inputs distintos. 

 

 

Esquema 1.1 - Condições de funcionamento para a porta lógica relacionada ao switch 2. 

 

No estado inicial, na ausência de qualquer estímulo, ocorre transferência 

eletrônica fotoinduzida (TEF) da unidade aminometil ao antraceno, e como 

consequência, não ocorre emissão significativa de fluorescência (Esquemas 1.1 e 

1.2), caracterizando o estado OFF.  

 

 

Esquema 1.2 - Funcionamento genérico de um sistema switch baseado em transferência eletrônica 

fotoinduzida (TEF). F: fluoróforo; S: espaçador; R: receptor; A: analito; eT: transferência eletrônica; 

HOMO: highest occupied molecular orbital, orbital ocupado de mais alta energia; LUMO: lowest 

unoccupied molecular orbital, orbital desocupado de mais baixa energia. 
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Em meio ácido e na ausência de íons Na+, ocorre protonação do grupo amino, 

e então a TEF se dá a partir do éter coroa. Somente na presença de ambos os 

estímulos químicos, H+ e Na+, a TEF de ambas as unidades receptoras de íons é 

enfraquecida, permitindo a emissão de fluorescência da unidade sinalizadora de 

maneira intensa (flu = 0,24), e acionando o estado ON do switch. 

Este é, portanto, um exemplo engenhoso de uma porta lógica molecular do tipo 

AND 3, que necessita de dois estímulos (neste caso, químicos) para ser acionado. 

Como sinal de resposta, emite luminosidade, conforme resumido na Tabela 1.1. 

 

Tabela 1.1 - Condições de funcionamento para a porta lógica relacionada ao switch 2. In = input; Out 

= output; 0 = ausência; 1 = presença do estímulo/sinal de resposta. 

In1 (H+) In2 (Na+) Out (fluo) Estado 

0 0 0 OFF 

0 1 0 OFF 

1 0 0 OFF 

1 1 1 ON 

 
No caso de o estímulo resultar em uma mudança estrutural, um trabalho 

mecânico, de maneira controlada, tem-se uma máquina molecular. Este é um tópico 

de grande interesse, e um grande desafio na área de nanotecnologia. 

Um exemplo sofisticado de uma máquina molecular é a combinação 

apresentada no Esquema 1.3, e se baseia no movimento de um rotaxano, para a 

elaboração de um elevador nanométrico, de dois níveis. Neste caso, o sistema é 

constituído de uma unidade tripodal [3H3]9+ e de uma unidade constituída por três 

éteres coroa (4) 11. 

Um rotaxano é um conjunto de moléculas ligadas não covalentemente, mas de 

maneira mecânica, no qual uma unidade é um macrociclo inserido numa unidade 

linear, cujas extremidades contém grupos volumosos, impedindo a desmontagem do 

complexo. Neste sistema, ocorre um movimento de translação do macrociclo em torno 

da unidade linear 12. 
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 (A)           (B) 

Esquema 1.3 - Estruturas (A) e Funcionamento (B) do elevador molecular, com a adição de estímulos 

químicos. Adaptado da Referência 11. 

 

Neste exemplo, em solução, as duas entidades se associam, por uma 

estratégia host-guest (hospedeiro-convidado), sendo [3H3]9+ o convidado e 4, o 

hóspede; de maneira que cada “tentáculo” de [3H3]9+ seja inserido num éter-coroa. 

Realiza-se uma funcionalização adequada, como um grupo volumoso nas 

extremidades, de forma a evitar a desassociação das unidades, gerando um composto 

[5H3]9+. O elevador tem 3,5 nm de diâmetro e 2,5 nm de altura. 

O éter-coroa liga-se preferencialmente ao grupo dialquilamônio (H2C-NH2
+-

CH2) (em preto), através de ligações de hidrogênio, sendo este considerado o primeiro 

nível. Adicionando-se uma base ao sistema, desprotona-se estes íons, fazendo com 

que as ligações de hidrogênio sejam rompidas, e consequentemente diminuindo a 

afinidade do éter-coroa por estes sítios de reconhecimento. Desta maneira, o éter 

coroa se desloca para o segundo nível (bipiridínio, em azul). Neste processo, ocorre 

um deslocamento de 0,7 nm, e o movimento pode ser repetido até 10 vezes, mediante 

adição consecutiva de ácido e base. 
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1.1.1.2 Sistemas switch acionados por estímulos eletroquímicos 

 

Em outro exemplo engenhoso, Nguyen e colaboradores 13 exploraram uma 

estratégia semelhante, diferindo quanto ao tipo de estímulo empregado. No exemplo 

mencionado (Esquema 1.4), 6, a parte móvel (em azul) é um ciclofano tetracatiônico, 

ciclobis(paraquat-p-fenileno), (CBPQF4+), que pode ser induzido a se mover entre dois 

sítios de reconhecimento do componente linear: uma unidade tetratiafulvaleno (TTF) 

(em verde), e uma unidade dioxinaftaleno (DN) (em vermelho), separados por um 

espaçador oligoetilenoglicol. 
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Esquema 1.4 - Mecanismo de funcionamento da máquina molecular acionada por estímulos 

eletroquímicos. 

     

No estado inicial, a interação entre CBPQF4+ e TTF é maior que a interação 

CBPQF4+ e DN, portanto o macrociclo localiza-se na primeira unidade (TTF). 

Oxidando-se o TTF com Fe(ClO4)3 até o dicátion TTF2+, a interação com CBPQF4+ é 

desestabilizada, graças à repulsão coulombica, e o macrociclo se move à segunda 

unidade, DN, pela qual tem, então, maior afinidade. O estado inicial é regenerado ao 

se reduzir o TTF2+ até TTF, com ácido ascórbico. 

Ligando-se este sistema a nanopartículas de sílica mesoporosa (em rosa), foi 

elaborado um sistema de liberação controlada de moléculas convidadas, semelhante 

a uma válvula. No estado inicial, a válvula é carregada com as moléculas, e então 

induz-se o macrociclo a mover-se até a unidade DN, fechando-se a válvula. Ao 
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reduzir-se eletroquimicamente o sistema ao estado inicial, o macrociclo se desloca 

novamente à unidade TTF, abrindo a válvula, e liberando as moléculas convidadas. 

Os esforços dispendidos nesta área foram recentemente reconhecidos com um 

prêmio Nobel, concedido a Jean-Pierre Sauvage, J. Fraser Stoddart e Ben L. Feringa, 

em 2016, “pela concepção e síntese de máquinas moleculares” 14. 

 

 

1.1.1.3 Sistemas switch acionados por estímulos luminosos - foto-switch’s 

 

Uma classe de sistema switch que tem despertado bastante atenção é aquela 

na qual a modulação entre dois ou mais estados, mais ou menos estáveis, é 

controlada por estímulos luminosos. Estes sistemas são denominados também de 

foto-switch’s, e apresentam certas peculiaridades em decorrência dos fenômenos 

fotoinduzidos. 

 

1.1.1.3.1 Princípios de Fotoquímica 

 

Reações fotoquímicas diferem das reações de estado fundamental, uma vez 

que a interação do reagente com a radiação eletromagnética pode conduzir a   uma 

alteração na sua energia e distribuição eletrônica, levando a intermediários de alta 

energia, geralmente inacessíveis termicamente. A barreira de energia transposta 

fotoquimicamente, leva a uma reatividade maior em comparação ao estado 

fundamental 15-17. 

A energia de grande parte das ligações químicas se situa entre 150 (O-O; C-I) 

e 400 kJ mol-1 (C-H; O-H), intervalo que corresponde à energia da radiação 

eletromagnética da faixa do UV-Vis (200 - 700 nm) 16,18. Portanto, esta é a faixa de 

radiação tipicamente empregada em reações fotoquímicas. 

Numa reação fotoquímica, o primeiro passo é a excitação, na qual o reagente 

é levado a um estado de maior energia (estado excitado). A 1ª lei da fotoquímica (Lei 

de Grothus-Draper), declara que apenas a luz absorvida é efetiva numa transformação 

fotoquímica. Segundo a 2ª lei da fotoquímica (Lei de Stark-Einstein), a absorção de 

luz é um fenômeno quântico, e, portanto, um fóton absorvido ativa não mais do que 

uma molécula (o que define o rendimento quântico, ) 19. 
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Os níveis energéticos e fenômenos fotofísicos envolvidos numa molécula são 

apresentados num diagrama de estados de energia, ou diagrama de Perrin-Jablonksi 

18,19 (Figura 1.4). Este modelo simplificado assume que as geometrias nucleares do 

reagente são fixas. 

 

 

Figura 1.4 - Diagrama de Estados de Energia, retratando estados moleculares e processos fotofísicos. 

 

O estado fundamental em que a molécula se encontra, é representado por S0, 

que remete a um estado singlete (i.e., elétrons com spins opostos). Também pode 

assumir estados vibracionais distintos (v = 0, 1, 2, 3, etc). 

Os seguintes processos (algarismos em vermelho na Figura 1.4) podem 

ocorrer19: 

1 - A absorção de radiação eletromagnética pelo estado fundamental S0 leva a 

um estado excitado de mesma multiplicidade, S1 ou S2 (escala de tempo: 10-15 s). 

2 - Conversão interna entre estados de mesma multiplicidade (S2→S1, S1→S0, 

T2→T1, etc), um processo não radiativo. (10-12 – 10-6 s). (Nota: Tn é um estado triplete 

i.e., elétrons com spins paralelos). 

3 e 4 - Cruzamento intersistemas, um processo não radiativo ocorrendo entre 

estados de multiplicidade distintos (Singlete e Triplete, por exemplo), no qual ocorre 

uma inversão de estado de spin eletrônico. (10-12 – 10-6 s para conversão S→T; 10-9 – 

101 s para conversão T→S). 

5 - Relaxação vibracional. O excesso de energia vibracional, adquirido durante 

transições eletrônicas é perdido na forma de calor. Assim, a molécula decai ao estado 

vibracional de menor energia (v = 0), de cada estado eletrônico. Este processo é 

extremamente rápido, de modo que os processos radiativos (6 e 7 a seguir) sempre 

decorrem do estado v = 0. (10-13 – 10-12 s). 
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6 - Fluorescência. Emissão radiativa do estado excitado, geralmente a partir do 

primeiro estado excitado singlete, S1. Ocorre retenção da multiplicidade de spin. (10-9 

– 10-7 s). 

7 - Fosforescência. Emissão radiativa do estado excitado, geralmente a partir 

do primeiro estado excitado triplete, T1. Ocorre mudança da multiplicidade de spin. 

(10-6 – 10-3 s). 

Características importantes nestas transições são a sua probabilidade de 

ocorrer. Transições que conservam multiplicidade de spin (S0 + hν → S1; S1 → S0 + 

hν) são muito prováveis, e ditas permitidas. Já transições com mudança de spin (S0 + 

hν → T1; T1 → S0 + hν) são menos prováveis, e ditas proibidas. 

Para uma descrição mais completa de um processo fotoquímico, é útil o 

emprego de Superfícies de Energia Potencial 18, pois leva em consideração a 

mudança de geometria nuclear entre reagente e produto, que no diagrama de estados 

é assumida como sendo fixa. 

A Superfície de Energia Potencial (Figura 1.5) dispõe a Energia Potencial de 

um sistema no eixo y e a geometria no eixo x; ela amplia o Diagrama de Estados de 

Energia para descrever como a Energia Potencial varia quando a geometria de R* (o 

reagente no estado excitado) varia de uma geometria próxima a R, para uma 

geometria próxima a possíveis estruturas (I) envolvidas na geração de P (o produto). 

 

 

Figura 1.5 - Superfícies de Energia Potencial do estado fundamental (R) e do estado excitado (*R). As 

setas na superfície indicam o movimento da geometria nuclear de uma molécula. Adaptado da 

Referência 18. 
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À esquerda no diagrama, é representada uma região de transformações 

puramente fotofísicas, do tipo R + hν → *R; *R → R + hν, sem alteração na distribuição 

eletrônica, após o ciclo de excitação/desativação. À direita localiza-se a região 

“fotoquímica”, com transformações do tipo R + hν → I → P; R + hν → *I → P; R + hν 

→ *I → *P → P; gerando uma espécie (P) diferente do reagente (R). Destaca-se uma 

intersecção cônica, configuração molecular na qual os múltiplos estados eletrônicos 

são degenerados - responsáveis pela conversão interna ultrarrápida entre estados 

eletrônicos 18. 

 

 

1.1.1.3.2 Características gerais dos foto-switch’s 

 

 

O uso da luz como input é interessante por uma série de razões 20-24: 

 Rapidez, já que a excitação eletrônica ocorre na escala de tempo de 

femtossegundos (10-15 s), e a fonte de luz pode ser ligada e desligada facil- e 

rapidamente; 

 Há alta resolução espaço-temporal, e pode-se inclusive realizar a aplicação do 

estímulo a maiores distâncias, não sendo necessário haver contato físico no sistema; 

 Não há necessidade de adicionar continuamente reagentes químicos, e não 

ocorre transporte de matéria, o que elimina limitações como a difusão, e os riscos de 

contaminação; 

 Não há geração de subprodutos (desde que o corante seja resistente à fadiga); 

 É não invasivo (dentro de certos limites de comprimento de onda); 

 Diversas fontes de radiação podem ser empregadas, desde lâmpadas 

convencionais, LEDs, lasers, e luz solar; 

 Diversas operações lógicas podem ser realizadas ao utilizar mais de um 

comprimento de onda do espectro eletromagnético; 

 Além do uso como estímulo (input), os fótons podem ser usados para monitorar 

o estado do sistema, por espectrofotometria; 

 É possível adaptar a reação em sistema sólido, e inclusive construir sistemas 

tridimensionais. 
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E, se a luz também funcionar como output, (emissão de luminescência), este 

será um sistema switch completamente fotônico. Portanto, os processos switch se 

mostram mais elegantes que aqueles que empregam condições mais drásticas, como 

uso de oxidantes, íons ou alteração de pH. Contudo, para ser útil como foto-switch, é 

primordial que o cromóforo tenha alta absortividade molar, resistência à fadiga, alto 

rendimento quântico, e separação energética entre os dois estados (menor grau de 

sobreposição de espectros), para garantir excitação seletiva de um dado isômero, 

bem como para o monitoramento (output) 2,23. 

Um exemplo interessante de como um estímulo luminoso pode ser explorado 

para elaborar um dispositivo de lógica molecular é apresentado por Furtado et al, 2006 

25 (Esquema 1.5). Este baseia-se numa célula solar sensibilizada por corante, 

empregando TiO2 como filme nanocristalino, e Ru3O(Ac)6(py)2(pzCO2H)]PF6 (Ac = 

acetil, py = piridina, pz=pirazina) (7) como sensibilizador. 

Ao irradiar-se o sistema comexc = 420 nm, correspondendo à banda de 

transferência de carga do corante, ocorre uma injeção de elétrons do sensibilizador 

no seu estado excitado para a célula, o que leva à separação de cargas e produz 

corrente elétrica (Esquema 1.5A). Por outro lado, a irradiação da célula com exc = 350 

nm, leva à absorção direta de luz pelo TiO2. Em razão do potencial redox do corante, 

este recebe elétrons do TiO2, quando este se encontra no estado excitado; ao invés 

de atuar como doador; de maneira que 7* é reduzido pelo filme de TiO2. 

Posteriormente, 7- reduz o eletrólito (I2 → I-), levando à migração de elétrons para o 

eletrodo e fechando o circuito (Esquema 1.5B). 

 

 

Esquema 1.5 - Mecanismo de geração de corrente elétrica a partir dos estímulos A : exc = 420 nm e 

B : exc = 350 nm. Adaptado da referência 20. 
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O comportamento deste dispositivo é sumarizado na Tabela 1.2. Na ausência 

de luz (In1 = In2 = 0), não há corrente elétrica gerada (Output = 0). Na presença do 

estímulo luminoso em exc = 420 nm ou exc = 350 nm, uma fotocorrente é gerada 

(Esquema 1.5) e (Output = 1). Já na presença de ambos os estímulos luminosos, não 

há geração de corrente, uma vez que estas se cancelam. Desta maneira, este se 

constitui como um sistema do tipo XOR 3. 

 

Tabela 1.2 - Condições de funcionamento para o dispositivo fotoeletrônico 7. 

Input (h) In1-In2 Corrente Output 

Nenhum 0-0 Sem corrente 0 

420 nm 0-1 Catódica 1 

350 nm 1-0 Anódica 1 

350 nm + 420 nm 1-1 Sem corrente 0 

In1 = exc = 350 nm; In2 = exc = 420 nm. 

 

Apesar das numerosas vantagens mencionadas dos foto-switch’s, alguns 

problemas inerentes destes sistemas, tais como a dissipação de energia em sistemas 

fluorescentes, com a consequente geração de calor; e a indesejada transferência de 

energia entre unidades fotocrômicas, o que suprime o comportamento switch, ainda 

devem ser solucionados a fim de facilitar o acesso a dispositivos moleculares 

baseados no emprego da luz 2. 

Para aplicações práticas de switchs moleculares, é interessante que haja 

homogeneidade de sinais de entrada e saída (i.e., input e output sejam de mesma 

natureza), para que seja possível conectar várias portas lógicas em circuito, num 

sistema organizado; neste caso, o output da primeira porta corresponde ao input da 

porta subsequente. Desta forma, efetua-se a transmissão de um sinal através do 

sistema supramolecular. De outro modo, pode-se integrar mais de uma função numa 

mesma molécula, a fim de converter um tipo de sinal em outro, até obter as 

características desejadas 2. 

As classes de foto-switch’s mais importantes 3 se baseiam em três processos 

fotoquímicos: fotoisomerização de duplas ligações; reações de abertura e fechamento 

de anéis induzidas por luz; e transferência de elétrons fotoinduzida (TEF). O último 

fenômeno pode resultar em tautomerismo de valência, fundamento para diversos 
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dispositivos magnéticos; ou translocação de componentes em um arranjo 

supramolecular, devido a mudanças de afinidade, induzidas por TEF 26. 

Os dois primeiros processos mencionados estão em geral associados com o 

fenômeno de fotocromismo, definido como a transformação reversível de uma 

molécula entre duas formas, A e B, com características espectrais distintas, induzido 

em uma ou ambas as direções, por absorção de radiação eletromagnética 27,28. 

 

 

As duas formas são isômeros, pois a excitação eletrônica leva a um rearranjo 

na estrutura eletrônica e nuclear. Esta mudança espectral observada é, em geral, mas 

não necessariamente, acompanhada de outras mudanças de propriedades, como 

índice de refração, constante dielétrica, momento de dipolo, potencial de 

oxidação/redução, e geometria da molécula 9. 

A forma termodinamicamente mais estável A é convertida por irradiação em B, 

forma de mais alta energia (Figura 1.6). 

 

   

 

Figura 1.6 - Representação esquemática do diagrama de energia potencial de um foto-switch genérico 

(esquerda) e espectros de absorção dos isômeros correspondentes (direita). Figura adaptada da 

referência 29. 
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A transformação inversa pode ser realizada por excitação com radiação de 

outro comprimento de onda, ou, em alguns casos, por via térmica, ao superar uma 

certa barreira energética. A velocidade de regeneração da forma inicial A é 

dependente desta Energia de Ativação. Em alguns casos o processo é revertido 

somente mediante aplicação de um segundo estímulo luminoso. De acordo com esta 

estabilidade térmica, switch’s fotocrômicos são classificados em duas categorias 9: 

 

 Tipo T - (termicamente reversível), quando o isômero gerado fotoquimicamente 

pode reverter ao estado inicial termicamente (sistema monoestável); 

 Tipo P - (fotoquimicamente reversível), quando o estado inicial não é 

regenerado mesmo a temperaturas elevadas, apenas fotoquimicamente 

(sistema biestável). 

 

Sistemas do tipo P são particularmente interessantes para propósitos de 

armazenamento de informação, o que garante que a “memória” do dispositivo seja 

mantida, e a informação seja apagada somente quando pretendido, ao se aplicar um 

estímulo adequado. 

Apesar de o fotocromismo ser um processo não-destrutivo, algumas reações 

paralelas podem ocorrer, levando a substância à fadiga. Estas são, geralmente 

devidas à oxidação. Um parâmetro importante para avaliar a resistência do sistema 

fotocrômico é o número de ciclos que o mesmo pode desempenhar sem 

decomposição mensurável. Num ciclo, a substância é convertida fotoquimicamente 

do estado A ao estado B, e revertida ao estado A, termica- ou fotoquimicamente 30. 

O modelo fotocrômico mais importante é encontrado na natureza, e é 

fundamentado em processos de isomerização cis-trans de ligações duplas –C=C– 

presentes em proteínas, como a Rodopsina, envolvida no processo da visão em 

mamíferos. Neste caso, a unidade 11-cis-retinal (8), presente na proteína Rodopsina 

via ligação de Schiff, é transformada à sua forma trans, mediante absorção de 

radiação eletromagnética 18,26 (Esquema 1.6). 
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Esquema 1.6 - Isomerização em torno da ligação C11-C12 da retinil imina. 

 

Neste processo, ocorre uma mudança estrutural na proteína, o que rompe uma 

série de ligações de hidrogênio, desencadeando processos bioquímicos complexos. 

Como resultado, um fóton é convertido a um sinal que é interpretado pelo cérebro 

como uma imagem. A regeneração à forma cis ocorre mediante uma sequência de 

processos enzimáticos, fechando o ciclo, e possibilitando ao retinal absorver luz 

novamente 18,31-33. 

Este processo também é utilizado na transdução de energia pelas bactérias 

fotossintetizantes, como a Halobacterium salinarum 34. Neste caso, a luz converte o 

cromóforo retinal, inserido na cavidade da proteína bacterio-rodopsina, no isômero 13-

cis; desencadeando uma bomba de prótons através da membrana protéica, a qual 

serve como fonte energética ao organismo 18. 

 

1.1.1.3.3 Classes de foto-switch’s 

 

1.1.1.3.3.1 Estilbenos 

 

O sistema da rodopsina, descrito anteriormente, serve inclusive como 

inspiração para sistemas artificiais, fundamentados em processos de isomerização 

cis/trans de ligações duplas, como o dos estilbenos. Estes sistemas têm seu 

comportamento fotocrômico baseado em isomerização E-Z, semelhantemente ao 

caso do retinal. A forma E (do alemão entgegen, contrário; lados opostos), trans, é 

convertida por absorção de luz ultravioleta na forma Z (do alemão zusammen, juntos; 
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do mesmo lado), cis, que gera interações estéricas entre os anéis fenílicos, e diminui 

a conjugação eletrônica entre eles 35. 

Uma desvantagem deste switch (representado pelo estilbeno não substituído, 

9) é a sua tendência de sofrer oxidação/ciclização irreversível, na presença de um 

oxidante, como o oxigênio (Esquema 1.7) 18,36,37. 

 

 

Esquema 1.7 - Fotoisomerização e ciclização do estilbeno na presença de um oxidante. 

 

Dentre os foto-switch’s mais estudados e explorados, destacam-se ainda os 

diariletenos, fulgidas, spiropiranos, e os azobenzenos. 

 

 

1.1.1.3.3.2 Diariletenos 

 

Diariletenos são derivados dos estilbenos, mas com características bastante 

distintas, sendo altamente resistentes à fadiga, estáveis termicamente e termicamente 

irreversíveis (Tipo P). A reação fotocrômica se deve à transformação reversível entre 

a forma “aberta”, 10a com absorção somente na região do ultravioleta; e a forma 

ciclizada 10b, colorida 38. 

 

 

 

Ademais, mudanças nas propriedades de luminescência também podem ser 

moduladas ao realizar essa fototransformação 39,40. 
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1.1.1.3.3.3 Fulgidas 

 

 

O fotocromismo das fulgidas se deve à conversão de uma forma aberta, 11a, 

incolor; à forma ciclizada 11b, colorida, mediante absorção de luz ultravioleta. A forma 

aberta pode ser regenerada mediante irradiação com radiação visível. O processo 

térmico geralmente é desprezível (Compostos fotocrômicos do Tipo P) 41. 

 

 

 

 

1.1.1.3.3.4 Spiropiranos 

 

 

A família dos spiropiranos se caracteriza por um processo de clivagem 

heterolítica da ligação C-O da forma spiro, ciclizada, originando uma forma aberta, 

zwitterionica, merocianina 42. A forma spiro (12a), ortogonal, não absorve na região do 

visível, e a sua conversão à forma merocianina (12b), planar e colorida, é realizada 

com excitação na região do ultravioleta. Neste processo de isomerização, há elevada 

mudança de polaridade (8-15D) 43. A forma inicial é regenerada tanto por absorção de 

luz visível, quanto termicamente (O que faz deste um composto fotocrômico do Tipo 

T). 
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1.1.1.3.3.5 Azobenzenos 

 

Os azobenzenos, também se apresentam em dois isômeros, E (trans) e Z (cis), 

considerando a semelhança estrutural com os estilbenos. O E-azobenzeno, E-azo, 

termodinamicamente mais estável em cerca de 50 kJ mol-1 44, é transformado no Z-

azobenzeno Z-azo mediante irradiação com luz UV. A barreira energética do estado 

fotoexcitado é de cerca de 200 kJ mol-1 45. O processo inverso é efetuado por excitação 

com luz visível. Alternativamente, a forma inicial é regenerada termicamente, na 

ausência de luz 46. A energia de ativação para a transformação Z-E em solução é de 

96 kJ mol-1 47. Desta maneira, a forma E é predominante em condições sem 

luminosidade. 

 

 

 

 

Esquema 1.8 - Processos de isomerização fotoquímica e térmica (acima) e diagrama simplificado de 

estados (abaixo) das formas isoméricas do azobenzeno.  representa a absorção molar da espécie;  

o rendimento quântico de isomerização a partir de cada forma, e kT, a constante de velocidade do 

processo térmico Z-E. Adaptado da referência 48. 

 

O azobenzeno, assim como seus derivados, apresenta algumas propriedades 

muito interessantes. É quimicamente estável a temperaturas moderadas, e resistente 

à radiação UV/Vis; os isômeros apresentam comportamentos espectrais 

significativamente distintos 47. Ainda, uma grande alteração estrutural ocorre com a 

isomerização E-Z, sendo a distância entre as posições 4 e 4’ diminuída de 1,0 nm 
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(isômero E) 49 a 0,59 nm (isômero Z) 50, e seu momento de dipolo aumenta de 0 para 

cerca de 3 Debye 51, como resultado da distribuição não uniforme da carga elétrica na 

molécula, na forma Z. 

O azobenzeno não substituído foi relatado pela primeira vez em 1834, por 

Mitscherlich, que o obteve a partir de uma solução alcalina de nitrobenzeno em álcool 

52. Posteriormente, Alfred Noble o sintetizou mediante redução de nitrobenzeno em 

ácido acético contendo limalha de ferro 53. Sua notável propriedade de isomerização 

E/Z, entretanto, só foi percebida em 1937, quando Hartley 54 buscava determinar o seu 

coeficiente de Absorção Molar, e verificou que não havia reprodutibilidade dos valores 

de Absorbância, quando as soluções eram mantidas expostas à luz. Uma inspeção 

cuidadosa revelou que se tratava de uma forma diferente do azobenzeno ordinário. 

As características peculiares dos azobenzenos possibilitaram diversas 

aplicações práticas. Por exemplo, utilizando os éteres-coroa funcionalizados com 

grupo azo 13 55 e 14 56, Shinkai e colaboradores elaboraram sistemas transportadores 

de cátions, sendo a seletividade de extração influenciada pela exposição à luz, graças 

à expansão/contração da cavidade, determinada pela forma isomérica do grupo azo. 

Estas são consideradas as primeiras máquinas molecular artificiais, concebidas cerca 

de 20 anos após a proposta de Feynman 6. 

 

 

Esquema 1.9 - Isomerização fotoinduzida e térmica de azobenzenos funcionalizados com éteres coroa. 
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Estratégias de inclusão do tipo host-guest também foram empregadas numa 

estrutura dendrimérica, com grupos azo na periferia, a qual encapsula moléculas 

convidadas e as libera de maneira fotocontrolada 57. 

Explorando o movimento conformacional do grupo azo, Peters, et al, 2008 58a e 

Viehmann, Hecht, 2012 58b construíram um switch de basicidade, 15, derivado de uma 

piperidina N-alquilada. O par de elétrons isolados é blindado pelo anel aromático 

volumoso, quando o grupo azo se encontra na forma E. A fotoisomerização altera a 

estrutura conformacional da molécula, tornando o par de elétrons exposto, e 

possibilitando a catálise básica em uma reação de Henry, entre p-nitrobenzaldeído e 

nitroetano; que não é possível quando o switch se encontra na forma E. 

 

 

Esquema 1.10 - Catálise básica de reação de Henry mediada pelo estado de isomerização do grupo 

azo. 

 

Recentemente, um azobenzeno foi utilizado para controlar o transporte de íons 

em uma membrana celular, através da abertura e fechamento de poros. Na 

configuração inicial E, um azocorante com substituinte amônio quaternário bloqueia o 

canal de íons. Esta situação é modificada com a fotoisomerização para a forma Z, no 

qual o tamanho da cadeia do azobenzeno diminui, permitindo a passagem de íons 59. 

Em outro exemplo selecionado, um sistema composto por uma ftalocianina de 

silício com grupos azo axiais, 16, apresenta uma série de características 

interessantes. A intensidade de emissão de fluorescência da unidade ftalocianina é 

função do estado de isomerização do ligante axial, sendo maior para a forma E do que 

para a forma Z. Portanto, é possível modular a fluorescência da unidade central 

ftalocianina. Após a geração da forma Z, a reação Z-E pode ser realizada tanto 



39 
 

termica- quanto fotoquimicamente, através da irradiação na banda de absorção do 

grupo azo, ou de maneira fotossensibilizada, por excitação na banda Q da ftalocianina. 

A velocidade de regeneração térmica é lenta; ao passo que a reação fotoquímica é 

rápida, o que possibilita ainda um controle da cinética de regeneração da forma E 60,61. 

 

 

Esquema 1.11 - Interconversão entre E-16 e Z-16. 

 

Funcionalização de superfícies com azobenzenos fotocrômicos possibilitam 

alterações mecânicas em polímeros 62; movimento de líquidos 63; estocagem de 

energia solar 64 e captura de gases em compósitos de MOF (metal organic 

frameworks) 65 e polímeros microporosos 66. 

A isomerização do grupo azo pode ainda ser usada para alterar as 

características de estruturas supramoleculares. Sob irradiação podem ser obtidas 

alterações de fase 67, solubilidade  68, cristalização 69, separação de fases 70, ou alterar 

a concentração micelar crítica e a atividade superficial 71. 

Além das aplicações possibilitadas pelos processos de isomerização E-Z, 

azobenzenos são massivamente empregados como corantes em tecidos e alimentos, 

graças ao sistema  altamente conjugado, o que os torna intensamente coloridos 72. 

Ainda são empregados na concepção de indicadores de pH 72, sensores de íons 73 e 

sensores de agentes neurotóxicos 74, além de serem aplicados em óptica não-linear 

75 e como cristais líquidos 76, em dispositivos de armazenamento de informação óptica 

77 e como actinômetro 78. 

A forma Z, é menos estável, por questões estéricas. Nos derivados, a forma E 

geralmente é regenerada rapidamente, com algumas exceções 79. Em alguns casos, 

o retorno térmico lento à forma E é ocasionado pela estrutura rígida da forma Z, em 
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alguns macrociclos 79f-k. Em alguns exemplos notáveis, a forma E apresenta até 

mesmo uma menor estabilidade que a forma Z graças a um tensionamento no anel 80. 

Curiosamente, a introdução de substituintes volumosos nas posições meta- ao grupo 

azo aumentam significativamente o tempo de vida da forma Z, o que é atribuído à 

participação de forças de dispersão de London no isômero Z 81. 

Além dos azobenzenos e estilbenos, outras ligações duplas como C=N 82, P=P 

e P=C 83 também apresentam fotoisomerização. 

 

 

1.1.1.3.3.5.1 Características Espectroscópicas 

 

 

Espectroscopicamente, o azobenzeno é considerado um sistema com um 

estado de baixa energia (low-lying state) correspondendo a uma transição n→*, que 

aparece como uma banda de baixa intensidade na região do visível 84. Além da banda 

n,*, ocorre ainda uma banda ,* de alta intensidade, previstas por aproximações de 

Orbital Molecular (Esquema 1.12) 45,85. 

 

   

 

(a)      (b) 

Esquema 1.12 - Transições eletrônicas relevantes do cromóforo azo. Diagrama de Energia simplificado 

(a) e esquema demonstrando os orbitais envolvidos (b). Adaptado das Referências 15,86. 

 

(E)-azobenzeno apresenta uma absorção intensa em 320 nm ( = 22 000 L    

mol-1 cm-1), devida a uma transição →*, e uma banda de baixa intensidade n→* 

em 450 nm ( = 400 L mol-1 cm-1), formalmente proibida por simetria 46. Entretanto, 
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esta é relativamente intensa para uma transição proibida, o que é devido a uma 

distorção não planar e acoplamento vibrônico entre estados n,* e ,* 84,87. 

O isômero (Z)-azobenzeno, em contrapartida, tem absorção bem menos 

intensa na região da banda →* (270 nm,  = 5 000 L mol-1 cm-1), mas um incremento 

na intensidade da banda n→* (450 nm,  = 1 500 L mol-1 cm-1), que é permitida por 

simetria 46. 

A banda em cerca de 320 nm (,*) pode ser compreendida como sendo 

decorrente da conjugação entre o grupo azo e o sistema aromático. Diferentes 

estruturas canônicas de ressonância contribuem para a banda de absorção observada 

(Esquema 1.13). 

 

 

           (A)      (B)         (C) 

Esquema 1.13 - Estruturas de ressonância para o azobenzeno. 

 

Substituintes eletrodoadores e/ou eletroaceptores nas posições 4 e 4’ 

estabilizam a forma quinóide (C, no Esquema 1.13), e diminuem a energia envolvida 

na transição eletrônica do estado fundamental para o estado excitado 88,89 (Esquema 

1.14). 

 

 

Esquema 1.14 - Transições eletrônicas no azobenzeno e em derivados com grupo doador de elétrons. 

 

Como resultado, azoderivados contendo substituintes eletrodoadores, bem 

como azoderivados com padrão de substituição push-pull apresentam a banda -* 

deslocada para maiores comprimentos de onda 90, como será discutido 

posteriormente. 
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Bandas numa região de mais alta energia (210-290 nm) são devidas a 

transições dos anéis aromáticos 85a. 

As diferenças espectrais entre os isômeros têm origem na diferente simetria 

molecular. Enquanto E-azobenzeno tem simetria C2h, a simetria para Z-azobenzeno é 

C2 84. E-azobenzeno tem uma estrutura quase planar no estado sólido 91, enquanto 

que na fase gasosa se observa uma estrutura não-planar, com os grupos fenila 

distorcidos em cerca de 30 ° em torno da ligação N-fenila 92. No Z-azobenzeno, os 

anéis aromáticos são distorcidos 56 º fora do plano do grupo azo 93. Um dos anéis 

aromáticos rotaciona, diminuindo a repulsão estérica entre as nuvens  dos anéis 

aromáticos, que ocorreria se os anéis estivessem face-a-face 94,95. 

 

 

Figura 1.7 - Estruturas tridimensionais do (E)-azobenzeno e (Z)-azobenzeno. 

 

Nos azobenzenos, a posição da banda →* é bastante sensível à substituição 

nos anéis aromáticos, ao passo que a banda n→* é pouco afetada. Esta última pode, 

entretanto, ser deslocada com substituições com grupos fenila nas posições orto 96, 

ou quando há um maior número de grupos azo, como em bis-azobenzenos, pois os 

orbitais n dos grupos azo podem interagir entre si 84. 

A sensibilidade da banda ,* à substituição se explica pela interação dos 

elétrons dos substituintes (auxócromos) com os elétrons  do sistema, estabilizando 

o orbital * 97. 

Rau classifica os azobenzenos em três classes, de acordo com seu padrão de 

substituição molecular, e a energia relativa dos estados ¹(n,*) e ¹(,*) (i.e., a posição 

das bandas referentes a cada transição no espectro eletromagnético) 95 (Esquema 

1.15): 
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Esquema 1.15 - Exemplos das classes dos derivados de azobenzenos. Adaptado da Referência 46. 

 

 Azobenzenos: ¹(n,*) tem menor energia; há uma grande diferença de energia 

entre este estado e o ¹(,*), de maior energia. A natureza eletrônica é análoga à do 

azobenzeno não-substituído. 

 Aminoazobenzenos: ¹(n,*) e ¹(,*) têm energias similares, o que gera uma 

sobreposição das bandas no espectro eletromagnético. Pelo menos um dos anéis 

aromáticos é substituído com um grupo doador de elétrons, na posição orto ou para. 

 Pseudoestilbenos: ¹(,*) tem menor energia que o estado ¹(n,*), graças a um 

caráter de transferência de carga, que desloca esta banda em direção ao vermelho. 

Representantes desta família apresentam grupos substituintes doadores- e 

retiradores de elétrons em cada um dos anéis aromáticos (padrão de substituição 

push-pull). A posição desta banda é muito sensível à polaridade do solvente, o que 

torna os pseudoestilbenos aptos a serem empregados como sondas de polaridade 98. 

 

A protonação de azobenzenos 99 ou complexação dos elétrons n 100 aumenta a 

energia do estado n,*, de forma que o estado ,* se torna o de menor energia; o 

que caracteriza os compostos nesta condição como pseudoestilbenos. 

A sensibilidade da banda ,* ao solvente se origina na estabilização relativa 

dos estados fundamental e excitado. Quando a interação do estado excitado com o 

solvente é maior em relação ao estado fundamental, a energia da transição diminui, o 

que se traduz num deslocamento batocrômico 15,86 (Figura 1.8B). 

Os azobenzenos, aminoazobenzenos e pseudoestilbenos costumam ser, 

respectivamente, amarelos, alaranjados e vermelhos (Figura 1.8A). 
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Figura 1.8 - Espectro de absorção de exemplo das classes: azobenzeno, 4-aminoazobenzeno e              

4-(N,N-dietilamino-4’-nitroazobenzeno) em tolueno (A); e espectros do 4-(N,N-dietilamino-                               

4’-nitroazobenzeno) em diferentes polaridades (B). max: 450nm   (n-hexano); 510nm (DMSO). 

 

Além do comportamento espectral, os representantes das classes 

espectroscópicas têm outras características em comum, como similaridades no 

comportamento fotoquímico e de isomerização térmica 46,95. 

Deslocamentos consideráveis no comprimento de onda de excitação de 

azocorantes podem ser realizados por alteração na diferença dos níveis HOMO e 

LUMO; além de processos indiretos, como a isomerização sensibilizada, por 

transferência de energia, ou elétrons 101. 

A diminuição da diferença dos níveis HOMO e LUMO de um azoderivado pode 

ser realizada por meio de: 

 aumento na polarização molecular, por meio da introdução de substituintes 

eletro-doadores e eletro-aceptores nos anéis conjugados à ligação azo (padrão 

de substituição push-pull; o que caracteriza um pseudoestilbeno), com 

destaque para composições com carga permanente (iônicas) 102; 

 expansão dos anéis aromáticos, de benzeno para naftaleno 103, ou fluoreno 104; 

 aumento dos efeitos de ressonância  por meio do aumento do número de 

ligações N=N 90,105,106; 

 complexação com íons metálicos 107; ou com fluoreto de boro 108, cuja banda 

-* inclusive inverte a posição com a banda n-*, sem ocorrer sobreposição 

entre tais bandas; 

 substituição dos anéis aromáticos por heterociclos 109; 
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 substituições nas posições orto- em relação ao grupo azo com substituintes 

eletronegativos 110. 

 

Uma observação importante a ser considerada ao planejar azoderivados com 

absorção no visível, é que frequentemente, a diminuição da energia de excitação, 

também é acompanhada de uma diminuição da estabilidade da forma Z (menor tempo 

de meia vida) 101. 

O efeito da substituição das posições orto- ao grupo azo foi testado 

recentemente. Beharry, Sadovski, Woolley, 2011 110a verificaram uma separação 

energética considerável (36 nm) entre as bandas n-* para os diferentes isômeros de 

um azobenzeno com substituintes orto-metoxi à ligação azo. Este efeito está 

relacionado à repulsão entre orbitais n do azobenzeno e pares de elétrons não-

ligantes dos átomos de oxigênio, o que aumenta a energia de todos os orbitais. Devido 

ao impedimento estérico, os grupos metoxi causam uma distorção da planaridade do 

isômero E. 

Em azoderivados com quatro substituintes flúor orto- à ligação azo, ocorre 

separação de até 50 nm entre as bandas n-* dos isômeros E e Z 110b. Neste caso, 

entretanto, a separação se fundamenta na redução da densidade eletrônica da ligação 

N=N, graças à presença dos átomos de flúor, diminuindo a energia do orbital n; assim, 

a energia da transição n→* é aumentada, enquanto as bandas -* são deslocadas 

para o azul. 

Por meio de estudos teóricos, creditou-se este deslocamento da energia de 

excitação à não-planaridade da forma trans, causada pelos substituintes volumosos 

110g. 

Substituição das posições orto por grupos fenila desloca a banda n- até a 

região de 520 nm. Esta característica foi assumida como sendo devida mais ao caráter 

eletrônico do que ao impedimento estérico 96. 

Em um caso peculiar, uma estrutura cíclica, gera separação energética de 

quase 90 nm entre a banda n-* dos isômeros 80b, o que possibilita fotoisomerização 

E-Z quantitativa, e Z-E de 92 %, empregando somente radiação visível. 

Em alguns casos, a interação dos elétrons não-ligantes do grupo azo com íons 

metálicos 111 ou outros elementos, como boro 112 também gera um deslocamento 

batocrômico intenso; entretanto comprometendo a isomerização E-Z, por se restringir 
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a movimentação da ligação N-C do grupo azo. Nestes casos, o corante pode inclusive 

tornar-se fluorescente. 

Além dos casos supracitados, na qual a isomerização é realizada diretamente, 

algumas estratégias de isomerização do grupo azo incluem processos de 

isomerização sensibilizada 101. 

A isomerização por transferência de energia pode ocorrer ao acoplar o 

azoderivado com algum cromóforo sensibilizador 113,60,61, o qual absorve radiação de 

uma energia além do espectro de absorção do azoderivado, e posteriormente 

transfere essa energia ao grupo azo; ou combinando o azoderivado com algum 

cromóforo com comportamento de absorção multifotônica 114. Nesta estratégia, o 

cromóforo é excitado com fótons de baixa energia, e emite radiação de maior energia, 

a qual, se corresponder à banda de absorção do azobenzeno, pode induzir à 

isomerização. 

Alternativamente, a isomerização Z-E pode ser induzida por corrente elétrica 

115, o que é atribuído à redução do Z-azobenzeno ao ânion radical. Catálise por 

nanopartículas também é observada 116. A isomerização pode ser realizada somente 

numa direção, aquela produzindo o isômero termodinamicamente mais estável. 

Todavia, se a forma menos estável termodinamicamente (Z) for gerada 

fotoquimicamente, é possível realizar ciclos de conversão E→Z→E, aplicando 

continuamente estímulos luminosos e eletroquímicos 115e. 

 

 

1.1.1.3.3.5.2 Mecanismos propostos para a Isomerização Fotoinduzida 

 

 

Após o trabalho pioneiro de Hartley, estudos sistemáticos foram conduzidos no 

sentido de elucidar as características fotoquímicas do azobenzeno, bem como dos 

seus derivados. 

Verificou-se que o rendimento quântico de isomerização, E-Z, é dependente 

do comprimento de onda empregado no fotoprocesso, sendo de 0,27 para excitação 

na banda n-* (S1) e de 0,11 para a banda -* (S2) 117, o que viola a Regra de Kasha 

118. Esta observação foi atribuída à existência de duas coordenadas de reação 119-121. 
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O rendimento quântico E→Z diminui com a diminuição da temperatura, tanto 

por excitação -* quanto n-* 122. O Z→E, entretanto, é praticamente constante, e a 

baixas temperaturas, os valores referentes à excitação -* e n-*, são bem próximos 

122b. Também se encontra um aumento no E→Z e uma diminuição no Z→E, em função 

do aumento na constante dielétrica do meio 120. 

A teoria de isomerização do azobenzeno foi muitas vezes apoiada no 

mecanismo experimentado pelo estilbeno (9), o qual é análogo iso--eletrônico do 

azobenzeno, e estruturalmente semelhante. 

 

 

 

No estilbeno, é bem estabelecido que a isomerização ocorre exclusivamente 

por meio da excitação →*, que leva a um rompimento da ligação dupla dos 

carbonos centrais, possibilitando a livre rotação em torno da ligação -C–C- 

(mecanismo semelhante ao mostrado no Esquema 1.16). Este mecanismo é 

conhecido como mecanismo de rotação. Magee, Shand, Eyring, 1941 123, entretanto, 

sugeriram para o azobenzeno um segundo mecanismo possível para essa 

transformação, considerando a diferença entre as Energias de Ativação: 96 kJ mol-1 

no caso do azobenzeno 47,124 e 150 kJ mol-1 no estilbeno 123. 

 

 

Esquema 1.16 - Representação dos mecanismos clássicos propostos para a isomerização do 

azobenzeno 125. 
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O mecanismo de inversão, antigamente denominado de “deslocamento lateral” 

envolve a rehibridização sp²→sp dos elétrons n do grupo azo, no qual o par de elétrons 

isolado ocupa o orbital p. Desta maneira, é criado um estado de transição planar, 

permanecendo a ligação  intacta 126. Este mecanismo também é responsável pela 

isomerização térmica de iminas (-C=N-) 127. 

Como nota, a via inversional é impedida nos estilbenos, graças ao efeito 

estérico dos hidrogênios vizinhos à ligação dupla 128. 

Argumentos em favor do mecanismo de inversão incluem o fato de a ligação 

azo isomerizar mesmo em condições estéricas. Alguns exemplos são o azoderivado 

funcionalizado com éter coroa 13 129, o azobenzofano 17 130; e azobenzenos contendo 

substituintes volumosos nas posições orto, como 18 e 19 131. 

 

 

 

Tabela 1.3 - Rendimentos Quânticos de isomerização do azobenzeno em comparação com derivados 

com restrição de rotação. 

 E→Z Z→E  

Referência 
 n-*  -*  n-*  -* 

 

Azobenzeno 
0,28 0,10 0,55 0,42 119 

0,315 0,135 0,469 0,328 132 

13 0,29 0,29 0,56 0,53 129 

17 0,24 0,21 - - 130 

18 0,24 0,15 0,5 0,5 131 

19 0,19 0,18 0,55 0,55 131 

 

Nestes compostos, a rotação está impedida, ou dificultada; entretanto a via 

inversional é possível. O fato de os rendimentos quânticos serem muito próximos, 

tanto por irradiação na banda (n-*) quanto na banda (-*), e quase idênticos ao       

E-Z (n-*) do azobenzeno (Tabela 1.3), foi interpretado como uma evidência da 
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inversão, no azobenzeno, a partir da excitação ao estado S1. Por excitação ao estado 

S2, deveria ocorrer a rotação, hipótese esta apoiada por cálculos de orbital 

molecular45. 

Ao se incluir E-azobenzeno numa ciclodextrina, o que restringe o movimento 

rotacional, também se observam rendimentos quânticos E-Z independentes do 

comprimento de onda de irradiação 133. Aumentos na viscosidade do meio tem 

pequenos efeitos sobre o rendimento quântico de isomerização do azobenzeno, 

diferentemente do caso de estilbenos 134, os quais, como já mencionado, isomerizam 

por rotação. 

Em filmes poliméricos 135 e em peneiras moleculares 136, azobenzeno sofre 

isomerização E-Z, diferentementemente do estilbeno, cuja isomerização tem 

eficiência reduzida ou mesmo impedida 137. Neste, a via de decaimento passa a ser a 

emissão de fluorescência 138. 

Em vista dos resultados obtidos para azoderivados com restrição de rotação, 

foi sugerido 130a que existem dois mecanismos possíveis no estado excitado das 

moléculas do tipo azobenzeno: rotação no estado ¹(-*) e inversão no estado ¹(n-*). 

Esta proposição foi ampliada num diagrama de energia potencial 129 (Esquema 1.17). 

 

 

Esquema 1.17 - Superfície de energia potencial para as vias de rotação e inversão do azobenzeno. 

Adaptado da Referência 129. 
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Na geometria do E-azobenzeno correspondente ao estado ¹(n-*), há um 

declive levando a um mínimo, a partir do qual ocorre a desativação ao estado 

fundamental, levando à isomerização de cerca de 25%. Por outro lado, no estado ¹(-

*), a coordenada da inversão é “ladeira acima”, enquanto que a rotação é mais 

favorecida, e leva a um funil próximo à geometria do máximo do estado fundamental. 

Um ponto importante é a conversão interna ¹(-*) → ¹(n-*), próximo à geometria da 

forma E. Esta via, entretanto, é desfavorecida pela elevada diferença de energia, 

sendo a via de rotação preferida 129. Este modelo qualitativo explica a diferença 

significativa nos rendimentos quânticos via excitação ¹(n-*) e ¹(-*). Ainda, 

intuitivamente é possível compreender porque em azobenzenos com restrição de 

rotação, os rendimentos quânticos tornam-se independentes do comprimento de onda 

de excitação: estando a via rotacional bloqueada, resta a conversão interna ¹(-*) → 

¹(n-*), forçando a desativação ao estado fundamental, pela mesma coordenada, 

mesmo que o estado excitado acessado seja o de maior energia, ¹(-*). 

Durante um longo período, a idéia de haver rotação no estado S2 ¹(-*), e 

inversão no estado S1 ¹(n-*) foi o cenário aceito para a isomerização fotoinduzida no 

azobenzeno. Todavia, experimentos empregando técnicas resolvidas no tempo, que 

permitem a caracterização de espécies com tempo de vida curto, contestaram esta 

teoria. 

Experimentos usando espectroscopia Raman resolvida no tempo demonstram 

que via excitação n→*, a ligação N=N encolhe 3 pm, e a ligação C-N é elongada 1 

pm, entre 5 e 30 fs 139. Ainda é observado um caráter de ligação dupla na ligação NN, 

quando no estado S1, e, portanto, a princípio, a ocorrência de um mecanismo 

inversional está de acordo, durante a excitação deste estado 140. Entretanto, ao excitar 

ao estado ¹(-*), observou-se uma conversão interna S2→S1 extremamente eficiente, 

baseando-se em estudos de fluorescência; o que portanto exclui a possibilidade de 

isomerização no estado ¹(-*) 140b. 

Um estudo teórico de um derivado cíclico, cuja rotação assumia-se até então 

ser bloqueada, sugeriu que esta é a via de isomerização principal 141. Desta maneira, 

havendo incerteza se a rotação é restrita ou não, as interpretações acerca dos 

resultados foram contestadas, e novos mecanismos, mistos, foram propostos, os 

quais estão ilustrados no Esquema 1.18. 
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Esquema 1.18 - Mecanismos mistos propostos para a isomerização fotoquímica do azobenzeno. 

Adaptado das referências 46,144. 

 

Estes mecanismos são a inversão concertada, que envolve um intermediário 

com geometria colinear de ambos os anéis aromáticos 142; a inversão assistida por 

rotação, no qual o ângulo de inversão CNN expande à medida que ocorre a rotação, 

ou seja, ambos os processos ocorrem simultaneamente 143, e o movimento de Hula 

twist, o qual é atribuído como o mais provável mecanismo para a isomerização 

fotoquímica 144. 

O mecanismo Hula Twist é multidimensional, requer pouco volume livre e 

lembra o movimento de um pedal, ou como o próprio nome sugere, a dança havaiana 

"Hula" ou ao movimento do popular bambolê. O Hula twist foi proposto para a 

fotoconversão da rodopsina, a qual, assim como o azobenzeno, também isomeriza 

em condições de restrição estérica 145. 

No caso dos azobenzenos, este mecanismo se baseia no movimento 

concertado dos nitrogênios e fenilas, no qual o ângulo do plano C1NN' rotaciona 180°, 

em torno de um eixo instantâneo entre os átomos de C1 e N', com as fenilas 

aproximando-se linearmente no plano molecular, de maneira parecida ao mecanismo 

inversional 128. 

(Quick et al, 2014) 128, empregando técnicas de absorção transiente, 

fluorescência e espectroscopia Raman estimulada, bem como cálculos teóricos, 

deduziram que um processo de isomerização misto, de inversão/rotação, ou Hula 
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Twist requer menor energia que a via de rotação ou inversão. A independência do   

E-Z em função da viscosidade, e a detecção de intermediários de tempo de vida 

relativamente longo, no estado S1, afastam a teoria da rotação, e inversão, 

respectivamente, no processo de fotoisomerização do azobenzeno. 

Os argumentos mais importantes em favor do mecanismo de inversão, e de 

exclusão do mecanismo de rotação, baseavam-se no menor requerimento de volume 

livre na isomerização. Entretanto, os mecanismos mistos, demonstrados no Esquema 

1.18 também possibilitam isomerização em condições estéricas. 

Até os anos 90, as reações de isomerização eram discutidas com base em um 

diagrama unidimensional de dois estados, com um cruzamento de curva evitado (do 

inglês, avoided curve crossing) e um estado “escuro” ou “fantasma”, a partir do qual a 

isomerização ocorria não-radiativamente. A compreensão atual se baseia em 

superfícies potenciais multidimensionais, envolvendo intersecções cônicas, que levam 

a conversão ultrarrápida entre os estados eletrônicos, e por fim, à isomerização 144,146. 

 

 

1.1.1.3.3.5.3 Mecanismos Propostos para a Isomerização Térmica 

 

 

Assim como na reação fotoquímica, o retorno térmico, que ocorre no estado 

fundamental, também foi objeto de longo estudo quanto ao mecanismo envolvido. 

Esta é uma reação unimolecular, e, portanto, segue uma cinética de primeira ordem 

147. 

Em termos energéticos, existe uma diferença apreciável entre os mecanismos 

classicamente propostos para a conversão térmica Z-E. A Energia de Ativação da via 

de rotação foi calculada como sendo de 290 kJ mol-1, e da inversão, de 137 kJ mol-1 

148, sendo o valor experimental para a conversão Z-E de 96 kJ mol-1 47,124,149,147. 

Cálculos ab initio para a isomerização térmica de diazeno (H-N=N-H) também 

demonstraram uma energia do estado de transição do mecanismo de inversão menor 

que a da rotação, podendo haver competição destes mecanismos em derivados do 

diazeno 150. A título de comparação, a barreira de isomerização de estilbenos, que 

isomerizam exclusivamente por rotação, é de 179 kJ mol-1 151. 

Conclusão semelhante foi encontrada ao se basear nos dados termodinâmicos 

do azobenzeno não substituído com azoderivados com substituintes volumosos, como 
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o azobenzeno 13 ligado a um éter coroa 152, e do 2,2’,4,4’,6,6’-hexametilazobenzeno 

18 153, para os quais a rotação é improvável. Tais parâmetros termodinâmicos são 

similares entre os azobenzenos comparados. 

 

 

 

O efeito da pressão também foi estudado para inferir o mecanismo operante 

154. O mecanismo de rotação pressupõe um estado de transição dipolar, 

acompanhado de uma variação de volume considerável, muito maior que no caso da 

inversão. No caso de azobenzenos sem padrão de substituição push-pull, a 

isomerização ocorre por inversão 154. 

Substituições na posição para- (sem, entretanto, caracterizar o tipo 

pseudoestilbeno) aumentam a velocidade de isomerização, independentemente da 

natureza eletrônica do substituinte 149,155. De fato, efeitos da substituição devem ser 

analisados com cuidado, considerando a possibilidade de o caráter eletrônico do 

substituinte ter o efeito de deslocalizar o par de elétrons isolado, envolvido num 

possível processo de inversão 156. Entretanto, a influência do solvente e dos 

substituintes é pequena, para concordar com o mecanismo de rotação 149. Ainda, 

aumentos de viscosidade tem pouco efeito sobre a cinética, contrariamente ao que é 

esperado para uma via rotacional 149. 

Aminoazobenzenos também experimentam inversão como via de isomerização 

térmica Z-E 157. Já no caso de azobenzenos com padrão de substituição do tipo push-

pull (i.e, pseudoestilbenos), a reação de isomerização Z→E térmica é altamente 

dependente da polaridade do solvente 158. Por exemplo, a constante de velocidade 

térmica do 4-dimetilamino-4’-nitroazobenzeno (20, Esquema 1.19) aumenta 105 

vezes, mudando o solvente de n-hexano para formamida (Tabela 1.4) 158d. 
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Esquema 1.19 - Conversão Z-E térmica do 4-dimetilamino-4’-nitroazobenzeno através de um 

intermediário polar. 

 

Tabela 1.4 - Velocidades de retorno Z-E do 4-dimetilamino-4’-nitroazobenzeno em solventes 

selecionados, a 298 K. Adaptado da Referência 158d. 

Solvente ε kT (s-1) 

n-hexano         1,836                  0,00201 

benzeno         2,275                0,0108 

metanol     32,70        51,2 

dimetilsulfóxido   46,6   298 

formamida 111,0 1640 

 

Um caráter de substituição push-pull diminui consideravelmente a barreira de 

rotação, pois graças à transferência de carga, o caráter de dupla ligação é diminuído 

82b. A cisão dessa ligação  origina uma espécie altamente dipolar, a qual é mais 

estabilizada em solventes com maior constante dielétrica, como a formamida. O 

aumento pronunciado na velocidade de reação está de acordo com a existência de 

um estado de transição deste tipo, e, portanto, em meios polares, a isomerização 

térmica ocorre através do mecanismo de rotação. 

Uma outra explicação para a influência da polaridade do meio 159 se baseia em 

interações específicas soluto-solvente. O volume molar da forma E é linearmente 

proporcional ao volume de ativação, o que não pode ser atribuído a um mecanismo 

competitivo rotação/inversão, mas a um mecanismo de inversão puro. As interações 

específicas soluto-solvente levam a polarização com mais efeito em solventes polares 

160. 

A influência da pressão sobre a velocidade de reação também foi bastante 

estudada para azobenzenos com padrão de substituição push-pull 161. A cinética é 
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acelerada em solventes polares e em benzeno, em função do aumento da pressão, 

mas pouco afetada em n-hexano, sugerindo uma mudança de mecanismo em função 

da polaridade. 

O volume do (Z)-4-dimetilamino-4’-nitroazobenzeno 20 é menor que da 

respectiva forma E 161b. Segundo o mecanismo rotacional, uma espécie altamente 

dipolar é formada, o que torna a solvatação mais forte no estado de transição, e 

diminui o volume do sistema 161c. 

Em resumo, pseudoestilbenos seguem dois mecanismos: inversão em 

solventes não polares e rotação em solventes polares, que favorecem a estabilização 

do estado de transição dipolar. Em benzeno, os dois mecanismos competem entre si 

158d,162,163. 

 

 

1.1.1.3.3.5.4 Processos de Ligação de Hidrogênio e Transferência de Próton 

de Estado Excitado 

 

 

O comportamento fotofísico e fotoquímico de uma molécula está sujeito a 

alterações quando esta está envolvida em processos tais como ligações de hidrogênio 

164,165. Exemplos de ligações de hidrogênio (ou ligações H) e transferência de prótons 

estão amplamente presentes na natureza 166, tais como a associação das bases 

nitrogenadas na estrutura do DNA 167 e a atividade catalítica de enzimas 168. 

Este tipo de interação [D–H∙∙∙A] é definida como a interação entre um doador 

de próton D-H e um grupo aceptor de próton A, sendo D um elemento eletronegativo, 

como O ou N; o grupo aceptor A é o par eletrônico isolado de um átomo eletronegativo, 

ou uma ligação  de um sistema insaturado, e H, o átomo de hidrogênio. Geralmente, 

a ligação H é caracterizada como um próton compartilhado por dois pares eletrônicos 

isolados 169. Elas são fortes quando o pKa do grupo doador é similar ao pKa do ácido 

conjugado do aceptor 169,170; e são drasticamente favorecidas em sistemas 

conjugados 171, graças à alta polarizabilidade do hidrogênio e da densidade eletrônica 

do par eletrônico isolado 172. 

A conjugação tem um efeito cooperativo sobre a força da ligação-H. Sistemas 

deste tipo são conhecidos como Ligações-H Assistidas por Ressonância 173, sendo 

significantemente mais fortes que o normal. Segundo este modelo, há um efeito 



56 
 

sinérgico entre a força da ligação de hidrogênio e a deslocalização  do fragmento 

que conecta as porções doadora e aceptora da ligação 173a. Um exemplo deste tipo 

de interação é o das -dicetonas (Gilli, 1989): 

 

 

 

A teoria é apoiada em dados de cristalografia de raios X 173a-g; 1H RMN 173b e 

13C RMN 173d e frequências de vibração e alongamento da ligação O-H, no 

infravermelho 173c,h. 

Este tipo peculiar de ligação de hidrogênio também é observada em orto-

azofenóis 173h e aril-azonaftóis 173d-g. Neste caso, os substituintes exercem influência 

sobre a interação, sendo a ligação-H modulada entre a forma azonaftol (O–H) e 

hidrazona (N–H), através das estruturas tautoméricas N∙∙∙H–O 

N

N

H
O

X X

N

N

H
O

 N–H∙∙∙O, ao 

variar as propriedades eletrônicas do substituinte R 173e,f: 

 

 

Esquema 1.20 - Tautomerização azo / hidrazona em função de um substituinte no grupo fenil-azo. 

 

Neste caso, a ligação-H pode ser vista como uma reação bimolecular na forma 

D–H∙∙∙A D∙∙∙H∙∙∙A D∙∙∙H–A, na qual D e A competem pelo próton 

tautomérico. 

Reações de transferência de próton podem apresentar tunelamento, um 

processo previsto pela mecânica quântica, com base no princípio da incerteza, que 

significa, de maneira resumida, que um objeto de pequena massa pode atravessar 

uma certa barreira energética, mesmo sem ter a quantidade de energia requerida pelo 

sistema 174-177. Sendo um fenômeno sensível à massa, a ocorrência deste processo 

–R p(N–H) / p(O–H) 

o-F 77 / 23 

p-Cl 69 / 31 

p-NMe2 21 / 79 
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pode ser identificada por um efeito isotópico apreciável (i.e., uma diminuição 

dramática na velocidade de reação de transferência, num análogo no qual o próton 

transferível é substituído por deutério) 175-177. Outra evidência é a observação de plotes 

de Arrhenius não lineares das constantes kH e kD (referentes à reação de transferência 

de hidrogênio e deutério, respectivamente) 175. 

Ligações de hidrogênio tautoméricas também são promissoras na concepção 

de switch’s, para elaboração de máquinas moleculares, desde que uma propriedade 

macroscópica seja atingida (output), e que o próton tautomérico seja deslocado de 

maneira controlada e reversível. Uma maneira conveniente de controlar este 

deslocamento prototrópico é a partir do fenômeno de Transferência de Próton de 

Estado Excitado (ESIPT), no qual uma dada molécula assume diferentes 

configurações (X–H∙∙∙Y ou X∙∙∙H–Y), dependendo de a molécula estar no estado 

fundamental ou excitado. Como efeito da excitação luminosa, ocorre uma mudança 

de configuração eletrônica da molécula, o que altera a afinidade pelo próton envolvido 

na ligação de hidrogênio 144. Logo, é possível controlar a transferência de próton a 

partir de um estímulo luminoso adequado 169; sendo este, portanto, um 

comportamento fotocrômico 178. O processo de ESIPT é extremamente rápido, 

geralmente ocorrendo na faixa de tempo de femtossegundos 144;179-181, e presente em 

diversos processos químicos e biológicos 169,182-184. 

 

 

1.1.1.3.3.5.5 Azofenóis 

 

 

Um tipo particular de azoderivados caracteriza-se por substituintes –OH na 

posição orto- ou para- ao grupo azo, o que aumenta consideravelmente a cinética de 

retorno térmico, em relação aos análogos não hidroxilados 185. Este efeito se deve ao 

estabelecimento de ligações de hidrogênio intra- ou intermoleculares (neste caso com 

o solvente, no caso de ser polar prótico, ou com uma segunda molécula, quando em 

solventes apolares), que favorece um processo de tautomerização azo/hidrazona, 

cujas espécies diferem quanto à distribuição eletrônica, particularmente com relação 

à ordem de ligação entre os átomos de nitrogênio, conforme exposto no Esquema 

1.21. 
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Esquema 1.21 - Formas tautoméricas azo e hidrazona de para- e orto-azofenol. 

 

Havendo a forma hidrazona uma ligação simples N-N, um mecanismo de 

rotação na conversão Z-E é altamente favorável (Esquema 1.22) 185a. 

 

 

Esquema 1.22 - Mecanismo proposto para a isomerização térmica de para-azofenol, com participação 

da forma hidrazona. Adaptado da Referência 185a. 

 

O efeito do solvente é expressivo nestes casos: o tempo de meia-vida da forma 

Z do 4-azofenol 21 é de 31 minutos em tolueno e 205 milissegundos em etanol 186. A 

diminuição de 103 vezes no tempo de vida do isômero Z é devida à formação de 

ligações intermoleculares entre o átomo do grupo azo e o próton do solvente (neste 

caso, etanol), bem como do grupo –OH e o solvente. No 2-azofenol 22, por outro lado, 

os tempos de meia-vida são de 650 ms em tolueno e 399 ms em etanol 186. Devido à 

proximidade entre a hidroxila com o grupo azo, a ligação de hidrogênio (neste caso, 

intramolecular) é favorecida mesmo em um solvente de menor polaridade, refletindo 

na pequena diferença cinética observada em função da polaridade do meio 185a. 
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A influência da ligação de hidrogênio sobre a velocidade de retorno térmico fica 

evidente ao observar o comportamento de um azoderivado aquosolúvel, substituído 

com grupo difosfato, 23 187. O retorno térmico é afetado pelo pH do meio, sendo lento 

em pH > 6,7, e acelerado em pH mais ácido (pH ≤ 6,7). Este resultado foi relacionado 

à proximidade do grupo azo com o grupo fosfato, que se encontra protonado em pH 

ácido, o que possibilita a ligação de hidrogênio intramolecular, e, portanto, acelera a 

regeneração da forma E. 

 

 

Esquema 1.23 - Retorno térmico Z-E do azoderivado 23 modulado pelo estado de protonação do grupo 

fosfato. 

 

Além do efeito sobre a velocidade de isomerização Z-E, a ligação de hidrogênio 

com o grupo azo pode conduzir a mudanças observadas na vizinhança do sistema 

switch. Por exemplo, o pH de uma solução aquosa pode sofrer mudanças drásticas 

(reversíveis) como resultado da isomerização de orto-azofenóis (24, Esquema 1.24). 

A razão é a diferença de pKa entre os isômeros, de 2 unidades de pH ou mais, em 

alguns casos 188. A ligação de hidrogênio intramolecular, na forma E é rompida na 

conversão à forma Z, e como resultado, o (Z)-orto-azofenol é mais ácido que o 

correspondente (E) isômero 188c. 
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Esquema 1.24 - Equilíbrios de desprotonação e reações de isomerização de um 2-azofenol. Adaptado 

da referência 188c. 

 

 

1.1.1.3.3.5.6 Processos de tautomerização 

 

 

O fenômeno de tautomerização foi proposto pela primeira vez, ao ser sugerido 

que o próton hidroxílico no 1-fenilazo-2-naftol, 25, seria lábil e poderia se ligar ao 

nitrogênio do grupo azo 189. 

 

 

 

Essa suposição foi posteriormente fortalecida ao se verificar que o mesmo 

produto se forma ao reagir cloreto de benzenodiazônio com 1-naftol, ou fenilhidrazina 

com 1,4-naftoquinona 190. Postulou-se uma troca rápida de próton entre as duas 

formas, azo e hidrazona (Esquema 1.25), baseando-se na comparação espectral de 

misturas tautoméricas de 4-(fenilazo)-naftalen-1-ol 26, e O-metil éter 27 e N-metil 

imina 28 191, os quais servem de modelos como formas tautoméricas “fixas”. 
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Azocorantes derivados de naftol apresentam duas bandas bem definidas, uma na 

região do ultravioleta, decorrente da banda -* da forma azo (A); e outra na região 

do visível (450 - 500nm) atribuída à forma hidrazona (H) 192. 

 

 

Esquema 1.25 - Reações de síntese e equilíbrio tautomérico entre as formas azo e hidrazona, e 

compostos modelos das respectivas formas tautoméricas. 

 

A composição tautomérica no 1-fenilazo-2-naftol, 25, ocorre inclusive em 

estado sólido 193. Em solução, o equilíbrio é sensível a diversos fatores como solvente, 

temperatura, concentração e acidez 194. 

Na forma hidrazona, há uma desestabilização da aromaticidade no anel, em 

relação à forma azo, uma vez que dois dos seis elétrons  estão envolvidos nas 

ligações C=N e C=O. Entretanto, este efeito é compensado pelo anel adjacente do 

sistema naftalênico 195, e pela ligação de hidrogênio intramolecular, relativamente 

forte, como consequência da ressonância 173d-g,196. O aumento do número de anéis 

aromáticos conjugados ao átomo de oxigênio estabiliza progressivamente a forma 

hidrazo, de tal modo que fenilazoantróis, como 29, se apresentam exclusivamente 

nesta forma tautomérica 197. 

 

 

 

Em derivados de 1-naftol, mudanças no solvente geram grandes alterações no 

comportamento espectral do azocorante, o que é convenientemente explicada em 
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função do conceito de solventes doadores- e aceptores de ligações de hidrogênio 

192,198 (Esquema 1.26). O grupo hidroxi ( –OH ) é capaz de exercer ligações de 

hidrogênio fortes com solventes aceptores de prótons (B), como piridina, acetona e 

álcoois. Desta maneira, a forma azo é favorecida nestes meios. 

O grupo imino ( –NH– ) tem basicidade maior que o grupo hidroxi, e portanto a 

forma hidrazona está presente em quantidades apreciáveis em solventes doadores 

de prótons (HA), como ácido acético e clorofórmio 192. 

 

 

Esquema 1.26 - Equilíbrio das formas tautoméricas azo e hidrazona em solventes aceptores de próton 

(B) e doadores de prótons (HA). Adaptado da referência 192. 

 

Derivados de 2-naftol são bem menos sensíveis ao meio, já que a ligação de 

hidrogênio intramolecular torna a forma hidrazona altamente favorável 194. 

A diminuição da temperatura, num solvente apolar, favorece a forma hidrazona 

199, ao passo que em meio polar a situação é mais complexa devido a interações 

intermoleculares 200. 

Tendências de agregação de um determinado tautômero justificam a influência 

da concentração do soluto sobre a posição do equilíbrio 201, ao passo que a espécie 

com caráter ácido (ou base) mais fraco prevalece em solução, quando estes 

apresentam valores de pKa muito díspares 202. 

O efeito eletrônico dos substituintes também é importante. Sendo que o grupo 

azo (-N=N-) é aceptor de elétrons, e o grupo imino (-NH-) é doador eletrônico, a forma 

azo é estabilizada por grupos substituintes doadores de elétrons na posição 4’, 

enquanto grupos elétron-retiradores favorecem a forma hidrazona 192,203. 

Sendo o processo tautomérico um equilíbrio rápido em solução, não é possível 

isolar os isômeros, de modo a determinar as suas características. Neste sentido, os 
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modelos das formas tautoméricas “fixas” 27 e 27, apesar de muito útil, deve ser 

considerado apenas como uma aproximação. Além da mudança de efeitos eletrônicos 

dessa alteração, o grupo metila, mais volumoso em relação ao próton leva à distorção 

da estrutura, o que reduz drasticamente a absortividade molar do composto modelo 

170. Outra limitação do uso dos modelos é que estes falham em representar o 

comportamento de solvatação do respectivo tautômero, uma vez que –OH e –NH são 

mais polares que –OMe e –NMe 202. 

Além dos azonaftóis, outro caso de tautomerização é o de aminoazobenzenos 

protonados, como 30, que existem na sua forma amônio e azônio 204,205. 

 

 

Esquema 1.27 - Equilíbrio das formas tautoméricas amônio e azônio. 

 

Enquanto nos azonaftóis e nos aminoazobenzenos protonados a existência da 

forma hidrazona é consolidada, uma longa controvérsia quanto aos azofenóis ocorre 

na literatura. Evidências espectroscópicas 188b,191,195, 206-209 suportam que apenas a 

forma azo é observada para azofenóis em solução, mesmo em meio polar; e também 

em estado sólido 193. 

Em contraste, o- e p- azofenóis 210 apresentam uma (fraca) emissão de 

fluorescência em solução, o que deve ser devido à existência da forma hidrazona, 

uma vez que azobenzenos não fluorescem em condições normais 211. De fato, 

recentemente, a forma hidrazona de 2- e 4-azofenol foi detectada em meio aquoso, 

usando espectroscopia ultra-rápida, apoiada em cálculos teóricos 212. 

Outra evidência da tautomerização em azofenóis é o comportamento complexo 

do retorno térmico em função da temperatura e da concentração, em meio apolar 213; 

esta observação se deve à agregação (possivelmente formação de dímeros), através 

de ligações de hidrogênio intermoleculares, nos quais a forma hidrazona está 
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presente. Para o 4-metoxiazobenzeno e m-azofenol, para os quais a ligação de 

hidrogênio e tautomerização não são possíveis, o retorno térmico tem comportamento 

normal 213. Em meio polar, o 4-azofenol existe na forma de monômeros, entretanto a 

isomerização é acelerada por um efeito de tautomerização assistida pelo solvente 214a. 

Como visto, o retorno térmico pode ser modulado convenientemente a partir da 

modificação apropriada da substituição dos anéis fenílicos. Azobenzenos com 

retornos térmicos lentos são interessantes em sistemas de armazenamento de 

informação óptica, nos quais a memória molecular deve ser facilmente gravada, 

suficientemente estável, e apagada quando pretendido. Por outro lado, aplicações em 

sistemas de transmissão de informação em tempo real requerem switch’s que possam 

ser revertidos à forma inicial o mais rápido possível, uma vez cessado o estímulo, de 

modo a transmitir a informação ao nível molecular em escalas de tempo de nano- ou 

picossegundos. 

De outro modo, algumas propriedades curiosas são obtidas quando ligações H 

são operantes. Por exemplo, a maior rigidez estrutural pode tornar o azoderivado 

fluorescente 142d. Ainda, essas interações podem ser exploradas na conversão e 

armazenamento de energia solar 215. 

 

 

1.1.1.3.4 Sistemas multifotocrômicos 

 

 

Ao unir mais de uma unidade switch em uma mesma entidade molecular, 

gerando um switch multifotocrômico, pode-se, em princípio, aumentar a possibilidade 

de estados assumidos por um sistema switch, de apenas dois (0,1) para 2n estados 

distintos, sendo n o número de unidades fotocrômicas 216. Além disso, o efeito 

cooperativo de mais de uma unidade isomerizável pode ampliar a alteração 

geométrica referente ao processo de isomerização E-Z 106,217. Neste sentido, um 

número expressivo de switch’s com mais de dois estados têm sido idealizados 

recentemente. O maior desafio é combinar unidades switch de modo a conservar suas 

propriedades individuais, evitando processos indesejáveis como a transferência não 

controlada de elétrons e de energia 2,218, que anulam o caráter fotocrômico 216. Ainda, 

a síntese mais trabalhosa, menor solubilidade do produto e maior complexidade do 

comportamento fotoquímico devem ser levados em consideração. 
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Um exemplo de switch contendo mais de dois estados é o representado no 

Esquema 1.28. A N-salicidina 31 participa de um equilíbrio tautomérico, que é afetado 

pela temperatura. Adicionalmente, existe uma terceira forma, acessada por um 

estímulo luminoso, devido à isomerização E-Z 219. Uma vez que estas formas 

apresentam diferentes distribuições eletrônicas, o espectro de absorção é distinto, 

sendo possível o emprego de radiações de diferentes comprimentos de onda. 

  

 

Esquema 1.28 - Comportamento switch controlado por estímulos térmicos e luminosos da N-salicidina. 

 

Desta forma, a partir da seleção adequada do estímulo, é possível a geração 

de três formas metaestáveis. A possibilidade de empregar estímulos de natureza 

distinta, é denominado de controle ortogonal, e muitas vezes permite uma conversão 

mais efetiva dos isômeros, por explorar características que vão além daquelas 

empregadas nos switchs mono-funcionais 220-222. 

Na concepção de multifotocromos, certos fatores como a presença de um 

espaçador, e da simetria adequada, são relevantes, para garantir separação 

energética e desacoplamento (i.e., rompimento da conjugação) entre os componentes 

switch, e que hajam vários estados acessíveis de maneira seletiva. 

A natureza do espaçador controla a comunicação through-bond (“através da 

ligação”) no que se refere à sua contribuição nas interações eletrônicas; e a 

comunicação through-space (“através do espaço”), através de interações 

Coulombicas entre as unidades fotocrômicas 216. 

Ainda, o comportamento fotoquímico é drasticamente determinado pela 

substituição relativa dos grupos azo. Este fator é exemplificado pela comparação dos 

bis-azobenzenos “meta” (32) e “para”-substituídos (33) 106: 
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Estes azobenzenos diferem apenas pela conectividade, tendo os dois grupos 

azo um anel fenílico em comum. 

No switch 32, a irradiação do isômero E,E produz as respectivas formas E,Z e 

Z,Z. Entretanto, o rendimento quântico observado diminui em função do tempo de 

irradiação, o que foi atribuído pelos autores a um efeito estérico do primeiro grupo azo, 

já na forma Z, sobre o segundo grupo, a ser isomerizado, admitindo uma reação em 

cascata E,E → E,Z → Z,Z. Deste modo, a eficiência de geração de Z,Z seria menor 

que E,Z, denotando que a isomerização de um resíduo azo é sensível à forma 

isomérica do grupo azo adjacente. 

33 tem absorção comparativamente deslocada para o vermelho, como 

consequência da elevada conjugação -eletrônica, e planaridade do sistema. Apenas 

uma diminuta quantidade do isômero E,Z ocorre, não havendo evidências da forma 

Z,Z. O baixo rendimento quântico é decorrente de um maior grau de acoplamento 

eletrônico entre as duas unidades azo, suprimindo o caráter fotocrômico neste caso. 

Desta forma, o bis-azobenzeno “meta”substituído 32 pode ser considerado 

como a junção de duas unidades azo praticamente independentes eletronicamente, 

mas levemente influenciadas estericamente. O bis-azobenzeno “para”-substituído 33 

é uma entidade única, uma vez que as duas unidades azo estão eletronicamente 

acopladas. Este último é, logo, pouco útil para aplicações como foto-switch. 

Resultados semelhantes são obtidos ao comparar um bis-azocorante meta-

substituído, a um análogo para-substituído. No primeiro caso, as duas unidades azo 

são eletronicamente independentes, podendo ser isomerizadas por radiação de 

comprimentos de onda diferentes. O isômero Z no bis-azo meta-substituído tem um 

maior tempo de vida que o bis-azo para-substituído 223. 
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Através de estudos teóricos sobre 32 e 33, determinou-se um maior rendimento 

quântico E-Z para a isomerização do segundo grupo azo, a partir da forma E,Z, do 

que o E-Z para a primeira isomerização (a partir de E,E), graças à maior energia da 

forma Z do primeiro grupo azo. Em outras palavras, a isomerização do segundo azo 

é facilitada quando o primeiro se encontra na forma Z. Este efeito cooperativo, é, 

entretanto, ofuscado pelo retorno térmico Z-E muito efetivo, motivo pelo qual o E-Z 

observado diminui em função do tempo de irradiação 224. 

O comportamento fotocrômico em oligo-azobenzenos substituídos na posição 

orto também é peculiar. A forma Z de 34 não é observada em escalas de tempo 

convencional 225, apenas com o auxílio de técnicas resolvidas no tempo 226. O 

fotoproduto do orto-bis-azo (R = H, n = 1) tem um tempo de vida na escala de 

milissegundos. A geometria singular possibilita uma interação excitônica 

intramolecular entre os grupos azo, relevante para o processo de relaxação 226. 

 

  

 

Além do emprego de substituição na posição meta, uma maneira bastante 

eficiente de reduzir o acoplamento das unidades azo é diminuir a planaridade entre 

estas unidades 227. No bis-azobenzeno 35, os dois fotocromos são separados por um 

grupo bifenila. Com a introdução de substituintes volumosos nas posições orto destes 

anéis, o impedimento estérico entre eles força o aumento do ângulo dihedral () entre 

as duas porções da molécula 36. 
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Quando R = H (35), o ângulo diedral () entre os anéis do grupo bifenila é de 

36 º, enquanto no composto tetra-metil substituído (R = CH3) (36), este ângulo 

aumenta para 90 °. Com isto, a composição do estado fotoestacionário aumenta de 

25 % Z,Z (R = H) para 95 % Z,Z (R = CH3), como resultado da diminuição da 

conjugação eletrônica entre as duas unidades azo. Neste caso, as unidades azo se 

comportam de maneira independente tanto fotoquimicamente quanto em relação ao 

processo térmico Z → E, apesar da substituição para  entre os grupos azo. 

Uma consequência direta deste desacoplamento com o aumento do ângulo 

diedral é que a redução eletroquímica do bis-azo 36, no qual os grupos azo são 

perpendiculares entre si (R = CH3), envolve dois elétrons por molécula, um em cada 

grupo azo, diferentemente de oligoazobenzenos planares, os quais geram radicais 

deslocalizados 228. 

Esta estratégia foi utilizada na transição entre as formas linear e espiralada de 

um polímero com grupos azo na sua estrutura. Com a presença de grupos volumosos, 

obtém se um estado fotoestacionário de 81 % da forma Z 217. 

Garcia-Amorós et al, 2015, apresentam dois conjuntos de azoderivados não 

equivalentes, ligados por um espaçador, 37 e 38 229. O processo de isomerização 

térmica difere significativamente entre eles, sendo que a unidade azopiridínio (em 

azul) tem sua forma inicial regenerada 1015 vezes mais rapidamente que a unidade 

azoalcóxi (rósea). Uma característica interessante é que a isomerização térmica Z-E 

é acelerada em 103 vezes, em comparação com os compostos modelo isolados, o que 

foi atribuído à proximidade entre as unidades fotocrômicas. 
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A união de um aduto de Stenhouse doador-aceptor a um azobenzeno foi 

explorada para controlar a transferência de fase da macromolécula 39, bem como a 

ligação a uma ciclodextrina 221. 

O aduto de Stenhouse (em azul) é um foto-switch com absorção intensa na 

região do visível, decorrente de uma forma estendida. Irradiação com luz de 590 nm 

causa a conversão desta forma linear, a uma forma ciclizada, eletronicamente 

carregada, e incolor (Esquema 1.29). A forma inicial reverte termicamente, e além da 

diferença de absorção, os isômeros diferem quanto à afinidade com água, sendo a 

forma inicial solúvel em solventes aromáticos, e o fotoproduto, solúvel em solventes 

polares próticos. 

A parte azo, graças à mudança geométrica ocasionada pela isomerização E-Z, 

foi neste exemplo, induzida a ser incluída ou desinserido de uma -ciclodextrina, 

dependendo da energia da luz utilizada. Apenas a forma E é hospedada pela 

ciclodextrina. 

 

 

Esquema 1.29 - Interconversão das unidades Aduto de Stenhouse e azobenzeno. 

 

Desta maneira, a localização da macromolécula 39 na fase aquosa ou orgânica, 

bem como a ligação à ciclodextrina foi controlada mediante o emprego de três 

comprimentos de onda distintos. Uma separação energética considerável garante que 

os diferentes cromóforos sejam ativados seletivamente. A longa cadeia alquílica 

impede a transferência de energia entre os cromóforos, o que significaria a perda do 

fotocromismo. 
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Apesar de extensivamente estudado e aplicado de diversas maneiras, o 

sistema azóico ainda apresenta desafios e perspectivas bastante estimulantes. 

Quanto ao mecanismo operante na conversão fotoinduzida E-Z, a discussão 

aparentemente está distante de terminar, apesar de terem transcorrido mais de 80 

anos, desde a descoberta do fenômeno, por Hartley. Entretanto, a introdução de 

técnicas espectroscópicas resolvidas no tempo forneceu subsídios importantes para 

a elucidação das vias envolvidas neste fenômeno fotocrômico. 

Para propósitos de aplicações em sistemas de armazenamento de informação 

ao nível molecular, é importante que o fotoproduto (a forma Z) seja estável, com um 

retorno térmico lento ao estado inicial; enquanto que derivados com retorno térmico 

rápido são úteis em propósitos de transmissão de informação. Neste caso, ciclos de 

interconversão dos isômeros devem ocorrer em escalas de tempo de frações de 

segundo, e, portanto, o maior requerimento é que o estado inicial seja prontamente 

regenerado 2, sem a necessidade de “apagar” a informação, o que exige o uso de um 

segundo estímulo. 

Esforços conjuntos de químicos sintéticos, teóricos e espectroscopistas 

também permitiram a concepção de sistemas mais eficientes, através da maior 

separação energética dos isômeros; do desacoplamento entre unidades switch, 

recuperando o fotocromismo. Adicionalmente, a elaboração de corantes com 

absorção deslocada para região de maior comprimento de onda estimula a aplicação 

deste importante cromóforo em áreas biológicas.
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2 OBJETIVOS 
 

 

O objetivo inicial deste projeto de tese estava direcionado à obtenção de díades 

de azobenzenos (1) e díades constituídas por uma unidade de azobenzeno e uma 

unidade de porfirina (2), conectadas por um espaçador. 

 

 

 

Na elaboração destas díades, idealizou-se inicialmente o emprego de azofenóis 

substituídos, pelos seguintes motivos: 

1 - Pela experiência prévia do nosso grupo em estudos espectroscópicos e 

características da isomerização fotoquímica e térmica desta classe de azoderivados61. 

2 - Porque a porção fenol permite a conexão com o espaçador, seja pela 

formação de ligações do tipo éter ou éster. 

De tal modo, tencionou-se obter uma série de azofenóis (bem como outros 

azoderivados substituídos), a partir de procedimentos de síntese já descritos na 

literatura, ou a partir de adaptações destes. 

O propósito posterior à obtenção dos mono-azobenzenos, de sintetizar as 

díades do tipo (1) e (2) foi buscado de modo a unir grupos fotocrômicos numa mesma 

entidade molecular, e garantir a isomerização fotoinduzida independente de cada 

unidade, no caso de (1); e de realizar a isomerização do grupo azo em (2), não apenas 

através da irradiação direta, mas também a partir de algum processo de 

fotossensibilização pela unidade porfirina. 

No caso de (1), explorou-se a utilização de mono-azobenzenos com baixa 

sobreposição entre os seus espectros de absorção, o que, além da vantagem de 
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utilização de radiação eletromagnética como input, deveria possibilitar a isomerização 

seletiva de cada unidade fotocrômica, bem como a distinção da sua conversão, 

empregando espectrofotometria UV/Vis, uma técnica consideravelmente vantajosa 

em termos de praticidade e custo, em comparação com outras técnicas tais como 

Ressonância Magnética Nuclear e Cromatografia. 

Para tal, procurou-se usar, na concepção da respectiva díade, representantes 

de grupos espectroscópicos diferentes, como azobenzenos e aminoazobenzenos, os 

quais exibem regiões de absorção distintas. Ainda, de forma a minimizar a interação 

eletrônica entre os azobenzenos, empregou-se um espaçador saturado na concepção 

da respectiva díade. 
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3 PARTE EXPERIMENTAL 
 
 

3.1 Equipamentos 
 

 

Espectros de Ressonância Magnética Nuclear de ¹H foram obtidos em um 

espectrômetro Inova 300 MHz, da Central Analítica do IQ-USP, usando como solvente 

CDCl3 ou acetona-d6, e editados com o Software MestrReNova 230. 

Espectros de Massa de alta resolução foram obtidos em um espectrômetro de 

massas MicroTOF Bruker Daltonics, da Central Analítica do IQ-USP. 

Pontos de fusão foram determinados em equipamento eletrotérmico de ponto 

de fusão, por técnica de capilar. 

Espectros de absorção foram obtidos utilizando um espectrofotômetro de UV-

visível da Agilent, modelo 8453E, sistema diode array. As amostras foram mantidas à 

temperatura constante, usando um banho termostatizado CB 8-30e da Heto Lab 

Equipment. Usou-se cubetas de quartzo com tampa redonda, próprias para solventes 

orgânicos, de 10mm de caminho óptico e capacidade de 3,5 cm³. 

Espectros de emissão foram obtidos utilizando um espectrofluorímetro Hitachi 

F-4500. Usou-se cubetas de quartzo com tampa redonda, próprias para solventes 

orgânicos, com quatro faces polidas, de 10mm de caminho óptico e capacidade de 

3,5 cm³. 

Na irradiação dos compostos, utilizou-se a lâmpada de um espectrofluorímetro 

Hitachi F-4500, de Xenônio, 150 W, acoplado a um agitador eletrônico Model 300, da 

Rank Brothers LTD; um LED de 370 nm da Ocean Optics, e um laser de 405 nm, 200 

mW. A intensidade luminosa do fluorímetro foi regulada a partir da seleção de uma 

fenda de excitação adequada. Para irradiação da amostra em um tempo determinado, 

controlou-se a passagem do feixe de radiação usando o shutter do equipamento, o 

qual foi aberto e fechado respectivamente no início e no final do intervalo de tempo 

considerado. O LED de 370 nm e o laser de 405 nm foram empregados 

exclusivamente para atingir o estado fotoestacionário; enquanto que a lâmpada do 

fluorímetro foi usada no estudo quantitativo do processo de fotoisomerização 

(determinação do rendimento quântico de isomerização). 

Pesagens foram realizadas utilizando uma balança digital Ohaus Adventurer, 

com sensibilidade ±0,1 mg. 
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3.2 Materiais e Métodos 
 

 

3.2.1 Purificação de reagentes e solventes 
 

 

Os reagentes e solventes foram purificados conforme os métodos descritos 231, 

salvo quando citada outra fonte. 

Acetato de Etila (Vetec) foi lavado com solução de Na2CO3 5% (m/v), então com 

solução saturada de NaCl, seco com CaSO4 anidro por uma noite e destilado. 

Acetona (propanona) (Synth) foi agitada durante 12 horas com CaSO4 anidro, 

decantada, e destilada na presença de mais CaSO4 anidro. 

Acetonitrila (Mallinckrodt) foi seca com K2CO3 anidro durante 24 horas, filtrada, 

agitada com sílica gel, novamente filtrada e destilada. 

Benzeno (Merck) foi agitado com H2SO4 concentrado até que a fase ácida se 

mantivesse incolor, lavado com água deionizada e em seguida com solução de 

Na2CO3 5% (m/v). Posteriormente foi lavado novamente com água deionizada, 

mantido com CaSO4 anidro por 24 horas, filtrado, seco com sódio metálico sob 

agitação e destilado na presença de sódio. 

Ciclohexano (Merck) foi lavado com solução de NaHCO3 5% (m/v), água, seco 

com CaCl2 anidro por 24 horas, filtrado e seco com sódio metálico sob agitação, então 

destilado na presença de sódio. 

Clorofórmio (Synth) foi seco com CaCl2 anidro por 24 horas, filtrado e agitado 

com CaSO4 anidro por mais 24 horas. Então, foi filtrado e destilado. 

Diclorometano (Synth) foi purificado de maneira semelhante que para 

clorofórmio. 

N,N-dimetilformamida (Merck) foi previamente mantida em contato com CuSO4 

anidro durante 24 horas. Filtrou-se e secou-se com CaSO4 anidro, e novamente com 

CuSO4 anidro, filtrou-se e destilou-se à pressão reduzida. Borbulhou-se nitrogênio no 

frasco, e manteve-se ao abrigo da luz e em geladeira. Este tratamento foi feito logo 

antes do uso. 

Éter etílico (Synth) (1 litro) foi tratado com uma solução de 1,6 g de 

(NH4)2Fe(SO4)2·6H2O em 11 mL de água destilada e 0,6 mL de H2SO4 concentrado, 

agitando vigorosamente durante 24 horas. Separou-se as fases e lavou-se o solvente 
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sucessivamente com água destilada, até que o pH da água de lavagem ficasse 

levemente ácido (pH~5). Secou-se então o éter com CaCl2 anidro e posteriormente 

com sódio metálico. Realizou-se um teste de peróxidos, num tubo de ensaio, agitando 

o solvente com uma solução 1% (m/v) de KSCN, 0,035 mol L-1 de 

(NH4)2Fe(SO4)2·6H2O em H2SO4 0,1 mol L-1. A ausência de coloração vermelha 

indicou a ausência de peróxidos. Por fim, destilou-se. O solvente foi mantido em 

geladeira, ao abrigo da luz. 

Alternativamente, éter etílico foi tratado por passagem por uma coluna de SiO2 

ativada, com 10 g SiO2 para cada 100 mL do solvente. Os primeiros 10 mL foram 

descartados, e o restante do solvente, destilado. 

n-hexano (Synth) foi mantido em agitação com H2SO4 durante 24 horas, sendo 

que o ácido foi trocado até que a fase ácida se apresentasse incolor. Lavou-se 

intermitentemente com solução de Na2CO3 10 % (m/v) e água. Manteve-se por 12 

horas na presença de CaSO4 anidro, posteriormente secou-se com sódio metálico e 

finalmente destilou-se. 

Metanol (Synth) foi mantido com CaSO4 anidro durante 12 horas, e 

posteriormente destilado. 

Tetrahidrofurano (THF) (Synth) foi agitado com (NH4)2Fe(SO4)2·6H2O e 

NaHSO4 por 24 horas; posteriormente filtrou-se o solvente e adicionou-se KOH sólido 

sobre ele, mantendo agitação por mais 1 hora. Filtrou-se e adicionou-se sódio metálico 

ao filtrado. Depois de seco, destilou-se e armazenou-se em geladeira, ao abrigo da 

luz. Alternativamente, passou-se o solvente por uma coluna de alumina neutra 

ativada. Em ambas as metodologias, realizou-se um teste de peróxidos, num tubo de 

ensaio, agitando o solvente com uma solução 1% (m/v) de KSCN, 0,035 mol L-1 de 

(NH4)2Fe(SO4)2·6H2O em H2SO4 0,1 mol L-1.  A ausência de coloração vermelha 

indicou a ausência de peróxidos. 

Tolueno (Reagen) foi mantido em agitação com H2SO4 durante 24 horas, sendo 

que o ácido foi trocado até que a fase ácida se apresentasse incolor. Lavou-se 

intermitentemente com solução de Na2CO3 10 % (m/v) e água. Manteve-se por 12 

horas na presença de CaSO4 anidro, filtrou-se e secou-se com sódio metálico, e então 

destilou-se. 

Acridina (Sigma-Aldrich) foi purificada por cromatografia em coluna de sílica 

gel, usando diclorometano como eluente. 
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4-aminoazobenzeno (Kodak) foi purificado por cromatografia em coluna de 

sílica gel, usando diclorometano como eluente. 

2-aminofenol (Sigma) foi dissolvido em água quente, previamente purgada com 

nitrogênio. Adicionou-se carvão ativado, e após 1 hora de contato, filtrou-se, sob 

nitrogênio. A solução foi rotaevaporada e recristalizada de água, novamente sob 

nitrogênio. O sólido foi seco em dessecador sob vácuo, ao abrigo da luz, e usado 

imediatamente. 

4-aminofenol (Eastman) foi purificado por cromatografia em coluna de alumina, 

com metanol como eluente, sob nitrogênio. A solução foi rotaevaporada e 

recristalizada de metanol, novamente sob nitrogênio. O sólido foi seco em dessecador 

sob vácuo, ao abrigo da luz, e usado imediatamente. 

Anilina (Vetec) foi mantida por 12 horas em contato com KOH e bidestilada à 

pressão reduzida. Estocou-se em frasco âmbar, em atmosfera de N2, em geladeira. 

Benzaldeído (Merck), e pirrol (Aldrich) foram destilados imediatamente antes 

do uso. 

Cloreto de p-toluenosulfonila (Alfa-Aeser) foi dissolvido em clorofórmio (10 g do 

reagente em 25 mL de solvente), filtrado em filtro de vidro sinterizado, e a solução foi 

diluída com 125 mL de n-hexano. Adicionou-se carvão ativado, e após 1 hora de 

contato, filtrou-se novamente. Rotaevaporou-se a solução e guardou-se o sólido em 

dessecador. 

p-cresol (p-metilfenol) (Aldrich) foi recristalizado de benzeno e lavado com n-

hexano até ficar incolor. 

N,N-dietilanilina (Eastman Kodak) (100 mL) foi refluxada com 20 mL de anidrido 

acético por 4 horas. Depois, esfriou-se e verteu-se sobre solução de HCl 20% (v/v), e 

extraiu-se com éter etílico. A fração aquosa foi basificada cuidadosamente com 

NH4OH até pH neutro, havendo separação de uma nova fase, com a amina. Esta 

fração foi seca sobre KOH por 12 horas e bidestilada à pressão reduzida. Estocou-se 

em frasco âmbar, em atmosfera de N2, em geladeira. 

Sulfato de dimetila (BDH) foi mantido sobre K2CO3 anidro durante dois dias, 

filtrado e então mantido com CaO anidro durante uma semana, então destilado à 

pressão reduzida (72 °C, a 15 mmHg) 232. 

CaCl2 anidro foi obtido aquecendo o sal dihidratado (QM) a 200 °C por 3 horas. 

CaSO4 anidro foi obtido aquecendo o sal dihidratado (Carlo Erba) a 235 °C por 

3 horas. 
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CuSO4 anidro foi obtido aquecendo sal pentahidratado (Carlo Erba) a 250 °C 

durante 4 horas. 

MgSO4 anidro foi obtido aquecendo o sal heptahidratado (Reagen) a 250 °C 

durante 4 horas. 

Na2C2O4 (Carlo Erba) foi mantido em estufa a 110 °C por 2 dias, e guardado 

em dessecador até o uso. 

Na2SO4 anidro (Merck) foi aquecido a 105 °C por 3 horas. 

NaNO2 (Cinética Química) foi mantido em dessecador sob vácuo por pelo 

menos uma noite antes do uso. A sua pureza foi estimada por permanganometria, 

conforme procedimento descrito na literatura 233 e determinada como sendo de 

aproximadamente 99%, portanto adequado para uso. 

KSCN (Reagen) para a confecção da curva analítica de Fe3+, foi aquecido a 

105 °C durante 3 horas, e mantido em dessecador sob vácuo até o uso. 

Alumina neutra (Merck) foi ativada por aquecimento a 200 °C por 3 horas, e 

esfriada à temperatura ambiente, em dessecador. Depois de adicionar a alumina na 

coluna cromatográfica, aguardou-se um período mínimo de 1 hora antes de iniciar a 

separação cromatográfica. 

Carvão ativado (Synth) foi previamente aquecido a 120 °C por três horas. 

Peneira molecular 4Å (Aldrich) foi ativada a 350 °C durante 3 horas e mantida 

em dessecador sob vácuo até o uso. 

Sílica gel 60 Å (Vetec), 70-230 mesh, 63-200 μm, foi ativada por aquecimento 

a 110 °C por pelo menos 3 horas, e esfriada à temperatura ambiente, em dessecador. 

Depois de adicionar a sílica na coluna cromatográfica, aguardou-se um período 

mínimo de 30 minutos antes de iniciar a separação cromatográfica. 

Nitrogênio (Air Products) foi passado por colunas alternadas de peneira 

molecular 4Å, sílica gel, CaCl2 e algodão, antes de ser empregado. 

CH3COONa·3H2O (Mallinckrodt), Brometo de bromoacetila (Aldrich), cloreto de 

acetila (Aldrich), cloroacetato de metila (Aldrich), 18-crown-6 (Aldrich), 1,10-

fenantrolina (Merck), NH4[Cr(NCS)4(NH3)2]·H2O (Vetec), K2CO3 anidro (Vetec), 

K2C2O4∙H2O (Synth), KMnO4 (Synth), Fe(NO3)3∙9H2O (Ecibra), FeSO4∙7H2O (Vetec), 

HCl (Merck), HClO4 (AnalaR), H2SO4 (Vetec), NaOH (Vetec), KOH (Vetec), 

FeCl3∙6H2O (Lafan), p-toluenosulfonato de metila (Merck), t-butanol (Riedel-de Haën), 

e trietilamina (Sigma-Aldrich) foram utilizados sem purificação prévia. 
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3.2.2 Sínteses 

 

3.2.2.1 Síntese do Actinômetro de Parker 234. 

 

 

Dissolveu-se 1,2732 g de FeCl3∙6H2O em 15 mL de água. Paralelamente, 

dissolveu-se 22,9229 g de K2C2O4∙H2O em 38 mL de água a 60 °C. Adicionou-se o 

FeCl3 sobre o K2C2O4, ao abrigo da luz. Agitou-se bem a solução resultante e 

transferiu-se para um banho de gelo. Após obtenção dos cristais, descartou-se a 

água-mãe de cristalização, e recristalizou-se três vezes o sólido obtido, usando uma 

mínima quantidade de água (10 mL). Por fim, filtrou-se o sólido e lavou-se com 

pequenas porções de água gelada e metanol gelado. Secou-se em dessecador sob 

vácuo. O sal foi mantido ao abrigo da luz. Rendimento: 62%. 

 

 

3.2.2.2 Síntese do Actinômetro de Reinecke 235. 

 

 

O K[Cr(NCS)4(NH3)2]·H2O, também conhecido como actinômetro de Reinecke 

foi obtido a partir do respectivo sal na forma de amônio, o NH4[Cr(NCS)4(NH3)2]·H2O. 

Dissolveu-se o sal de amônio em água a cerca de 40 °C, ao abrigo da luz, e filtrou-se 

a quente. Ao filtrado, adicionou-se KNO3, deixou-se esfriar a solução à temperatura 

ambiente, e então manteve-se em banho de gelo. O precipitado formado foi filtrado à 

vácuo, lavado com água gelada, seco em dessecador e recristalizado. Para tal, 

redissolveu-se 500 mg do sal em 6 mL de solução aquosa de KNO3 0,025 g/mL, a 

quente, e então resfriado em banho de gelo. Após uma noite à baixa temperatura, 

filtrou-se, lavou-se o sólido com pequenas porções de água gelada, e manteve-se em 

dessecador contendo P2O5. 
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3.2.2.3 Síntese do nitrito de tert-butila 

 

Nitrito de tert-butila (t-butNO2) foi sintetizado conforme o procedimento descrito 

236. Em um balão de duas bocas de 1 litro, adicionou-se (nesta ordem) 47 mL de água 

e 47 mL (0,56 mol) de H2SO4 concentrado. Após esfriar até a temperatura ambiente, 

adicionou-se 84 mL (0,87 mol) de t-butanol, e resfriou-se a 0 °C. Adicionou-se, gota-

a-gota uma solução de 69 g (1 mol) de NaNO2 em 250 mL de água. A adição completa 

durou 3 horas, e manteve-se a temperatura sempre abaixo de 1 °C. Manteve-se a 

agitação durante 9 horas, até atingir 3 °C. Separou-se as fases, e lavou-se o produto 

repetidamente com solução de NaHCO3 160 g L-1 e NaCl (solução saturada); e água. 

Secou-se o produto com Na2SO4 (em refrigerador a -10 °C), e destilou-se à pressão 

reduzida (a 20 °C, a 100 mmHg), ao abrigo da luz. O produto foi acondicionado em 

frasco escuro, em congelador. 

 

 

3.2.2.4 Síntese dos azocorantes 
 

Todas as sínteses abaixo descritas, bem como a purificação dos respectivos 

produtos foram realizadas evitando-se iluminação direta. 

 

 

3.2.2.4.1 Síntese dos sais de diazônio estáveis (adaptada da referência 236) 

 

A uma solução de 5 mmol de arilamina, em 25 mL de tetrahidrofurano e 25 mL 

de ácido acético glacial, adicionou-se 5,5 mmol de ácido p-toluenosulfônico 

monohidratado, e resfriou-se a solução a -5 °C. Então, adicionou-se lentamente 1,7 

mL (14,3 mmol) de nitrito de t-butila. Manteve-se o sistema sob agitação a -5 °C 

durante 30 minutos, e mais 30 minutos entre 10 e 15 °C. A solução, límpida, foi 

gotejada sobre 500 mL de éter etílico gelado, sob agitação. Filtrou-se cuidadosamente 

a mistura em funil de vidro sinterizado (G4), após 30 minutos em repouso, em banho 

de gelo. Lavou-se este sólido com pequenas porções de THF e éter etílico, ambos 

gelados, e manteve-se em dessecador sob vácuo (<10 mmHg) contendo sílica gel, à 

temperatura ambiente. Todo o processo foi realizado sob condições de luz tênue. 

O éter etílico foi recuperado por rotaevaporação. 
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3.2.2.4.2 Síntese do 4-fenilazofenol (4-HO-Azo-H), 4-toluilazofenol (4-HO-Azo-

Me), 2,4bis-toluilazofenol (HO-(Azo-Me)2) e 4-nitrofenilazofenol (4-HO-Azo-NO2). 

 

 

A. Dissolveu-se 1 mmol do sal de diazônio em 0,5 mL de metanol, e B. 1 mmol 

de fenol em 0,5 mL de NaOH 5 mM (solução aquosa). Adicionou-se a solução A sobre 

a solução B à temperatura ambiente, num intervalo de cerca de 2 minutos. 

Acrescentou-se 1 mL de NaOH 1 M, e manteve-se a agitação por 30 minutos. Em 

seguida adicionou-se HCl 1 M, até pH em torno de 4. Manteve-se em banho de gelo 

por 30 minutos, e filtrou-se o produto em funil de vidro sinterizado (G4), lavando-o com 

20 mL de água a 25 °C. 

Os produtos foram separados por cromatografia em coluna de sílica gel, 

usando clorofórmio como eluente. 

 

 

3.2.2.4.2.1 Estudo da influência das condições do meio sobre o rendimento da 

síntese do 4-toluilazofenol 

 

 

Procurando otimizar a síntese de azocorantes pelo método empregando sais 

de diazônio estáveis, com contra-íon p-toluenosulfonato, visando maior rendimento e  

pureza do 4-toluilazofenol; variou-se diversos fatores como temperatura, pH do meio, 

e solvente de reação. Cada um desses fatores foi analisado separadamente: ao variar 

um dos parâmetros, manteve-se os outros dois constantes. 

 

 

3.2.2.4.2.1.1 Influência da temperatura 

 

Os procedimentos descritos em 3.2.2.4.2 foram realizados a temperaturas entre 

-10 e 60 °C, em pH 9, usando MeOH como solvente para dissolução do sal de 

diazônio. Considerando a quantidade de água para dissolução do fenol, a proporção 

final de MeOH:água foi de 1:1. 
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3.2.2.4.2.1.2 Influência do pH 

 

O procedimento descrito em 3.2.2.4.2 foi realizado variando o pH de 8 (0,9 mL 

de NaOH 1 M) a 10 (1,1 mL de NaOH 1 M), à temperatura de 0 °C, usando MeOH 

como solvente para dissolução do sal de diazônio. A medição do pH foi feita 

qualitativamente, usando fita de indicador universal. 

 

3.2.2.4.2.1.3 Influência do solvente 

 

O procedimento descrito em 3.2.2.4.2 foi realizado em diferentes meios: água, 

MeOH, acetona e acetonitrila. Nestes três últimos solventes, realizou-se algumas 

modificações quanto à adição de base, de forma a conter mínima quantidade de água. 

No caso do metanol, preparou-se as soluções de NaOH neste mesmo solvente. As 

concentrações são idênticas àquelas empregadas no procedimento descrito em 

3.2.2.4.2. Para acetona e acetonitrila, optou-se por adicionar a quantidade 

correspondente de base como descrita em 3.2.2.4.2, a partir de uma solução aquosa 

de NaOH 1M. 

Em metanol, acetona e acetonitrila, excepcionalmente não se realizou o 

procedimento de filtração e lavagem com água. Acidificou-se o meio com HCl 1M, 

como procedimento padrão, entretanto o produto foi separado do solvente por 

rotaevaporação à pressão reduzida. 

 

 

3.2.2.4.3 Síntese do 4-metil-2-[(4-toluil)azo]-fenol (2-HO-Azo-Me) 

 

Na reação de obtenção do orto-azofenol, realizou-se uma ligeira modificação 

nas condições do item anterior. Devido à menor solubilidade do p-metilfenol em meio 

aquoso, solubilizou-se este numa quantidade maior de metanol, 2,5 mL, acrescido de 

1 mL de NaOH 5 mM. Esta modificação também serviu para melhorar a agitação, pois 

o produto formado precipita nas condições do item anterior. O processo de 

neutralização e filtração foi realizado de maneira idêntica. O produto foi posteriormente 

purificado por recristalização, sendo dissolvido em metanol a quente, seguido da 

adição lenta de água gelada. Manteve-se em banho de gelo durante uma noite, filtrou-

se, lavou-se com água e secou-se em estufa a 60 °C. 
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3.2.2.4.4 Síntese do 2-(4-N,N-dietilamino-fenilazo)-fenol (2-HO-Azo-NEt2) e 4-

(4-N,N-dietilamino-fenilazo)-fenol (4-HO-Azo-NEt2) 

 

3.2.2.4.4.1 Esterificação do aminofenol (Síntese adaptada da referência 237) 

 

Diclorometano (13 mL) foi previamente purgado com nitrogênio seco, num 

balão de três bocas, em banho de gelo. Adicionou-se 0,7010 g (6,4 mmol) de o- ou p-

aminofenol e 900 μL (6,5 mmol) de trietilamina, seguido de 1,2374 g (6,5 mmol) de 

cloreto de p-toluenosulfonila. O sistema foi borbulhado com nitrogênio por mais alguns 

segundos, e então selado. A agitação foi mantida em banho de gelo durante 30 

minutos, e à temperatura ambiente por mais 1 hora. A solução foi lavada com duas 

porções de 50 mL de água, e a fase orgânica foi seca com MgSO4 anidro. Filtrou-se 

e rotaevaporou-se a solução, gerando cristais amarelos. 

 

 

3.2.2.4.4.2 Diazotação do tosilato de aminofenol e acoplamento (Síntese 

adaptada da referência 238) 

 

A. Dissolveu-se 0,4909 g (4,05 mmol) de N,N-dietilanilina em 8 mL de metanol 

e 1,4 mL (24 mmol) de ácido acético glacial. Paralelamente, dissolveu-se 3,3414 g 

(24,5 mmol) de acetato de sódio trihidratado em 8 mL de água, e juntou-se à solução 

de N,N-dietilanilina. Resfriou-se a solução resultante em banho de gelo. 

B. Dissolveu-se 1,0661 g (4,05 mmol) do tosilato de aminofenol obtido na 

síntese anterior, 3.2.2.4.4.1, em 2 mL de metanol, 8 mL de água e 2 mL de ácido 

clorídrico concentrado. Resfriou-se esta mistura em uma mistura de gelo e cloreto de 

sódio, até -5 °C. Adicionou-se, gota-a-gota, 0,3310 g (4,8 mmol) de NaNO2 dissolvido 

em 2 mL de água, e manteve-se a agitação durante 2 minutos. Gotejou-se a solução 

A sobre a solução B, e manteve-se a agitação durante 24 horas. 

À mistura gerada, acrescentou-se 5 g de KOH, e refluxou-se por 3 horas. Ao 

final deste período, esfriou-se a mistura até a temperatura ambiente, e neutralizou-se 

até pH em torno de 7, com HCl. O produto foi extraído com clorofórmio, rotaevaporado 

e purificado por cromatografia em coluna de sílica gel, usando clorofórmio como 

eluente. 
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3.2.2.4.5 Síntese do 2,4-bis(toluilazo)anisol (MeO-(Azo-Me)2) 

 

 

3.2.2.4.5.1 Reação usando sulfato de dimetila 

(Síntese adaptada da referência 232) 

 

 

Dissolveu-se 0,0497 g (0,15 mmol) de 2,4-bis-(p-tolilazo)fenol em 3 mL de 

tetrahidrofurano, e transferiu-se para um balão de fundo redondo, de três bocas. 

Acrescentou-se 10,5 μL de NaOH 15M (0,16 mmol) e resfriou-se a solução em banho 

de gelo. Adicionou-se 15 μL de sulfato de dimetila (0,16 mmol) e manteve-se agitando 

em banho de gelo durante 1 hora. Ao final deste período aqueceu-se lentamente, até 

chegar a 60 °C, e manteve-se refluxando durante 8 horas. 

Lavou-se a mistura resultante com solução de NaOH 1M, e em seguida com 

água, extraiu-se o produto de interesse com clorofórmio. Após rotaevaporar a solução, 

redissolveu-se o produto em acetato de etila e purificou-se por cromatografia em 

coluna de sílica gel, com uma mistura de n-hexano:acetato de etila 9:1. 

 

 

3.2.2.4.5.2 Reação usando tosilato de metila 

 

 

Suspendeu-se 0,0502 g (0,15 mmol) de 2,4-bis-(p-tolilazo)fenol; 0,0319 g (0,17 

mmol) de p-toluenosulfonato de metila e 0,1677 g (1,2 mmol) de K2CO3 em 20 mL de 

acetona, em banho de gelo. Adicionou-se 0,0015 g de 18-crown-6, e agitou-se a 

mistura inicialmente em banho de gelo, aquecendo lentamente, até a temperatura de 

refluxo, cerca de 55 °C. Manteve-se o refluxo durante 8 horas. 

Lavou-se a mistura resultante com solução de NaOH 1M, e em seguida com 

água, extraiu-se o produto de interesse com clorofórmio. Após rotaevaporar a solução, 

redissolveu-se o produto em acetato de etila e purificou-se por cromatografia em 

coluna de sílica gel, com uma mistura de n-hexano:acetato de etila 9:1. 
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3.2.2.4.5 Síntese do 2-[4-(N,N-dietilamino)fenilazo],4-(4-nitrofenilazo)fenol 

(NO2-Azo-OH-Azo-NEt2) 

 

 

Suspendeu-se 0,0593 g (0,25 mmol) de 2-(4-dietilamino-fenilazo)-fenol (2-HO-

Azo-NEt2) em 20 mL de MeOH e 500 μL de NaOH M. Paralelamente, suspendeu-se 

0,0792 g (0,25 mmol) de tosilato de p-nitrobenzenodiazônio em 5 mL de MeOH. 

Gotejou-se a solução de sal de diazônio sobre a solução de azofenol em banho 

de gelo. O pH medido foi de cerca de 9. A agitação foi mantida durante 12 horas. 

Então, adicionou-se 300 μL de HCl 1M, até pH em torno de 7-8. Não havendo 

precipitação completa, o produto foi concentrado em vácuo.  

Purificou-se por cromatografia em sílica gel, usando uma mistura de 

clorofórmio:n-hexano 1:1 como eluente. Rf = 0,34. 

 

 

3.2.2.4.6 Síntese da N-[4-(fenilazo)fenil]-acetamida (M-Azo 1) 

 

 

Dissolveu-se 0,0308 g (0,16 mmol) de 4-aminoazobenzeno em 6 mL de 

diclorometano, e acrescentou-se 30 L (0,4 mmol) de cloreto de acetila e 70 L (0,5 

mmol) de trietilamina. Após a adição do cloreto de acetila, a coloração passou de 

amarelo claro para vermelho. A coloração amarela é restabelecida com a adição de 

trietilamina. Aguardou-se 1 minuto após a adição dos reagentes, e acompanhou-se a 

reação por cromatografia em camada delgada, usando diclorometano como eluente e 

sílica gel como fase estacionária. Manteve-se a agitação à temperatura ambiente 

durante 10 minutos. Lavou-se a fase orgânica com água, secou-se com Na2SO4 

anidro, filtrou-se, e rotaevaporou-se o solvente. 

O produto foi purificado por cromatografia em coluna de sílica gel, usando 

diclorometano como eluente. 
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3.2.2.4.7 Síntese do 2-[4-(N,N-dietilamino) azofenoxiacetato)] de metila            

(M-Azo 2) (Síntese adaptada da referência 239). 

 

 

Dissolveu-se 0,0235 g (0,087 mmol) de 4-HO-Azo-NEt2 em 10 mL de acetona, 

e acrescentou-se 0,0150 g (0,1 mmol) de K2CO3, 0,0130 g de KI e 30 L (0,34 mmol) 

de cloroacetato de metila. Manteve-se a agitação a 50 °C durante 8 horas. Lavou-se 

a fase orgânica com água, secou-se com Na2SO4 anidro, filtrou-se, e rotaevaporou-

se o solvente. 

O produto foi purificado por cromatografia em coluna de sílica gel, usando 

clorofórmio como eluente. Depois de rotaevaporado, o sólido foi seco em pistola 

Abderhalden, na presença de NaOH, e mantido em dessecador sob vácuo. 

 

 

3.2.2.4.8 Síntese do N,N-dietilaminoazobenzeno (M-Azo 2’) 

 

 

A. Dissolveu-se 1 mmol de tosilato de benzenodiazônio em 2,5 mL de metanol, 

e B. 1 mmol de N,N-dietilanilina em 2,5 mL de metanol. Adicionou-se a solução A 

sobre a solução B à temperatura ambiente, num intervalo de cerca de 2 minutos. 

Manteve-se a agitação por 30 minutos, e então adicionou-se 1 mL de NaOH 1 M, 

ajustando o pH em torno de 9, e precipitando o produto. Manteve-se em banho de 

gelo por 30 minutos, e filtrou-se o produto em funil de vidro sinterizado (G4), lavando-

o com pequenas porções de água fria. 

O produto foi purificado por cromatografia em coluna de sílica gel, usando 

diclorometano como eluente. 
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3.2.2.4.9 Síntese dos bis-azocorantes com espaçador acetila 

 

3.2.2.4.9.1 4-(N,N-dietilamino)azofenoxiacetato) de 4’-(fenilazo)fenil-amida 

(H-Azo-NHAc-O-Azo-NEt2) 

 

 

3.2.2.4.9.1.1 Etapa 1 

 

 

Dissolveu-se 20mg (0,1mmol) de 4-aminoazobenzeno (H-Azo-NH2) em 5 mL 

de diclorometano, borbulhou-se N2 seco, e adicionou-se 45 µL de brometo de 

bromoacetila, e 90 µL de trietilamina (TEA), reestabelecendo a coloração amarela do 

meio. 

Aguardou-se 1 minuto após a adição dos reagentes, e acompanhou-se a 

reação por cromatografia em camada delgada, usando diclorometano como eluente e 

sílica gel como fase estacionária. 

Lavou-se a fase orgânica com água, secou-se com Na2SO4 anidro, filtrou-se, e 

rotaevaporou-se o solvente. 

 

 

3.2.2.4.9.1.2 Etapa 2 

 

 

Dissolveu-se 0,0275 g (0,1 mmol) de 4-HO-Azo-NEt2, 0,044 g (0,3 mmol) de 

K2CO3, e quantidades catalíticas de KI (0,027 g) e 18-crown-6 (~0,5 mg) em 3 mL de 

acetonitrila. Borbulhou-se nitrogênio seco no meio, e acrescentou-se o brometo de 

acetilamidoazobenzeno preparado na primeira etapa, 3.2.2.4.9.1.1, dissolvido em 4 

mL de acetonitrila. Manteve-se agitação a 60 °C durante 18 horas, rotaevaporou-se o 

solvente, e purificou-se o produto em cromatografia de sílica gel, usando 

diclorometano como solvente. 
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3.2.2.4.9.2 4-fenilazofenoxiacetato) de 4’-(fenilazo)fenol (H-Azo-OAc-O-Azo-H) 

 

3.2.2.4.9.2.1 Etapa 1 

 

 

Dissolveu-se 0,0256 g (0,13 mmol) de 4-azofenol (4-HO-Azo-H) em 5 mL de 

diclorometano, borbulhou-se N2 seco, e adicionou-se 20 µL de brometo de 

bromoacetila, e 50 µL de trietilamina (TEA), reestabelecendo a coloração amarela do 

meio. 

Aguardou-se 1 minuto após a adição dos reagentes, e acompanhou-se a 

reação por cromatografia em camada delgada, usando diclorometano como eluente e 

sílica gel como fase estacionária. 

Lavou-se a fase orgânica com água, secou-se com Na2SO4 anidro, filtrou-se, e 

rotaevaporou-se o solvente. 

 

 

3.2.2.4.9.2.2 Etapa 2 

 

 

Dissolveu-se 0,0247 g (0,12 mmol) de 4-HO-Azo-H, 0,0124 g (0,09 mmol) de 

K2CO3, 0,017 g (0,1 mmol) de KI e uma quantidade catalítica (~0,5mg) de 18-crown-6 

em 3 mL de acetonitrila. Borbulhou-se nitrogênio seco no meio, e acrescentou-se o 

brometo de acetoxoazobenzeno preparado na primeira etapa, 3.2.2.4.9.2.1, dissolvido 

em 4 mL de acetonitrila. Manteve-se agitação a 50 °C durante 12 horas, rotaevaporou-

se o solvente, e purificou-se o produto em cromatografia de sílica gel, usando 

diclorometano como solvente. 
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3.2.3 Determinação da Absortividade Molar 
 

 

Micropipetas foram periodicamente verificadas, medindo a massa de volumes 

nominais de água, e determinando o volume real a partir da massa e densidade à 

temperatura do ambiente 240. Balões volumétricos foram calibrados, a partir da 

diferença de massa do balão cheio de água e vazio, seco, e determinando o volume 

real, de maneira similar às micropipetas. 

Dissolveu-se em torno de 5-10 mg do corante purificado em cerca de 20 mL de 

solvente. Os recipientes com as soluções estoque foram envoltas com papel alumínio 

e aquecidas a cerca de 60 °C durante pelo menos 1 hora, de forma a garantir que os 

azocorantes estejam na forma E (trans). Após esfriar até a temperatura ambiente, 

manteve-se as soluções em banho termostatizado a 25±0,1°C por pelo menos uma 

hora antes do início do experimento. Transferiu-se a solução a um balão volumétrico 

de 25 mL calibrado (ou de 50 mL, caso a solução estivesse supersaturada em volume 

menor), e completou-se o volume com o solvente. 

Adicionou-se continuamente alíquotas da solução estoque sobre o solvente, 

registrando espectros, a cada adição. A concentração na cubeta, [corante]2, foi 

calculada segundo a expressão (3.1) 

 

[𝑐𝑜𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒]2 =
[𝑐𝑜𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒]1 × 𝑉1

𝑉2
 

 

(3.1) 

 

Em que [corante]1 é a concentração da solução estoque; V1 o volume de 

solução estoque adicionado à cubeta; e V2 o volume de solução na cubeta. Uma vez 

que com a adição contínua ocorre um aumento no volume da solução, é necessário 

efetuar uma correção do volume, no cálculo da concentração final. 

Construiu-se um gráfico da Absorbância no comprimento de onda de máxima 

absorção (máx) em função da concentração do azocorante, a fim de obter a 

Absortividade Molar (). Cada experimento foi realizado em triplicata, com soluções 

estoque independentes para cada corante. 
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O coeficiente angular da reta obtida corresponde ao produto ε . b, conforme a 

equação de Lambert-Beer, (3.2) 97: 

 

A =  . b . c      (3.2) 

 

Em que A é a absorbância, b o caminho óptico em centímetros e c, a 

concentração em mol L-1. 

 

 

3.2.4 Determinação de pKa de azocorantes em meio água:etanol 
 

 

Preparou-se soluções aquosas com diferentes valores de pH utilizando tampão 

universal 241. O pH de cada tampão foi obtido pela adição de volumes convenientes 

de uma solução formada por três ácidos (CH3COOH, H3BO3 e H3PO4, todos com 

concentração de 0,04 M), e de uma solução de NaOH 0,2 M. A força iônica de cada 

uma das soluções tampão foi ajustada em 0,1 M pela adição de NaCl. Para a 

determinação da quantidade de NaCl necessária para cada tampão, construiu-se uma 

curva analítica da condutividade em função da força iônica de soluções de 

concentração conhecida de NaCl. O pH de cada solução foi determinado após adição 

do NaCl, utilizando um pHmetro. 

Preparou-se, ao abrigo da luz, soluções de 4-HO-Azo-Me e HO-(Azo-Me)2 em 

etanol, com Absorbâncias no max em torno de 2. Pipetou-se 1 mL da solução estoque 

de cada composto para a cubeta, com 1 mL da solução tampão. Registrou-se 

espectros de absorção, anotando-se a Absorbância no max. Construiu-se gráficos dos 

valores de Absorbância neste comprimento de onda, em função do pH. O valor de 

pKa foi obtido através do ponto de inflexão da curva, ao empregar uma função 

sigmoidal (equação 3.81 nos Apêndices). 
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3.2.5 Determinação da Intensidade da Fonte de Irradiação - Actinometria 

 

A intensidade luminosa das fontes de radiação foi determinada por 

actinometria, utilizando K3[Fe(C2O4)3]∙3H2O (actinômetro de Parker) ou 

K[Cr(NCS)4(NH3)2]·H2O (actinômetro de Reinecke). Estes procedimentos foram 

realizados em ambiente escuro. 

 

 

3.2.5.1 Actinômetro de Parker 

 

 

Para a determinação da intensidade das fontes de irradiação de 254 nm a 

436nm, utilizou-se o tris-oxalatoferrato de potássio (K3[Fe(C2O4)3]∙3H2O) 78, 242-244, 

também denominado de Actinômetro de Parker. Todo o processo foi realizado no 

escuro. A solução foi sempre feita imediatamente antes do uso, dissolvendo o 

actinômetro em solução tamponada, e mantida no escuro. 

Preparou-se as seguintes soluções: 

(A) K3[Fe(C2O4)3] 6 mmol L-1 ou 0,15 mol L-1, ambos em H2SO4 0,05 mol L-1; 

(B) Solução tampão pH 6: Dissolveu-se 8,1681 g de acetato de sódio 

trihidratado em 64 mL de água, e adicionou-se 36 mL de H2SO4 0,05M. 

(C) Solução 1,10-fenantrolina 0,1%: Dissolveu-se 1 mg de 1,10-fenantrolina em 

10 mL de água, e guardou-se a solução em frascos escuros. 

2 mL da solução do actinômetro foram transferidos para uma cubeta idêntica à 

usada nos experimentos fotoquímicos, com boa agitação, e irradiados durante um 

período determinado. Manteve-se uma alíquota idêntica ao abrigo da luz. 

Em seguida adicionou-se 0,8 mL da solução tampão B e 0,2 mL de solução C, 

fenantrolina 0,1%, à solução irradiada, e à solução mantida no escuro. Registrou-se a 

absorbância em 510 nm, após 20 minutos. Este experimento foi realizado pelo menos 

em duplicata, antes e após cada experimento fotoquímico. 

 

Considerações a respeito do mecanismo químico envolvido na actinometria, 

bem como o desenvolvimento das equações empregadas neste procedimento, 

encontram-se no Apêndice 2. 
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3.2.5.1.1 Curva analítica de Fe (II) 

 

 

3.2.5.1.1.1 Padronização da solução de Fe (II) (conforme a referência 233) 

 

 

Dissolveu-se 1 g de KMnO4 em cerca de 250 mL de água. Manteve-se esta 

solução a 60 °C por duas horas, filtrou-se em funil de vidro sinterizado e guardou-se 

em frasco de vidro, ao abrigo da luz. 

Pesou-se analiticamente em torno de 0,1 g de Na2C2O4 seco e dissolveu-se em 

50 mL de água. Aqueceu-se a solução até cerca de 40 °C e adicionou-se 10 mL de 

H2SO4 1:1. Gotejou-se a solução de KMnO4 até persistência de coloração após 30 

segundos. Realizou-se um branco, titulando apenas 50 mL de água + 10 mL de H2SO4 

1:1 (v/v). 

Dissolveu-se 3,47 g (12,5 mmol) de FeSO4∙7H2O em 250 mL de H2SO4 0,05M. 

Adicionou-se pedaços de ferro metálico (0,13 g) para prevenir a oxidação, e manteve-

se a solução ao abrigo da luz. Titulou-se esta solução com o KMnO4 recém 

padronizado. Esta solução foi diluída para 4∙10-4 M, com H2SO4 0,05M, e esta, por sua 

vez, foi usada para produzir soluções com concentração de 0,02 a 0,1 mmol Fe2+ L-1. 

 

 

 

3.2.5.1.1.2 Preparo da curva analítica 

 

 

Adicionou-se numa cubeta, nesta ordem, 2 mL da solução de Fe2+, 0,8 mL da 

solução tampão (B) e 0,2 mL de 1,10-fenantrolina 0,1% (C). A medida da absorbância 

da solução foi realizada após 20 minutos a contar da adição da fenantrolina. A curva 

foi realizada em duplicata, e todo o procedimento foi realizado ao abrigo da luz. Plotou-

se os valores de Absorbância em 510nm em função da concentração de Fe2+. O valor 

do coeficiente angular corresponde a 510nm · b. 
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3.2.5.2 Actinômetro de Reinecke 

 

 

Para a determinação da intensidade das fontes de irradiação além de 436nm, 

utilizou-se o diaminotetrakis(isotiocianato)cromato(III) de potássio, 

K[Cr(NCS)4(NH3)2]·H2O, também conhecido como actinômetro de Reinecke. 

O actinômetro foi dissolvido em água para uma concentração de 0,01M, filtrado, 

e o pH verificado, de modo que estivesse em torno de 5,3-5,5. A solução recém 

preparada, foi transferida para uma cubeta de 1cm de caminho óptico, e irradiada por 

um tempo determinado, tipicamente 10 minutos. Então, efetuou-se uma diluição de 

dez vezes, num balão volumétrico, completando-o com uma solução de Fe(NO3)3       

0,1 mol L-1 em solução aquosa de HClO4 0,5 mol L-1. O mesmo procedimento foi 

realizado com uma solução não irradiada do actinômetro, e a absorbância em 450nm 

medida. 

 

 

3.2.5.2.1 Curva analítica de SCN- 

 

 

Preparou-se uma solução estoque 0,1 mol L-1 de Fe(NO3)3·9H2O em HClO4    

0,5 mol L-1, e uma solução 5·10-3 mol L-1 de KSCN em água, a qual foi posteriormente 

diluída para concentrações entre 2·10-5 e 5·10-4 mol L-1. 

Misturou-se, em um balão volumétrico de 5 mL, 2 mL da solução de Fe3+          

0,1 mol L-1, 2 mL da solução de KSCN em concentrações variáveis e 1 mL de água. 

Após o período de 1 hora, mediu-se a absorbância da solução em 450 nm. Plotou-se 

os valores de Absorbância em 450nm em função da concentração de SCN-. O valor 

do coeficiente angular corresponde a 450nm · b. 
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3.2.6 Determinação do Rendimento Quântico de Isomerização 
 

 

Os experimentos fotoquímicos foram realizados em uma sala escura, com uma 

lâmpada de luz tênue. Teve-se o cuidado de manter a temperatura do ambiente 

constante, e boa agitação na cubeta, garantindo homogeneidade da amostra, e, 

portanto, minimizando flutuações na aquisição dos resultados. Exceto quando 

explicitado, estes experimentos foram realizados em atmosfera equilibrada com ar. 

Preparou-se soluções dos corantes em benzeno, em concentrações entre   

2·10-5 e 5·10-5 mol L-1, de forma que a absorbância no comprimento de onda de 

máxima absorção, max ficasse em torno de 1. Manteve-se a solução à temperatura 

de 25 °C por pelo menos uma hora antes do início do experimento, o qual foi 

conduzido nesta mesma temperatura. Irradiou-se a solução, registrando espectros em 

intervalos determinados, até que não se observasse variação significativa na 

absorbância (Estado Fotoestacionário). Em todos os experimentos, utilizou-se um 

volume de solução de 2 mL. 

No estudo de aminoazobenzenos, adicionou-se uma pequena quantidade 

(concentração final de 0,03M) de trietilamina, para neutralizar traços de impurezas 

ácidas. 

Nos estudos fotoquímicos envolvendo irradiações em regiões com baixa 

absortividade molar, duas alterações foram realizadas: 1 - A absorbância no max foi 

aumentada para cerca de 2, desde que a Lei de Beer fosse obedecida nesta condição 

de concentração; 2 - A absorbância na região irradiada foi corrigida com a flutuação 

da linha base. Para descartar a possibilidade de uma mudança de mecanismo nesta 

concentração, experimentos foram realizados também numa concentração na qual o 

max fosse de aproximadamente 1, e comparada. 

Para obtenção dos valores de rendimento quântico, empregou-se dois métodos 

distintos, denominados de “método integral” e “método das conversões iniciais”. O 

desenvolvimento das equações empregadas neste procedimento, encontra-se no 

Apêndice 3. 

Os dados obtidos foram tratados utilizando o software Origin 8.0. 
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3.2.7 Determinação do Rendimento Quântico de Isomerização Sensibilizada 
 

 

As reações fotosensibilizadas foram realizadas de maneira similar à descrita 

em 3.2.6, com a diferença de utilizar ciclohexano como solvente, e de adicionar uma 

pequena quantidade de um sensibilizador, 20 mM de benzeno, ou 1,2 mM de 

antraceno. 

Nos casos em que se realizou o experimento em atmosfera inerte, a cubeta foi 

preenchida com um volume maior de solução (em torno de 3 mL), borbulhada com 

nitrogênio e tampada. O volume de solução foi calculado a partir da diferença entre a 

massa da cubeta vazia e a cubeta com solvente, dividida pela densidade do solvente, 

na temperatura de trabalho. 

O valor de rendimento quântico foi obtido a partir de um plote de Abs em 

função de t, para os primeiros 5 - 10% de conversão. 

 

 

3.2.8 Determinação das Constantes Cinéticas de Isomerização térmica Z-E e 

de parâmetros termodinâmicos do processo de isomerização 

 

 

Assim como para os experimentos fotoquímicos, os estudos de isomerização 

térmica também foram realizados em um ambiente escuro, com uma lâmpada de luz 

tênue. Irradiou-se uma solução do corante em benzeno, em concentrações entre  

2·10-5 e 5·10-5 mol L-1, à temperatura constante, até não se observar variação da 

Absorbância (Estado Fotoestacionário). Registrou-se um espectro ao final deste 

período, e outros espectros em intervalos de tempo determinados, até que não se 

observasse variação significativa na absorbância no comprimento de onda de máxima 

absorção. Para alguns corantes, realizou-se a cinética de isomerização Z-E em 

temperaturas entre 25 e 65 °C, com o objetivo de determinar a Energia de Ativação 

do processo, bem como os parâmetros termodinâmicos do Estado de Transição. 

As equações empregadas nestes cálculos encontram-se no Apêndice 4. 

No estudo de aminoazobenzenos, adicionou-se uma pequena quantidade 

(concentração final de 0,03M) de trietilamina, para neutralizar traços de impurezas 

ácidas.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 

4.1 Síntese dos azocorantes 

 

Em um primeiro momento, os azofenóis foram sintetizados pelo método de 

diazotação e acoplamento clássico (reação in situ), método mais comumente 

empregado na obtenção de azobenzenos assimétricos. As etapas de reação de 

diazotação e acoplamento em meio aquoso, gerando um azocorante, encontram-se 

sumarizadas no Esquema 4.1. 

 

 

Esquema 4.1 - Síntese genérica de azofenóis substituídos na posição 4’, em meio aquoso 245. 

 

Inicialmente ocorre a geração de ácido nitroso in situ, o qual é em seguida 

protonado e sofre eliminação de uma molécula de água, gerando NO+, que reage com 

a amina aromática (a) levando ao N-nitroso derivado (b), tautômero do diazohidróxido 

(c). Mediante uma segunda protonação e perda de uma molécula de água, é 

produzido o sal de diazônio (d), estabilizado por ressonância. Por fim, ocorre uma 
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substituição aromática eletrofílica do fenol (e) com o nitrogênio eletrofílico do sal de 

diazônio, gerando o azofenol (f). A fim de aumentar a nucleofilicidade do fenol (e), 

mantém-se o mesmo em meio moderadamente alcalino 245. Este detalhe é crucial para 

o sucesso da síntese, pois um pH muito alto pode favorecer a reação do sal de 

diazônio com OH-, formando um diazohidróxido relativamente não-reativo, enquanto 

que num pH baixo, em que o fenol esteja protonado, a velocidade de substituição 

eletrofílica é baixa, também comprometendo o rendimento da síntese. Para reações 

de sais de diazônio com aminas aromáticas, por outro lado, o pH deve estar levemente 

ácido (5>pH>7); em pH menor, a amina encontra-se protonada, tendo sua 

nucleofilicidade diminuída 246,247. Outro cuidado deve ser tomado ao realizar esta 

síntese em meio aquoso: a reação do íon diazônio com água gerando um fenol 

compete com o acoplamento, portanto a adição do sal de diazônio sobre o agente 

acoplador não deve ser demasiado lenta 248. 

Entretanto, foi observado que este método apresenta alguns inconvenientes: 

No caso de se utilizar um fenol como agente acoplador, gerando hidroxiazobenzenos 

(azofenóis), grandes quantidades de ácido e base são empregadas, e a reação de 

neutralização decorrente da combinação do sal de diazônio e do fenolato gera elevada 

quantidade de calor, comprometendo a estabilidade do sal de diazônio, que 

geralmente se decompõem a temperaturas acima de 5 °C. Além disso, uma grande 

quantidade de sal é produzida, o que requer etapas de purificação exaustivas, e 

consequentemente perdas do produto desejado, além da geração de consideráveis 

quantidades de resíduos, o que se opõem a um apelo ambiental. Aminas com baixa 

solubilidade em água, tais como a 4-nitroanilina requerem um método especial de 

diazotação, empregando solvente orgânico, e um nitrito orgânico 249, numa estratégia 

sintética desenvolvida por Knoevenagel 250. 

 

 

4.1.1 Testes de outras metodologias sintéticas 

 

4.1.1.1 Utilização de resinas de troca iônica 

 

 

Inspirados pelos princípios da Química Verde, alguns grupos de pesquisa têm 

desenvolvido técnicas de geração e/ou reação de sais de diazônio em condições 
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“mais limpas” 251. Um método aparentemente promissor baseia-se no emprego de 

resinas de troca iônica, o que a princípio minimiza a geração de sal e outros 

subprodutos. Fixa-se na resina um ou mais reagentes, como NO2
-, e adiciona-se a 

mesma ao sistema reacional (Esquema 4.2). Ao final da reação, a resina é filtrada, 

isolando o produto de interesse, praticamente puro 252.  

 

 

Esquema 4.2 - Síntese de azofenóis mediada por resinas catiônicas e aniônicas. 

 

Seguindo estes procedimentos, em nosso laboratório, entretanto, verificou-se 

uma série de dificuldades de ordem prática, como a baixa solubilidade de algumas 

aminas à baixa temperatura (particularmente a 4-nitroanilina), o que requereu maior 

quantidade de solvente, modificando as condições necessárias para a reação; e a 

necessidade de uma quantidade considerável de solvente para recuperar o corante 

obtido da resina. Finalmente, a elevada quantidade de NaNO2 necessária para 

imobilizar o NO2
- na matriz polimérica, em comparação aos métodos tradicionais 232,249 

desestimula o seu uso em larga escala. 

 

 

4.1.1.2 Utilização de sais de diazônio estáveis à temperatura ambiente 

 

Uma forma de contornar os problemas decorrentes da formação de sal e do 

controle da temperatura na reação de neutralização entre a solução ácida do sal de 

diazônio e a solução básica na qual se encontra o fenol, é a obtenção de sais de 

diazônio estáveis. 
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Outra vantagem é que ao se obter os sais de diazônio estáveis das aminas 

pouco solúveis, os inconvenientes de diluição decorrentes da obtenção dos 

azocorantes pelo método convencional não ocorrem. 

A maior parte destes p-toluenosulfonatos (tosilatos) de arenodiazônio é estável 

até 600 °C 253, e essa alta estabilidade foi atribuída à forte afinidade entre o cátion e 

ânion: no cristal, a distância interiônica é de apenas 2,7 Å, ao passo que nos instáveis 

cloretos de arenodiazônio, costuma ser entre 3,22 a 3,56 Å 254. Esta estabilidade 

provavelmente tem origem na formação de um complexo do tipo doador/aceptor de 

elétrons, sendo que o sulfonato atua como doador de elétrons ao cátion diazônio, 

como foi deduzido para o caso de cátions diazônio com os contra-íons 1-

naftilmetanosulfonato e 2-naftol-1-sulfonato 255. Outros exemplos de sais de diazônio 

com alta estabilidade térmica são os tetrafluoroboratos 256, porém muito sensíveis à 

umidade; hexafluorofosfatos 257; metanosulfonatos 258; o-benzenodisulfonimidas 259 e 

cloretos de zinco 260. Porém, os tosilatos podem ser considerados mais vantajosos em 

relação a estes últimos por apresentarem alta solubilidade em água e em uma 

variedade de solventes orgânicos, além de um custo reduzido 253. 

Inicialmente tentou-se obter sais de diazônios estáveis segundo o método de 

Filimonov et al, 2008 253a, que os obtém na presença de resinas de troca iônica, porém 

não se obteve sucesso, ocorrendo formação de um sólido vermelho, diferentemente 

do relatado 253a. Quantificando o teor de NO2
- fixado na resina, observou-se que a 

estabilidade deste ânion na matriz é limitada, nas condições descritas no 

procedimento 253a. 

Uma pesquisa mais detalhada na literatura mostrou que estes mesmos 

resultados são reportados por Tang et al, 2010 236, o qual ainda demonstra que o 

produto, supostamente um sal de diazônio, não é reativo frente a uma reação de 

Sandmeyer. Este produto provavelmente se trata do 4-aminoazobenzeno, o que 

sugere que nas condições descritas no artigo de Filimonov et al, 2008 253a, o 

acoplamento se dá com a própria amina precursora. 

Obteve-se mais sucesso na obtenção dos sais de diazônio na forma de tosilato 

conforme o método de Tang et al, 2010 236. Uma ligeira modificação foi feita quanto à 

precipitação, que, sendo realizada em banho de gelo, resultou num maior rendimento 

em comparação ao reportado 236. Tendo obtido os sais de diazônio, empregou-se 

estes para a síntese de diversos azocorantes utilizados neste estudo. 
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Neste caso, quantidades razoáveis de um subproduto foram observadas, 

particularmente no caso de derivados de sais de diazônio com grupos ativantes, como 

–CH3. Estudos preliminares de identificação revelaram que soluções de tais 

subprodutos apresentam aproximadamente o dobro do valor de absorbância daquelas 

do produto visado, comparando-se mesmas massas dos dois produtos. Tal 

observação é compatível com a existência de dois grupos azo na mesma molécula 

261. O ponto de fusão corresponde ao de um azofenol com dois grupos azo, relatado 

na literatura 261c, apesar de a proporção de fenol:sal de diazônio empregada na reação 

ser unitária. 

 

 

 

No método clássico de diazotação e acoplamento com fenol, os azofenóis 

obtidos são exclusivamente com padrão de substituição para, provavelmente devido 

ao fato de que estas reações são realizadas a temperaturas baixas (vide item 

3.2.2.4.2.1.1, influência da temperatura). 

A produção de bis-azofenóis é explicada através da teoria Droplet 262 (do inglês, 

gotícula), descrita a seguir. 

 

Figura 4.1 - (a) Modelo de difusão na interface dos reagentes e (b) legenda com as espécies envolvidas. 

 

Neste modelo, quando uma solução do sal de diazônio é colocada em contato 

com o acoplador, forma-se uma aglomeração do primeiro, cercada pelo acoplador (t0). 

À medida que a reação de acoplamento ocorre (t1), forma-se uma monocamada do 

produto monosubstituído. Este tenderá então a difundir através da camada do 
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acoplador. Entretanto, o composto monosubstituído poderá reagir com um segundo 

equivalente do componente azo presente nas vizinhanças, se esta reação for mais 

rápida que a velocidade de difusão (t2), gerando um produto disubstituído. Este fato é 

supreendente, pois um resíduo arilazo reduz a reatividade de um fenol ou naftol frente 

à substituição com um segundo íon diazônio num fator de 3 a 5 ordens de grandeza 

247. Esta particularidade não tem origem numa agitação ineficiente, uma vez que se 

relaciona a um processo ocorrendo no microambiente reacional 204,247,263. 

Yamada et al, 1974 264 investigaram a proporção de orto-azofenol, para-

azofenol e 2,4-bis-azofenol gerados em diferentes solventes, a partir da reação entre 

tetrafluorborato de benzenodiazônio com fenol. 

Belevi, Bourne, Rys, 1981 265 estudaram a influência do pH e a concentração 

de tampão sobre o acoplamento entre tetrafluorborato de 4-sulfonilbenzenodiazônio e 

1-naftol. 

 

 

4.1.1.2.1 Estudo da influência das condições do meio sobre o rendimento da 

síntese do 4-toluilazofenol e do 2,4-bis(toluilazo)fenol 

 

 

Para entender melhor as condições de reação para nosso sistema, em que 

utilizou-se p-toluenosulfonato como ânion estabilizador do sal de diazônio, testou-se 

três variáveis de reação: pH, solvente, além da influência da temperatura, sobre a 

reação entre tosilato de toluenodiazônio com fenol. 

 

 

Esquema 4.3 - Reação entre tosilato de 4-metilbenzenodiazônio e fenol, gerando 4-toluilazofenol e 

2,4-bis(toluilazo)fenol. 
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4.1.1.2.1.1 Influência da temperatura 

 

 

A Tabela 4.1 mostra que mesmo a -10 °C, o produto substituído, 2,4bis-

(toluilazo)fenol é obtido; a formação deste aumenta consideravelmente com o 

aumento da temperatura, como mostrado na Tabela 4.1 e Figura 4.2. 

 

Tabela 4.1 - Rendimentos do mono-azofenol e bis-azofenol em função da temperatura do meio, em pH 

9, e mistura MeOH:água 1:1. 

 

Temperatura (°C) 
Rendimento (%) Razão 

4-HO-Azo-Me HO-(Azo-Me)2 p- / 2,4-bis 

-10 91,1 4,1 22 

0 80,4 7,6 11 

20 74,2 8,9 8 

40 69,6 10,3 7 

60 69,0 11,2 6 
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Figura 4.2 - Proporção de produtos em função da temperatura do meio, em pH 9, e mistura MeOH:água 

1:1. 
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O aumento da temperatura poderia, em princípio, favorecer a formação do 

produto monosubstituído, por aumentar a difusão deste no meio. Entretanto, este fator 

parece não ser tão significativo, já que se observou o efeito inverso. O aumento da 

formação do produto substituído provavelmente está relacionado ao aumento da 

velocidade de reação de acoplamento do segundo grupo diazônio. 

Além de a proporção de 2,4-bis(4-toluilazo)fenol ser maior com a elevação da 

temperatura, também se verificou a presença de subproduto(s) retido(s) na sílica, nas 

reações a alta temperatura, o que deve ser devido à ocorrência de reações paralelas, 

provavelmente gerando produtos de decomposição, via radicalar 204. 

Não se encontrou na literatura nenhum estudo sistemático a respeito da 

influência da temperatura sobre a geração de bis-azofenóis. 

 

 

4.1.1.2 Influência do pH 

 

 

Em meio alcalino, a constante de velocidade da reação de acoplamento de sais 

de diazônio com fenóis é inversamente proporcional a [OH-]², graças à conversão do 

íon diazônio 40 ao diazohidróxido 41 e ao diazotato 42, não reativos. Em meio ácido, 

a constante de velocidade é inversamente proporcional a [H+], devido à diminuição da 

espécie reativa fenolato, 44 204. 
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Esquema 4.4 - Equilíbrios ácido-base dos componentes sal de diazônio e fenol. 

 

Em decorrência dos vários equilíbrios ácido-base das espécies envolvidas, a 

velocidade da reação é máxima em pH em torno de 10 204,266 (Figura 4.3), (com o 

equilíbrio deslocado na direção do íon diazônio 40 e fenolato 44). 

40 41 42 

44 43 
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Figura 4.3 - Curva teórica do pH versus log da constante de velocidade da reação de acoplamento 

diazo com fenóis. Adaptado da referência 266. 

 

A base também é necessária como catalisador, de modo a gerar 

irreversivelmente o produto azo 46 a partir de um intermediário catiônico 45, 

considerando o equilíbrio ácido/base 204,268 (Esquema 4.5): 
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Esquema 4.5 - Equilíbrio ácido/base da reação, e geração irreversível do azocomposto na presença de 

base. Adaptado da referência 204,268. 

 

 

45 

46 



104 
 

Segundo os resultados expostos na Tabela 4.2, a proporção do produto mono-

azofenol diminui com o aumento do pH, acompanhado do aumento do bis-azofenol. 

 

Tabela 4.2 - Rendimentos do mono-azofenol e bis-azofenol em função do pH do meio, a 0 °C, e em 

MeOH:água 1:1. 

 

pH 
Rendimento (%) Razão 

4-HO-Azo-Me HO-(Azo-Me)2 p- / 2,4-bis 

8 89 2 45 

9 80 7 11 

10 51 23 2 

 

 

Conforme discutido anteriormente, em pH alcalino (>10), o fenol está na forma 

desprotonada, que é a espécie reativa no acoplamento com o sal de diazônio 263, 

tornando a cinética mais rápida. Se a reação é executada abaixo da faixa de pH 

“ótima”, que é 10, menor quantidade do produto 2,4-(bis-azo)fenol é obtida (Tabela 

4.2). Em meio excessivamente alcalino, há competição com a dediazotação 

(decomposição) dos sais de diazônio, gerando fenóis 204,263. Ainda há que se 

considerar que na segunda reação de acoplamento, gerando o bis-azofenol, o 

nucleófilo é o mono-azofenol, cujo pH em solução aquosa é de cerca de 8 267. Logo, 

acima deste valor de pH, o mono-azofenol tem sua nucleofilicidade aumentada em 

relação à espécie neutra. 

O modelo de Droplet também é útil na interpretação do efeito do pH. Quando 

um próton é liberado durante a etapa de substituição eletrofílica, este provoca um 

gradiente de pH local; então, a concentração local dos reagentes é alterada como 

consequência da alteração no equilíbrio ácido/base dos componentes diazo e 

acoplador. Então, caso a reação de acoplamento for mais rápida que a difusão dos 

prótons liberados na zona reacional, o gradiente de pH irá comprometer a seletividade 

da síntese 265. 
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4.1.1.3 Influência do solvente 

 

 

Ao realizar a reação de acoplamento em acetona e acetonitrila, obteve-se uma 

mistura heterogênea, dada a baixa solubilidade do sal de diazônio nestes solventes. 

Ainda se observou, por TLC, que nestes dois solventes, há formação de outros 

produtos, ausentes na reação em água:metanol. Provavelmente trata-se de produtos 

da reação com o solvente 268. 

Ao analisar quantitativamente a proporção de produtos obtidos em função do 

meio (Tabela 4.3), não se encontrou uma correlação entre a proporção de produtos e 

a polaridade do solvente, representada pela respectiva constante dielétrica. 

A formação do produto monosubstituído é significativamente menor em meio 

de acetona. 

 

Tabela 4.3 - Proporção de produtos obtidos na reação entre 4-toluilbenzenodiazônio e fenol, à 

temperatura ambiente e pH 9, e constantes dielétricas relativas dos solventes utilizados. 

 

Meio 
Rendimento (%) Razão 

p- / 2,4-bis 

 

εr 298 K a 
4-HO-Azo-Me HO-(Azo-Me)2 

Água 75,8 4,3 17,6 78,36 

Água:MeOH 1:1 80,4 7,6 10,6 - 

Metanol 89,2 2,6 34,3 32,66 

Acetonitrila 82,9 6,3 13,2 35,94 

Acetona 66,4 6,5 10,2 20,56 

a) Constante dielétrica relativa a 298 K. Referência 198. 

 

 

4.1.1.4 Influência do substituinte 

 

 

No caso da reação entre tosilato de 4-toluilbenzenodiazônio e fenol, a geração 

do bis-azofenol é favorecida em pH 10, e altas temperaturas; sendo reduzido a 

quantidades traço na reação em pH 8, e baixa temperatura. 

Ao sintetizar vários bis-azofenóis e p-azofenóis, observou-se ainda que a 

formação do respectivo bis-azofenol aumenta na ordem dos substituintes na posição 
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4’ do sal de diazônio: –NO2 < –H < –CH3 < –OCH3, o que pode ser correlacionado 

com as constantes de Hammett para estes substituintes 269,270. Este fato reflete o efeito 

do caráter eletrônico do substituinte no anel derivado do sal de diazônio, uma vez que 

na segunda reação de acoplamento, o mono-azofenol é o nucleófilo, e a sua 

nucleofilicidade é influenciada pelo grupo substituinte. Na reação com sal de 4-

nitrobenzenodiazônio, apenas quantidades traço do bis-azofenol foram obtidas. 

Adicionalmente, a formação de resíduos, retidos na sílica, típicos de 

decomposição de sais de diazônio, via radicalar 204, quase não ocorre na reação com 

sal de 4-nitrobenzenodiazônio, o que denota a estabilidade deste sal, e/ou a cinética 

da reação frente a fenol mais elevada, sendo consumido rapidamente. 

Abaixo são elencados os p-azofenóis e bis-azofenóis obtidos neste estudo 

utilizando os sais de diazônio estáveis conjuntamente com os dados de caracterização 

(ponto de fusão; 1H-RMN, e espectrometria de massa (pico do íon molecular). Os 

espectros 1H-RMN e espectros de massa são apresentados no Apêndice 5. 

 

 

Amina 

precursora 

p-azofenol bis-azofenol 

 

 
 

4-HO-Azo-Me 

 

HO-(Azo-Me)2 

pf (ºC) 149 - 150 170 - 171 

Lit. (ºC) 148 a 170 b 

RMN 1H (300 MHz, acetona-d6) δ 2.41 

(s, 3H), 6.92 - 7.06 (m, 2H), 

7.26 - 7.42 (m, 2H), 7.74 - 7.80 

(m, 2H), 7.81 - 7.87 (m, 2H), 

9.06 (s, 1H). 

(300 MHz, CDCl3) δ 2.44 (s, 3H), 

2.45 (s, 3H), 7.13 (d, J = 8.9 Hz, 

1H), 7.29 - 7.38 (m, 4H), 7.83 

(dd, J = 8.3, 3.9 Hz, 4H), 7.98 

(dd, J = 8.9, 2.5 Hz, 1H), 8.54 (d, 

J = 2.4 Hz, 1H), 13.36 (s, 1H). 

Massa 

Molecular 

(M+) (m/z) 

Calculado: 

212.0950 

Encontrado:  

212.0911 

Calculado: 

330.1481 

Encontrado:  

330.1448 

a Referência 271. 

b Referência 272. 
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Amina precursora p-azofenol bis-azofenol 

 

  

4-HO-Azo-H 

 

HO-(Azo-H)2 

pf (ºC) 150 - 153 127 - 129 

Lit. (ºC) 151 - 152 a 130 - 131 b 

RMN 1H  

 

- 

(300 MHz, CDCl3) δ 7.09 (d, J = 8.9 

Hz, 1H), 7.45 (dddd, J = 8.4, 6.9, 4.7, 

2.1 Hz, 6H), 7.86 (dd, J = 4.6, 3.0 Hz, 

4H), 7.95 (dt, J = 7.2, 3.6 Hz, 1H), 8.52 

(d, J = 2.4 Hz, 1H), 13.25 (s, 1H). 

Massa Molecular 

(M+) (m/z) 

- Calculado: 

302.1168 

Encontrado:  

302.1147 

Rendimento (%) 84 5 

a Referência 273 

b Referência 264 

 

 

Amina precursora p-azofenol bis-azofenol 

 

  

4-HO-Azo-OMe 

 

HO-(Azo-OMe)2 

pf (ºC) 138 - 139 135 - 136 

Lit. (ºC) 139 a - b 

RMN 1H  

 

- 

(300 MHz, CDCl3) δ 3.83 (s, 3H), 

3.84 (s, 3H), 6.96 (dd, J = 9.0, 4.7 Hz, 

5H), 7.04 (d, J = 8.9 Hz, 1H), 7.86 

(dd, J = 6.3, 2.6 Hz, 4H), 8.41 (d, J = 

2.4 Hz, 1H), 13.19 (s, 1H). 

Massa Molecular 

(M+) (m/z) 

- Calculado: 

362.1379 

Encontrado:  

362.1358 

Rendimento (%) 74 6 

a Referência 271 

b Produto inédito 
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Amina precursora p-azofenol bis-azofenol 

 

 
 

4-HO-Azo-NO2 

 

HO-(Azo-NO2)2 

pf (ºC) 212 - 214 280 - 281 

Lit. (ºC) 208a 282b 

RMN 1H (300 MHz, acetona-d6) δ 7.03 - 

7.10 (m, 2H), 7.91 - 7.98 (m, 

2H), 8.03 - 8.10 (m, 2H), 8.39 - 

8.47 (m, 2H), 9.41 (s, 1H). 

 

- 

Massa Molecular 

(M+) (m/z) 

Calculado: 

243.0644 

Encontrado:  

243.0605 

- 

Rendimento (%) 94 <0,5 

a Referência 274 

b Referência 275 

 

O HO-(Azo-NO2)2 é escassamente solúvel em diversos solventes testados, 

inclusive clorofórmio, nos quais os demais bis-azofenóis são bem solúveis; o que 

impossibilitou a sua caracterização por qualquer técnica além do ponto de fusão. 

 

 

4.1.2 Síntese do 4-metil-2-[(4-toluil)azo]-fenol (2-HO-Azo-Me) 

 

De modo a ter um modelo espectroscópico e de isomerização da porção orto- 

do bis-azofenol, sintetizou-se também um 2-azofenol, reagindo-se o sal de diazônio 

com 4-cresol, ao invés de fenol. Desta maneira, o acoplamento ocorre na posição orto 

à hidroxila, uma vez que a posição 4 já está ocupada por um grupo metila (Esquema 

4.6). 

 

 

Esquema 4.6 - Reação entre tosilato de 4-metilbenzenodiazônio e 4-metilfenol, gerando o respectivo 

orto-azofenol. 
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2-toluilazofenol (2-HO-Azo-Me) 

pf (ºC) 110 - 112 

Lit. (°C) 112 - 113 a 

RMN 1H (300 MHz, CDCl3) δ 2.38 (s, 3H), 2.44 (s, 3H), 6.92 (d, J = 8.4 

Hz, 1H), 7.15 (dd, J = 8.4, 1.7 Hz, 1H), 7.31 (d, J = 8.1 Hz, 2H), 

7.73 (d, J = 1.5 Hz, 1H), 7.77 (d, J = 8.3 Hz, 2H), 12.76 (s, 1H). 

Massa Molecular 

(M+) (m/z) 

Calculado: 

226.1106 

Encontrado:  

226.1047 

Rendimento (%) 55 

a Referência 276 

 

O bis-(toluilazo)anisol ( MeO-(Azo-Me)2 ) foi sintetizado para estudar a 

influência da alquilação do resíduo fenólico (e, portanto, a inexistência da ligação de 

hidrogênio) sobre o comportamento fotoquímico da molécula. Empregou-se dois 

agentes alquilantes para tal, o sulfato de dimetila e o tosilato de metila. O substituinte 

metil, mais simples dos substituintes alquil, deve produzir o menor efeito estérico 

possível sobre o grupo orto azo.  O rendimento químico foi idêntico para ambas as 

reações (89 %). Após o processo de purificação, por cromatografia em coluna, 

verificou-se que o produto se apresenta na forma de um líquido viscoso, à temperatura 

ambiente, que se solidifica completamente somente após alguns dias. 

 

bis-(toluilazo)anisol ( MeO-(Azo-Me)2 ) 

pf (ºC) 95 - 96 

Lit. (°C) a 

RMN 1H (300 MHz, CDCl3) δ 2.44 (d, J = 2.0 Hz, 3H), 2.44 (d, J = 1.5 Hz, 

3H), 4.11 (s, 3H), 7.21 (d, J = 8.9 Hz, 1H), 7.30 (d, J = 3.6 Hz, 

2H), 7.33 (d, J = 3.5 Hz, 2H), 7.82 (d, J = 8.3 Hz, 2H), 7.88 (d, J 

= 8.3 Hz, 2H), 8.05 (dd, J = 8.9, 2.4 Hz, 1H), 8.22 (d, J = 2.4 Hz, 

1H). 

Massa Molecular 

(M H+) (m/z) 

Calculado: 

345.1715 

Encontrado:  

345.1704 

Rendimento (%) 89 

a Produto relatado na literatura, porém não foi caracterizado por ponto de fusão. 

Referência 277. 
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4.1.3 Síntese do 2-(4’-N,N-dietilamino-fenilazo)-fenol (2-HO-Azo-NEt2) e            

4-(4’-N,N-dietilamino-fenilazo)-fenol (4-HO-Azo-NEt2) 

 

 
A dizotação direta do 4-aminofenol e a diazotação da 4-(N,N-

dimetilamino)anilina seguida de acoplamento subsequente com fenol, não foram bem 

sucedidas, resultando em vários subprodutos. Isto se deve à 1) oxidação do 

aminofenol e 2) tendência do sal de diazônio com substituinte 4-N,N-dimetilamino em 

sofrer dediazotação, gerando radicais arila 249, conforme proposto no Esquema 4.7. 

 

 

Esquema 4.7 - Estruturas canônicas de ressonância de um sal de diazônio com substituinte eletro-

doador, como dialquilamino, e reação de dediazotação. 

 

O grupo dialquilamino torna o anel aromático altamente ativado, por um efeito 

mesomérico, estabilizando a terceira estrutura de ressonância no Esquema 4.7, o que 

pode levar à eliminação de N2 molecular, e a geração dos subprodutos. 

Em relação ao problema (1) oxidação do aminofenol, os produtos de diazotação 

de o- e p-aminofenóis apresentam-se em solução na forma de zwitterions (a), 

mesoméricos com as diazo quinonas (b) 247. 

 

NO N NO N

a b  

Esquema 4.8 - Estruturas das formas fenóxi-diazônio e diazo quinonas. 

 

Portanto, a diazotação de aminofenóis é mais complexa que a de arilaminas 

mais simples, devendo-se considerar o comportamento não apenas do sal de diazônio 

de aminofenol, mas também da diazo quinona. A reação deve ser conduzida em 

condições específicas, de modo a evitar a oxidação (irreversível) a quinonas; como a 
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diazotação em meio fracamente ácido 247, ou na presença de íons metálicos, como 

zinco ou cobre 72,247,278. 

Optou-se então, por empregar um grupo protetor na amina precursora, evitando 

a sua oxidação, e posteriormente à etapa de diazotação e acoplamento, realizar a 

desproteção, obtendo o azofenol livre, conforme representado no Esquema 4.9. 

 

 

 

 

 

Esquema 4.9 - Reação geral de obtenção de N,N-dietilaminoazofenóis. 

 

2-[4’-(N,N-dietilamino)-fenilazo]-fenol (2-HO-Azo-NEt2) 

pf (ºC) 100 - 101 

RMN 1H (200 MHz, CDCl3) δ 1.24 (t, J = 7.1 Hz, 6H), 3.46 (q, J = 7.1 Hz, 

4H), 6.73 (d, J = 9.0 Hz, 2H), 7.00 (ddd, J = 8.4, 5.3, 1.5 Hz, 2H), 

7.18 - 7.25 (m, 1H), 7.74 - 7.81 (m, 2H), 7.83 (d, J = 1.2 Hz, 1H), 

13.23 (s, 1H). 

Massa Molecular 

(M+) (m/z) 

Calculado: 

269.1528 

Encontrado: 

269.1480 

Rendimento (%) 57 

Produto inédito. 
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4-[4’-(N,N-dietilamino)-fenilazo]-fenol (4-HO-Azo-NEt2) 

pf (ºC) 148 - 149 

Lit. (°C) 158,4 a 

RMN 1H - 

Massa Molecular - 

Rendimento (%) 82 

a Referência 279. 

 

 

4.1.4 Síntese do 2-[4-(N,N-dietilamino)fenilazo],4-(4-nitrofenilazo) fenol       

(NO2-Azo-(OH)-Azo-NEt2) 

 

 

De modo a obter bis-azobenzenos que diferem quanto ao sal de diazônio (estes 

serão posteriormente denominados como bis-azofenóis híbridos, para simplificação), 

buscou-se reagir um sal de diazônio com um azofenol, ao invés de fenol. 

Na reação entre 4-(4-dietilamino-fenilazo)-fenol (4-HO-Azo-NEt2) e tosilato de 

p-nitrobenzenodiazônio, uma mistura complexa de produtos foi obtida, sendo alguns 

deles inclusive fluorescentes. 

 

 

Esquema 4.10 - Reação entre 4-HO-Azo-NEt2 e tosilato de 4-nitrobenzenodiazônio. 

 

Apesar de ter-se isolado as frações coloridas (e que portanto, poderiam se 

tratar de um azocorante), a técnica de UV/Vis demonstrou que os produtos coloridos 

são incompatíveis com a existência de dois cromóforos azo ( < 2·104 L mol-1 cm-1). A 

caracterização por RMN ¹H também não revelou a estrutura pretendida para nenhuma 

das frações. Uma provável reação de fragmentação do bis-azofenol deve estar 

envolvida. Porém, por questões de pertinência, esta reação de decomposição não 

será discutida em mais detalhes. 
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A reação entre 2-(4-dietilamino-fenilazo)-fenol (2-HO-Azo-NEt2) e tosilato de 

p-nitrobenzenodiazônio, de outra maneira, gerou apenas um produto. 

 

 

Esquema 4.11 - Reação entre 2-HO-Azo-NEt2 e tosilato de 4-nitrobenzenodiazônio. 

 

Nesta reação, o sal de diazônio enfrenta bem pouco impedimento estérico, na 

reação de substituição eletrofílica aromática (SEAr), diferentemente da pretendida 

reação anterior, e dos exemplos de bis-azofenóis “não-híbridos” obtidos como 

subproduto na reação de obtenção do para-azofenol. 

O acoplamento do sal de diazônio com o 2-HO-Azo-NEt2 é menos favorável em 

relação ao fenol, em decorrência da presença do grupo azo, o qual torna o azofenol 

menos nucleofílico. A situação seria mais dificultada empregando-se 4-HO-Azo-NO2 

e tosilato de 4-dietilaminobenzenodiazônio, os quais são respectivamente um 

nucleófilo muito fraco, e um sal de diazônio pouco estável. 

Não se encontrou relatos de acoplamento de sais de diazônio com azofenóis 

na literatura. 

 

2-[4-(N,N-dietilamino)fenilazo],4-(4-nitrofenilazo)fenol (NO2-Azo-OH-Azo-NEt2) 

pf (ºC) 182 - 183 

RMN 1H (200 MHz, CDCl3) δ 1.26 (t, J = 7.0 Hz, 6H), 3.49 (q, J = 7.0 Hz, 

4H), 6.77 (d, J = 8.8 Hz, 2H), 7.11 (d, J = 8.8 Hz, 1H), 7.83 (d, J 

= 9.2 Hz, 2H), 7.94 (dd, J = 8.8, 2.4 Hz, 1H), 8.02 (d, J = 9.0 Hz, 

2H), 8.38 (d, J = 9.0 Hz, 2H), 8.48 (d, J = 2.3 Hz, 1H), 13.93 (s, 

1H). 

Massa Molecular 

(M+) (m/z) 

Calculado: 418.1753 Encontrado: 418.1685 

Rendimento (%) 36 

Produto inédito. 
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4.1.5 Síntese das díades de azobenzenos com espaçador acetila 

 

 

Na elaboração de díades de azobenzenos intermediadas (ligadas através de 

um espaçador) utilizou-se o brometo de bromo acetila, um reagente que difere quanto 

à reatividade dos brometos, o que permite grande seletividade na substituição de cada 

haleto. 

Neste espaçador o resíduo haleto de acila é muito mais reativo que o resíduo 

haleto de alquila 280, o que resulta em uma alta seletividade de obtenção deste 

composto, que ao reagir com álcoois ou aminas forma exclusivamente os respectivos 

ésteres ou amidas. 

 

 

 

 

Esquema 4.12 - Reações de azofenóis e aminoazobenzenos com o brometo de bromoacetila. 

 

Esta primeira reação do espaçador corresponde à substituição nucleofílica à 

carbonila, cujo mecanismo simplificado é ilustrado abaixo, na síntese da amida 281. 

 

Esquema 4.13 - Mecanismo da reação da primeira etapa de substituição nucleofílica, de obtenção da 

díade H-Azo-NHAc-O-Azo-NEt2. Adaptado da Referência 281. 
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Testes TLC comprovaram que a reação foi quantitativa na primeira etapa. Uma 

vez obtido o éster ou a amida, ainda existe a possibilidade de uma reação de 

substituição nucleofílica no carbono saturado do outro resíduo do espaçador. Pode-

se reagir esta porção com um álcool ou amina, gerando, respectivamente, ligações do 

tipo éter ou a alquilação da amina. 

Esta segunda reação de substituição (Esquema 4.14), requer condições mais 

drásticas, devido à menor reatividade do brometo de alquila. Neste caso realizou-se a 

reação com 4-[4’-(N,N-dietilamino)-fenilazo]-fenol (4-HO-Azo-NEt2) a 60ºC (a primeira 

etapa foi feita à temperatura ambiente, sendo que inclusive é recomendado banho de 

gelo na etapa de adição do brometo de acetila) e adicionou-se quantidades catalíticas 

de iodeto (reação de Finkelstein) uma vez que iodeto é melhor grupo de saída que 

brometo 282. Para neutralizar o próton liberado na reação, utilizou-se K2CO3 na 

presença do éter coroa 18-crown-6, para auxiliar a solubilização da base em meio 

orgânico. 

 

 

 

 

Esquema 4.14 - Reação geral e mecanismo da reação da segunda etapa de substituição nucleofílica, 

de obtenção da díade H-Azo-NHAc-O-Azo-NEt2. Adaptado da Referência 281. 
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4-(N,N-dietilamino)azofenoxiacetato) de 4’-(fenilazo)fenil-amida 

(H-Azo-NHAc-O-Azo-NEt2) 

pf (ºC) 183 - 184 

RMN 1H 1H NMR (300 MHz, CDCl3) δ 1.23 (t, J = 7.0 Hz, 6H), 3.45 (q, J 

= 7.1 Hz, 4H), 4.71 (s, 2H), 6.72 (d, J = 8.8 Hz, 2H), 7.06 - 7.13 

(m, 2H), 7.43 - 7.56 (m, 3H), 7.75 - 8.00 (m, 10H), 8.46 (s, 1H). 

Massa Molecular 

(M H+) (m/z) 

Calculado: 506.2430 Encontrado: 506.2370 

Rendimento (%) 45 

Produto inédito. 

  

Realizou-se também estas reações com o espaçador brometo de bromo acetila 

inicialmente com um álcool (4-HO-Azo-H, formando uma ligação éster) e 

posteriormente com 4-(4-dietilamino-fenilazo)-fenol (4-HO-Azo-NEt2) (formação de 

ligação éter), entretanto foram obtidos vários subprodutos sem formação apreciável 

do produto desejado. 

Uma possível explicação para esta observação é a menor estabilidade do éster 

aromático, devido a um processo de transesterificação, conforme ilustrado no 

Esquema 4.15: 

 

 

Esquema 4.15 - Mecanismos da reação de substituição nucleofílica do haleto ligado ao carbono 

saturado, na obtenção de uma díade conectada por ligações éster e éter, e processo de 

transesterificação. Adaptado da Referência 281. 
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Há que se considerar que, no caso de se empregar dois fenóis diferentes, na 

elaboração da díade, além dos ésteres derivados de álcoois diferentes, R1-COO-R2 e 

R2-COO-R1, ésteres do mesmo álcool podem ser também produzidos: 

 

 

 

À luz desse mecanismo, procedeu-se a síntese da díade H-Azo-OAc-O-Azo-H, 

que emprega o mesmo fenol na primeira e segunda reação, uma vez que deve se 

obter um único produto, mesmo ocorrendo a transesterificação. 

A clivagem e transesterificação depende da estabilidade do éster; enquanto 

derivados alifáticos são relativamente estáveis, ésteres aromáticos são clivados com 

facilidade, uma vez que fenolatos são bons grupos de saída 283. 

 

4-fenilazofenoxiacetato) de 4’-(fenilazo)fenol (H-Azo-OAc-O-Azo-H) 

pf (ºC) 161 - 166 

Massa Molecular 

(M H+) (m/z) 

Calculado: 

437.1613 

Encontrado: 

437.1721. 

Rendimento (%) 90 

Produto inédito. 

 

Considerando que o ponto de fusão desta díade ocorre num intervalo amplo de 

temperatura, é provável que este produto ainda não se encontra suficientemente puro. 

A caracterização por RMN ¹H (não mostrada) também sugere que existem 

contaminantes neste produto. 

Compostos modelo das duas porções da díade H-Azo-NHAc-O-Azo-NEt2 

também foram obtidos, e a reatividade de cada uma delas pode ser interpretada de 

maneira semelhante que a primeira e a segunda etapa de obtenção da díade. 

Na obtenção da N-[4-(fenilazo)fenil]-acetamida (M-Azo 1), 4-aminoazobenzeno 

reage rapidamente com cloreto de acetila, à temperatura ambiente, em decorrência 

da elevada reatividade do haleto de acila. 
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Esquema 4.16 - Reação de acetilação do 4-aminoazobenzeno, gerando M-Azo 1. 

 

A síntese do 2-[4-(N,N-dietilamino) azofenoxiacetato)] de metila (M-Azo 2), em 

contrapartida, requereu longo tempo de reação, aquecimento, e presença de 

catalisador (KI). 

 

Esquema 4.17 - Reação de alquilação do 4-N,N-dietilaminoazobenzeno, gerando M-Azo 2. 

 

N-[4-(fenilazo)fenil]-acetamida (M-Azo 1) 

pf (ºC) 143 

Lit. (°C) 146 a 

RMN 1H (300 MHz, CDCl3) δ 2.23 (s, 3H), 7.38 - 7.44 (m, 1H), 7.40 - 7.55 

(m, 3H), 7.68 (d, J = 8.7 Hz, 2H), 7.86 - 7.95 (m, 4H). 

Massa Molecular 

(M H+) (m/z) 

Calculado: 239.1059 Encontrado: 239.1022 

Rendimento (%) 91 

a Referência 284. 

 

2-[4-(N,N-dietilamino) azofenoxiacetato)] de metila (M-Azo 2) 

pf (ºC) 103 

Lit. (°C) - 

RMN 1H (300 MHz, CDCl3) δ 1.22 (t, J = 7.1 Hz, 6H), 3.45 (q, J = 7.1 Hz, 

4H), 3.82 (s, 3H), 4.70 (s, 2H), 6.71 (d, J = 9.0 Hz, 2H), 6.96 - 

7.01 (m, 2H), 7.82 (d, J = 8.9 Hz, 4H). 

Massa Molecular 

(M H+) (m/z) 

Calculado: 341.1739 Encontrado: 341.1716 

Rendimento (%) 90 

Produto inédito. 
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Outro modelo, o M-Azo 2’ também foi sintetizado, empregando-se o método de 

acoplamento usando sal de diazônio estável. 

 

N,N-dietilaminoazobenzeno (M-Azo 2’) 

pf (ºC) 95 

Lit. (°C) 95 a 

RMN 1H (500 MHz, CDCl3)  1.23 (t, J = 7.1 Hz, 6H), 3.46 (q, J = 7.1 Hz, 

4H), 6.73 (d, J = 8.6 Hz, 2H), 7.37 (t, J = 7.3 Hz, 1H), 7.47 (t, J 

= 7.7 Hz, 2H), 7.83 (d, J = 7.8 Hz, 2H), 7.86 (d, J = 8.8 Hz, 2H). 

Massa Molecular 

(M H+) (m/z) 

Calculado: 253.1579 Encontrado: 253.1573 

Rendimento (%) 76 

a Referência 155. 
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Sumário e Conclusões 

Sínteses 

 
 Foi investigada neste projeto, pela primeira vez, a influência da temperatura na 

formação de mono e bis-azofenóis, utilizando os respectivos sais de diazônio estáveis, 

adicionalmente às condições de pH e solvente que já haviam sido estudadas 

anteriormente por Belevi, Bourne, Rys, 1981 265 e Yamada et al, 1974 264, e 

sumarizadas por Szele e Zollinger 263. 

Os bis-azofenóis são formados preferencialmente em condições de pH que garantem 

a formação e estabilização do fenóxido (nucleófilo), a partir do fenol. Com relação ao 

solvente, obteve-se o bis-toluilazofenol em quantidades apreciáveis tanto em 

solventes dipolares apróticos, quanto em meios polares como uma mistura de 

MeOH:água 1:1, o que a princípio deveria dificultar a sua síntese, por um efeito de 

solvatação da hidroxila fenólica, conforme sugerido por Yamada et al, 1974 264. 

Temperaturas maiores (40 - 60 ºC) favorecem a formação dos bis-azofenóis. Esta 

constatação pode ser interpretada nos contextos: 

i) reforça o modelo Droplet, que não é difusional convencional, pois se o processo 

fosse difusional, com o aumento da temperatura deveria ocorrer uma menor formação 

do bis-azofenol. 

ii) indica que o aumento da temperatura favorece a cinética da segunda reação de 

substituição (ataque em orto no p-azofenol formado na primeira reação de 

substituição), o que se justifica pela menor reatividade do p-azofenol em relação ao 

fenol (na verdade, em meio básico, os respectivos fenóxidos). 

O efeito da temperatura também pode ser a explicação de se observar, na reação 

clássica de acoplamento entre fenóis e sais de diazônio, exclusivamente o produto p-

azofenol, uma vez que esta reação é realizada a baixas temperaturas (< 5 ºC). Ao 

realizar estudos com os sais de diazônio estáveis na temperatura de -10 ºC, o 

rendimento do p-azofenol é da ordem de 90% e do bis-azofenol de 4%. 

 

 Também foi possível averiguar a influência do substituinte presente no sal de 

diazônio na formação dos bis-azofenóis, uma vez que os estudos já existentes se 

atêm exclusivamente ao sal de anilínio, enquanto que no presente trabalho, realizou-

se estudos com uma série de anilínios substituídos. 
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A maior formação de bis-azofenóis segue o caráter elétron doador do substituinte, 

uma vez que na segunda reação de acoplamento, o mono-azofenol é o nucleófilo, e a 

sua nucleofilicidade é influenciada pelo grupo substituinte. 

 

 Neste trabalho também foi obtido um bis-azofenol híbrido, ou seja, com um padrão 

de substituição diferente respectivamente nas porções o-azofenol e p-azofenol. Para 

a obtenção do bis-azofenol híbrido, utilizou-se um o-azofenol como espécie 

nucleofílica, que reage com um sal de diazônio que apresenta um padrão de 

substituição diferente do nucleófilo. 

O bis-azofenol NO2-Azo-OH-Azo-NEt2 provavelmente é o primeiro bis-azofenol 

híbrido, uma vez que se encontrou na literatura apenas a descrição de bis-azofenóis 

derivados do mesmo sal de diazônio. 

 

 Obteve-se díades formadas por azobenzenos com diferentes grupos funcionais, 

utilizando brometo de bromoacetila como grupo para realizar a ligação entre cada 

unidade azobenzênica. 

A maior reatividade do grupo bromo-acetila em relação ao grupo brometo de alquila 

permitiu a ligação seletiva de um aminoazobenzeno à terminação acetila, gerando 

uma ligação amida; posterior reação com um azofenol gerou um éter, formando assim 

uma díade. 

A segunda reação para a formação do éter não é trivial, sendo necessários i) 

substituição in situ do grupo de saída (leaving group) da terminação haleto de alquila 

(troca de Br por I); ii) utilização de éter coroa para solubilização de carbonato e iodeto 

em meio orgânico; iii) um azofenol com substituinte para elétron-doador. 

 

 Ao se reagir o brometo de bromoacetila inicialmente com um azofenol, forma-se 

inicialmente o respectivo éster, porém a segunda reação pode levar a mais de um 

produto, devido provavelmente a uma reação de trans-esterificação. Neste trabalho, 

por uma questão de simplificação, levando em consideração este aspecto, utilizou-se 

o mesmo tipo de azofenol na primeira e segunda reação. 

 

 As díades com espaçador azobenzeno-X-porfirina, idealizadas no início do estudo, 

não foram ainda obtidas de forma satisfatória, embora a metodologia sintética seja a 

mesma das díades azobenzeno-X-azobenzeno. Apesar disto, foi desenvolvida uma 
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condição mais eficiente para a obtenção de mono-nitroporfirinas; que são as 

precursoras das respectivas mono-aminoporfirinas, que são empregadas nas reações 

com o espaçador. Por uma questão de pertinência, esta parte do desenvolvimento do 

trabalho não foi aqui abordada. 
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4.2 Comportamento Espectral dos Azocorantes 
 

4.2.1 Espectros de Absorção 
 

4.2.1.1 Constantes de Absortividade Molar dos azocorantes 

 

Os valores de absortividade molar foram determinados em benzeno. Um 

exemplo é o resultado do 4-HO-Azo-Me. Os espectros das adições sucessivas da 

solução estoque são apresentados na Figura 4.4a. O plote da absorbância da banda 

-* em função da concentração de corante é mostrada na Figura 4.4b. 
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Figura 4.4 - (A) Espectros obtidos mediante adições crescentes da solução estoque de 4-HO-Azo-Me 

e (B) gráfico usando Absorbância no max = 348 nm, em função da concentração. 

 

Os experimentos foram realizados tipicamente em concentrações entre 1·10-6 

e 1·10-4 mol L-1, sendo que nesta faixa, a absorção segue a Lei de Beer, indicando a 

presença de uma única espécie, ou seja, ausência de agregados. 

 

 

4.2.1.2 Características espectrais de 2-HO-Azo-Me, 4-HO-Azo-Me,                  

HO-(Azo-Me)2 e MeO-(Azo-Me)2 

 

No 4-toluilazofenol (4-HO-Azo-Me), verifica-se uma banda intensa na região do 

ultravioleta (Figura 4.5), a qual é assinalada como de natureza -* 285; e uma banda 

de menor intensidade, na região do visível, de natureza n-* 286,287. A banda -* é 
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consideravelmente deslocada batocromicamente (348 nm), em relação ao 

azobenzeno não substituído (320 nm) 61. O fato de haver uma separação energética 

considerável entre as bandas -* e n-*, classifica este corante como um 

intermediário entre os azobenzenos e os aminoazobenzenos 61, dado o efeito 

mesomérico do grupo hidroxi, o qual é menos pronunciado em relação ao grupo 

amino, ou alquilamino. 
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Figura 4.5 - Espectros de absorção do 2,4-bis-(toluilazo)fenol e dos modelos 2- e 4-toluilazofenol em 

benzeno. 

 

No 2-toluilazofenol (2-HO-Azo-Me), duas bandas intensas ocorrem no espectro 

eletromagnético; uma banda -*, em 334 nm, e uma banda -* na região do visível, 

em 397 nm, a qual é atribuída à estabilização por ressonância relacionada à ligação 

de hidrogênio intramolecular entre o próton hidroxílico e o grupo azo 188b,207,288, a qual 

deve sobrepor a banda n-*. 

Estruturalmente, o bis-azofenol é constituído por um para-azofenol (4-HO-Azo-

Me) e um orto-azofenol (2-HO-Azo-Me), em que o anel fenílico que apresenta a 

hidroxila (fenol) é comum aos dois resíduos azo. 
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Analisando o comportamento espectral do bis-azofenol ( HO-(Azo-Me)2 ), 

verifica-se que este é aproximadamente uma somatória dos modelos mono-azofenóis, 

ou seja, o efeito dos cromóforos isolados sobre a absorção no bis-azofenol é 

praticamente aditiva, o que significa que não há comunicação eletrônica intensa entre 

os grupos azo na molécula, no estado fundamental. Este possui uma banda intensa 

na região de 351 nm e um ombro em cerca de 435 nm. 

O máximo de absorção do HO-(Azo-Me)2 é próximo do máximo de absorção da 

porção 4-HO-Azo-Me (348 nm), uma vez que este apresenta uma maior absortividade 

molar () que a correspondente porção 2-HO-Azo-Me nesta  região (vide Tabela 4.4). 

A absorção na região de 435 nm, deve ser, assim como no 2-HO-Azo-Me, devido à 

formação da ligação de hidrogênio intramolecular 288. 

Uma evidência da formação da ligação de hidrogênio intramolecular é o 

deslocamento químico do próton significativamente desblindado (maior ), no espectro 

de RMN 173b. Observou-se deslocamentos de 12,76 ppm (2-HO-Azo-Me) e 13,36 ppm 

(HO-(Azo-Me)2), sendo o deslocamento do bis-azofenol, um indicativo que o próton 

está envolvido em um tipo particular de ligação de hidrogênio, a Ligação de Hidrogênio 

Assistida por Ressonância 173b. 

Substituindo-se o próton hidroxílico com um radical alquila, formando um éter, 

MeO-(Azo-Me)2, não ocorre sinal na região de 13-14 ppm; o que comprova a Ligação 

de Hidrogênio Assistida por Ressonância no HO-(Azo-Me)2. 

Além da diferença no espectro de ressonância, o espectro de absorção do 

MeO-(Azo-Me)2 (Figura 4.6), também exibe diferenças em relação ao HO-(Azo-Me)2. 

No respectivo éter, há um deslocamento do máximo de absorção na direção do azul. 
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Figura 4.6 - Espectros de absorção do 2,4-bis-(toluilazo)fenol e 2,4-bis-(toluilazo)anisol em benzeno. 

 

Este efeito é devido à inexistência da ligação de hidrogênio, a qual estabiliza a 

molécula 288a,289,290. A formação de ligações de hidrogênio desloca a banda -* para 

o vermelho, enquanto que a banda n-* é deslocada para o azul. O deslocamento 

batocrômico indica que a porção azofenol torna-se um melhor doador de prótons no 

estado excitado; portanto há uma variação na força da ligação de hidrogênio durante 

a excitação eletrônica 291, sendo ela mais fraca no estado excitado 292; ou seja, o 

estado excitado é menos estabilizado pela ligação de hidrogênio do que o estado 

fundamental. 

Excluindo-se esta interação, a estabilização é perdida e a diferença de energia 

entre o estado fundamental e o estado excitado é aumentada. Como resultado, 

verifica-se um deslocamento da banda -* para o azul. Não se pode observar o efeito 

sobre a banda n-*, uma vez que está eclipsada pela absorção da banda -*. 

Na Tabela 4.4 são apresentadas as propriedades de absorção UV-Vis dos 

azofenóis modelos (4-HO-Azo-Me e 2-HO-Azo-Me), do bis-azofenol ( HO-(Azo-Me)2 ) 

e do bis-azoanisol ( MeO-(Azo-Me)2 ). 

 

 

 



127 
 
Tabela 4.4 - Características Espectroscópicas dos azofenóis 4-HO-Azo-Me, 2-HO-Azo-Me, do             

HO-(Azo-Me)2 e do MeO-(Azo-Me)2 em benzeno. 

Corante max (nm) ε (L cm-1 mol-1) ∙ 104 ½ (nm) 

2-HO-Azo-Me 334 1,99 ± 0,05 30 

 397 1,01 ± 0,03 48 

4-HO-Azo-Me 348 2,57 ± 0,06 56 

 435 0,10 ± 0,00 33 

HO-(Azo-Me)2 351 4,07 ± 0,07 26(36) 

 435 0,83 ± 0,01 31 

MeO-(Azo-Me)2 339 3,66 ± 0,01 35(44) 

 

Os bis-azobenzenos HO-(Azo-Me)2 e MeO-(Azo-Me)2 apresentam constantes 

de absorção molar no max aproximadamente duas vezes maiores do que os 

monoazocorantes isoladamente, como esperado, para a presença de dois cromóforos 

azo. Nestes casos, a banda não é simétrica, como consequência da contribuição de 

componentes que não necessariamente absorvem radiação eletromagnética em 

regiões coincidentes. O cálculo da largura de meia banda para o bis-azofenol            

HO-(Azo-Me)2 por exemplo, é 26 ou 36 nm, dependendo do lado escolhido da banda, 

em relação ao máximo de absorção. 

 

 

4.2.1.2.1 Comportamento ácido-base 

 

 

Para compreender melhor a diferença de distribuição eletrônica entre o modelo 

4-HO-Azo-Me e o HO-(Azo-Me)2, realizou-se experimentos de determinação de pKa 

de ambos os corantes em mistura água:etanol, visto que o HO-(Azo-Me)2 não é 

suficientemente solúvel em meio aquoso. 

Na Figura 4.7, observa-se o comportamento espectral do 4-HO-Azo-Me, em 

função do valor de pH do meio, juntamente à curva de pKa. Neste caso, com o 

aumento do pH, ocorre decréscimo da absorbância da banda em max = 352 nm, 

decorrente da forma neutra do corante, e um aumento da absorbância em cerca de 

400 - 450 nm, atribuída à forma desprotonada do mesmo. Esta banda tem 

característica de banda dupla, o que deve estar relacionado à presença de duas 
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formas distintas em solução, possivelmente uma forma azo e uma forma hidrazona, a 

qual é estabilizada em meio alcalino. 
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Figura 4.7 - (A) Comportamento espectral de 4-HO-Azo-Me em mistura água:EtOH 1:1, em função do 

pH e (B) Plote das absorbâncias no max = 352 nm referentes à forma protonada do corante, em função 

do pH. 

 

Algumas diferenças são observadas no HO-(Azo-Me)2, em relação ao                 

4-HO-Azo-Me. Com o aumento do pH do meio, a banda da forma neutra diminui, como 

esperado; porém se desloca de 348 nm para 324 nm. A banda decorrente da forma 

desprotonada é significativamente larga, estendendo-se além de 550 nm (Figura 

4.8A). 
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Figura 4.8 - (A) Comportamento espectral de HO-(Azo-Me)2 em mistura água:EtOH 1:1, em função do 

pH e (B) Plote das absorbâncias no max = 348 nm referentes à forma protonada do corante, em função 

do pH. 
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A absorção mais deslocada para o vermelho, em comparação ao modelo           

4-HO-Azo-Me, está de acordo com uma base conjugada mais estabilizada, 

considerando a maior deslocalização eletrônica. 

Na tabela 4.5 encontram-se resumidos os valores das constantes de acidez 

dos azofenóis estudados. 

 

Tabela 4.5 - Constantes de ionização ácida do 4-HO-Azo-Me e HO-(Azo-Me)2 em mistura água:etanol. 

 

Corante 

 

max (nm) 
 

pKa 
forma neutra forma deprotonada 

4-HO-Azo-Me 352 404; 432 8,22 ± 0,02 

HO-(Azo-Me)2 348 404 7,90 ± 0,03 

 

Como pode ser verificado nos valores de pKa, o corante HO-(Azo-Me)2 é mais 

ácido que o modelo 4-HO-Azo-Me; portanto a sua base conjugada é mais estabilizada. 

Isto reforça a informação obtida no espectro de absorção em meio alcalino, e pode 

ser compreendido pela presença de uma forma tautomérica hidrazona, estável em 

meio alcalino 267. 

 

 

4.2.1.3 Características espectrais de 2-HO-Azo-NEt2, 4-HO-Azo-NO2 e         

NO2-Azo-OH-Azo-NEt2 

 

 

No 4-nitrofenilazofenol (4-HO-Azo-NO2) (Figura 4.9), verifica-se a presença de 

uma banda -* bastante deslocada batocromicamente em relação ao 4-HO-Azo-Me, 

em 370 nm, devido a um padrão de substituição do tipo doador-Azo-aceptor de 

elétrons, o que estabiliza a molécula.  Ainda ocorre uma banda n-*, no visível, ainda 

não completamente sobreposta pela absorção da banda -*. 
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Figura 4.9 - Espectros de absorção do bis-azofenol híbrido e dos modelos 2- e 4-azofenol em benzeno. 

 

No orto-azofenol 2-HO-Azo-NEt2, ocorre um deslocamento da banda -* para 

a região do visível, levando-se em conta o efeito eletro-doador do grupo                       

N,N-dietilamino, e à consequente transferência de carga. A banda n,* não pode ser 

localizada com exatidão, uma vez que fica sobreposta. Desta maneira, este corante é 

caracterizado como sendo da família dos aminoazobenzenos. Um ombro na região de 

425 nm também é observado. 

A banda em 460nm no 2-HO-Azo-NEt2 parece ser composta por duas bandas; 

a contribuição relativa da ligação de hidrogênio e do efeito mesomérico do grupo 

dietilamino no espectro de absorção não são claros, devendo ser distinguidos 

futuramente com base num produto alquilado deste corante, o que elimina a 

possibilidade de ligação de hidrogênio; semelhantemente à comparação feita entre  

HO-(Azo-Me)2 e MeO-(Azo-Me)2. 

O bis-azofenol NO2-Azo-OH-Azo-NEt2 é composto por uma subunidade para-

azofenol (4-HO-Azo-NO2) e um orto-azofenol (2-HO-Azo-NEt2), sendo o anel fenílico 

contendo a hidroxila, comum aos dois resíduos azo. 
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Curiosamente, este bis-azofenol “híbrido”, NO2-Azo-OH-Azo-NEt2, 

correspondente à combinação dos modelos isolados, não apresenta uma absorção 

simplesmente aditiva dos modelos (Figura 4.9); ocorre um decréscimo da absorção 

no ultravioleta, e um aumento na absorção no visível, além de um deslocamento 

batocrômico em ambas as bandas. 

Na Tabela 4.6 são sumarizadas as propriedades de absorção UV-Vis dos 

azofenóis modelo 2-HO-Azo-NEt2, 4-HO-Azo-NO2 e do bis-azofenol                               

NO2-Azo-OH-Azo-NEt2. 

 

Tabela 4.6 - Características Espectroscópicas dos azofenóis 2-HO-Azo-NEt2, 4-HO-Azo-NO2 e do    

NO2-Azo-OH-Azo-NEt2 em benzeno. 

Corante max (nm) ε (L cm-1 mol-1) ∙ 104 ½ (nm) 

2-HO-Azo-NEt2 460 3,37 ± 0,17 31(55) 

4-HO-Azo-NO2 370 2,69 ± 0,07 31(35) 

 460 0,14 ± 0,02 34 

NO2-Azo-OH-Azo-NEt2 380 1,98 ± 0,06 75 

 480 4,27 ± 0,11 63(34) 

 

A absorção batocromicamente deslocada do NO2-Azo-OH-Azo-NEt2 indica um 

aumento na conjugação eletrônica entre os cromóforos, estabilizando a molécula; 

enquanto que o efeito hipercrômico da banda em 480 nm sugere um aumento na 

proporção da forma hidrazona do grupo para-azo, forma esta que possui absorção 

mais deslocada para o visível. 

O efeito indutivo negativo do grupo 4-nitrofenilazo desloca a densidade 

eletrônica da hidroxila, tornando o próton mais ácido; portanto mais disponível para 

realizar a ligação de hidrogênio com o grupo orto-azo. Esta proposição está de acordo 
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com a observação do sinal no espectro de ¹H RMN. O deslocamento químico do 

próton envolvido na ligação de hidrogênio passa de 13,23 ppm, no precursor                  

2-HO-Azo-NEt2 para 13,93 ppm (uma diferença de 0,7 ppm), sugerindo um aumento 

da força da ligação de hidrogênio. 

A concepção deste tipo de sistema foi pensada por uma série de razões. A 

primeira delas é buscar variar a força da ligação de hidrogênio por meio do uso de 

substituintes doadores e aceptores de elétrons nos grupos orto-azo e para-azo. Além 

disso, no caso dos bis-azofenóis derivados de um mesmo sal de diazônio, que foram 

inicialmente obtidos, tais como o HO-(Azo-Me)2, a solubilidade é limitada em solventes 

próticos, tais como metanol e água; sendo suficientemente solúveis somente em 

solventes doadores de ligações de hidrogênio, como já mencionado, tais como 

clorofórmio; em solventes dipolares, tais como acetato de etila, e em solventes 

aromáticos, como benzeno e tolueno. Neste tocante, a introdução de um grupo polar, 

como o N,N-dietilamino abre espaço para estudos em diferentes meios. Além da 

investigação da isomerização em solventes distintos, uma futura exploração do 

corante como sonda solvatocrômica, ou como sensor de íons é possível. Ainda, em 

sua estrutura existe um grupo doador de elétrons, e um grupo retirador de elétrons, o 

que caracteriza um sistema push-pull. Como os grupos azo estão dispostos em 

posições meta um em relação ao outro, o efeito de deslocalização de carga entre os 

grupos azo é menor do que em relação a um azoderivado com grupo doador e aceptor 

de elétrons em posições para, como o caso de 20. 

 

 

 

Entretanto, o efeito eletrônico destes grupos deve influenciar na força da 

ligação de hidrogênio; este ponto pode explicar a absorção deslocada 

batocromicamente, em relação aos respectivos modelos. Segundo o modelo de 

Ligação de Hidrogênio Assistida por Ressonância 173, há uma sinergia entre a força 

da ligação de hidrogênio e a conjugação -eletrônica, portanto, pode-se propor que 
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no NO2-Azo-OH-Azo-NEt2, deve ocorrer um grau de deslocalização entre os grupos 

azo, maior do que no bis-azofenol HO-(Azo-Me)2.  

 

 

 

Admitindo uma distribuição de carga assimétrica neste sistema, esperava-se 

que sua solvatação deve ser mais susceptível à natureza do solvente, com 

consequências no espectro eletrônico. Registrou-se a absorção deste corante em 

solventes com diferentes polaridades e caráteres doadores e aceptores de ligação de 

hidrogênio (ou caráteres doadores e aceptores de pares de elétrons 198), buscando 

investigar um possível comportamento solvatocrômico, ou interferir na magnitude da 

ligação de hidrogênio. A Figura 4.10 mostra o comportamento espectral do corante 

em diversos solventes. 
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Figura 4.10 - Espectros do NO2-Azo-OH-Azo-NEt2 em solventes com distintos caráteres doador e 

aceptor de prótons. 

 

Verifica-se que em solventes aceptores de ligações de hidrogênio, tais como 

metanol e acetona, o perfil espectral em comparação à solução em benzeno não é 

grandemente afetado. O meio moderadamente doador de ligações de hidrogênio, 

clorofórmio também exibe um perfil espectral semelhante, enquanto que o solvente 

mais fortemente doador, o ácido acético, provoca uma diminuição considerável na 
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banda em 480 nm, acompanhado de uma diminuição na absorção em cerca de 380 

nm. O máximo de absorção não é muito afetado pela polaridade do meio. 

Para investigar se esta observação está mais relacionada meramente a um 

efeito de protonação, registrou-se espectros da solução em meio contendo ácido 

mineral. 
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Figura 4.11 - Espectros da solução de NO2-Azo-OH-Azo-NEt2 em metanol, após adições de HCl. 

 

Como se pode verificar na Figura 4.11, a adição de ácido acarreta na 

diminuição da banda no visível, ao mesmo tempo em que ocorre um aumento na 

absorção no UV, e um deslocamento hipsocrômico do max. Isto é semelhante ao que 

ocorre na solução em ácido acético. Desta forma, não devem haver interações 

específicas deste corante em diferentes meios. 

Também se realizou um estudo qualitativo em meio alcalino. Neste caso, ocorre 

uma banda dupla, cuja absorção se estende até quase 700 nm. O máximo de 

absorção ocorre em 540nm. A Figura 4.12 resume os espectros de absorção nos 

diferentes meios. 
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Figura 4.12 - Espectros da solução de NO2-Azo-OH-Azo-NEt2 em metanol, meio neutro; ácido e 

alcalino. 

 

As diferentes colorações se devem à presença de sítios ácido-base, conforme 

mostrado no Esquema 4.18; sendo que em meio neutro, o grupo N,N-dietilamino atua 

como um doador de elétrons, e o grupo nitro, um aceptor. A protonação do resíduo 

dietilamino encerra o seu caráter eletron-doador, diminuindo a identidade 

“aminoazobenzeno” do corante, deslocando a sua absorção para uma região de maior 

energia. De outra maneira, a adição de base, com a concomitante desprotonação do 

grupo hidroxila cria internamente um sistema push-pull, uma vez que o grupo fenóxido 

é um melhor doador de elétrons que o fenol, que é a forma predominante em meio 

neutro. 

 

 

 

Esquema 4.18 - Reações ácido-base do NO2-Azo-OH-Azo-NEt2. 
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4.2.1.4 Díades de azobenzenos contendo espaçador e respectivos compostos 

modelo 

 

Sob o ponto de vista estrutural, a díade H-Azo-NHAc-O-Azo-NEt2 pode ser 

considerada como uma unidade azoamida (Azo 1) conectada, por um espaçador, a 

um aminoazobenzeno (Azo 2). 

 

 

 

 

 

 

Para compreender as propriedades individuais de cada unidade, preparou-se 

compostos modelo com estruturas químicas similares às das unidades. Para a 

subunidade Azo 1 sintetizou-se uma azoamida, M-Azo 1. Já a subunidade Azo 2 conta 

com dois modelos, o M-Azo 2’, com propriedades fotoswitch já descritas na literatura, 

e M-Azo 2, que apresenta um resíduo metoxiacetato, ligado à posição 4’, mimetizando 

de maneira mais fiel a unidade Azo 2 na díade. 

Com o propósito de simplificação, os termos Azo 1 e Azo 2 serão adotados 

como nomenclatura das porções da díade.  

Quanto ao comportamento espectral, verifica-se, que M-Azo 1, modelo da 

subunidade Azo 1, apresenta duas bandas bem separadas, sendo a -* localizada 

em 350nm, e a n-* em cerca 440nm. Em comparação com o precursor,                           
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4-aminoazobenzeno (Azo-NH2), uma mudança muito drástica ocorre no perfil 

espectral, resultado da acetilação do resíduo amino, deslocando a absorção da banda 

-* para o ultravioleta. De tal forma, tem-se um derivado do tipo azobenzeno, 

segundo a classificação espectroscópica de Rau 85, graças ao caráter eletrônico do 

grupo acetila, o que diminui a transferência de carga do nitrogênio. 

 
 

Figura 4.13 - Espectros de absorção do M-Azo 1 em benzeno, em comparação com o precursor                

4-aminoazobenzeno (Azo-NH2). 

 

O segundo modelo M-Azo 2, que corresponde à porção Azo 2, tem absorção 

deslocada para o visível, com max em 415nm em benzeno; e 407nm em ciclohexano. 
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Figura 4.14 - Espectros de Absorção do M-Azo 2 em benzeno e em ciclohexano. 

 

Uma diferença considerável no max, na largura de banda do corante é 

observada em benzeno e em ciclohexano, em decorrência de uma mudança na 

distribuição de carga do corante no estado fundamental 198. Em benzeno, a maior 

solvatação do corante torna a respectiva banda de absorção larga. 

Uma banda de absorção fina é interessante no que se refere à seletividade de 

excitação. Infelizmente, o modelo M-Azo 1 e a díade H-Azo-NHAc-O-Azo-NEt2 tem 

solubilidades limitadas em ciclohexano, o que inibe um estudo completo neste meio. 

Interessantemente, ao determinar os parâmetros termodinâmicos na reação de 

retorno térmico (seção 4.7), observou-se que o M-Azo 2 apresenta um comportamento 

termo-solvatocrômico. Ocorre variação do máximo de absorção em função da 

temperatura (Figura 4.15). O max passa de 415 nm a 25 °C, para 411 nm, a 65 °C. 
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Figura 4.15 - Espectros de absorção do M-Azo 2 em benzeno, em temperaturas entre 25 e 65 °C. 

Absorções normalizadas. 

 
Este efeito termo-solvatocrômico, se bem que moderado (deslocamento de 4 

nm no intervalo de 40 °C) não é reportado para azobenzenos, em contraste ao que 

ocorre em betaínas e merocianinas, que é da ordem de dezenas de nanômetros 293. 

Tal observação pode ser explicada, de maneira simplificada como a estabilização 

relativa pelo solvente em função da temperatura. Um aumento da temperatura, de 

forma geral origina uma estrutura de solvatação menos eficiente, logo estabilizando 

menos efetivamente o estado excitado, que é mais polar 198. Uma menor estabilização 

do dipolo gerado no estado excitado, acarreta nos deslocamentos hipsocrômicos 

observados, principalmente neste caso, em que se utilizou benzeno, um solvente 

apolar. 

No modelo M-Azo 1, essa diferença no max é bem mais discreta, passando de 

353 nm a 25 °C para 351 nm a 65 °C, uma vez que este tem um caráter dipolar bem 

menos pronunciado. 

Assim como o modelo M-Azo 2, o M-Azo 2’ também exibe absorção 

característica de aminoazobenzeno, com uma banda -* deslocada para o visível, 

sobrepondo a banda n-* (Figura 4.16). Também como o M-Azo 2, o M-Azo 2’ possui 

uma banda fina em ciclohexano, e uma banda larga em benzeno. 
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Figura 4.16 - Espectros de Absorção do M-Azo 2’ em benzeno e em ciclohexano. 

 

Na Tabela 4.7, são resumidos os dados de absorção do modelo M-Azo 2’. 

Como mencionado anteriormente, espectroscopicamente, este corante tem 

características similares ao M-Azo 2. 

 

Tabela 4.7 - Características Espectroscópicas do M-Azo 2’ em benzeno e em ciclohexano. 

Solvente max (nm) ε (L cm-1 mol-1) ∙ 104 ½ (nm) 

Benzeno 416 3,35±0,0 35(41) 

Ciclohexano 407 3,64±0,0 28(36) 

 

Na díade H-Azo-NHAc-O-Azo-NEt2, o espectro de absorção não é muito 

diferente da combinação dos modelos individuais (Figura 4.17), o que mostra que não 

ocorre deslocalização  intensa entre as duas unidades cromofóricas, no estado 

fundamental. A diferença nos max entre o modelo M-Azo 2 e a unidade Azo 2 da díade 

é de apenas 4 nanômetros. Uma diferença mais significativa é o alargamento da 

banda na região de 353nm, em relação à soma dos espectros dos modelos. 
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Figura 4.17 - Espectros de absorção da díade H-Azo-NHAc-O-Azo-NEt2, e dos compostos modelo em 

benzeno. 

  

As características espectrais da díade, bem como dos modelos, encontram-se 

resumidas na Tabela 4.8. 

 

Tabela 4.8 - Características Espectroscópicas da díade H-Azo-NHAc-O-Azo-NEt2, e dos compostos 

modelo, em benzeno. 

Corante max (nm) ε (L cm-1 mol-1) ∙ 104 ½ (nm) 

M-Azo 1 353 2,80 ± 0,05 34(26) 

440 0,09 ± 0,00 39 

M-Azo 2 415 3,30 ± 0,16 35(46) 

H-Azo-NHAc-O-Azo-NEt2 353 2,96 ± 0,02 47 

419 3,54 ± 0,02 48 

 

Uma característica espectral extremamente interessante e importante nesta 

díade é o fato de que existe uma diferença de pouco mais de 60 nanômetros entre os 

máximos de absorção das bandas de cada unidade. Esta separação permite excitação 

preferencial de cada subunidade, fato este relevante na elaboração de sistemas 

switch fotocontrolados. Infelizmente, a absorção da unidade Azo 2 sobrepõe a banda 

n- da unidade Azo 1, portanto a seletividade na excitação não é total. 

A diferença entre os máximos na díade H-Azo-NHAc-O-Azo-NEt2 é decorrente 

da existência de duas classes espectroscópicas distintas na díade: Azo 1, que 
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corresponde à classe dos azobenzenos; e Azo 2, que pertence à classe dos 

aminoazobenzenos, como previamente reportado na introdução. 

Particularmente, a unidade Azo 2 absorve na região do visível em decorrência 

de uma transferência de carga intramolecular, sendo que o grupo dietilamino atua 

como doador (Esquema 4.19). 

 

 

Esquema 4.19 - Formas canônicas de ressonância da N,N-dietilanilina. 

 

Nos azoderivados modelos da díade H-Azo-NHAc-O-Azo-NEt2; na região entre 

400 e 500 nm, a absorção se deve principalmente ao M-Azo-2; sendo a razão entre 

os coeficientes de absorção molar,  (E)-M-Azo 2 /  (E)-M-Azo 1 = 16 a 400 nm;                        

35 a 415 nm e 27 a 440 nm. Visto que o comportamento dos modelos e das unidades 

na díade é similar, a excitação da porção (E)-Azo 2, na díade, na região espectral 

mencionada, é preferencial. 

Na região abaixo de 400 nm, ambas as unidades absorvem significativamente, 

sendo essa diferença bem menor; a razão  (E)-M-Azo 1 /  (E)-M-Azo 2 = 10,6 em 

340 nm e 2,8 em 365 nm. 

Observou-se ainda que, assim como no M-Azo 2, o max na região espectral 

que corresponde à porção Azo 2 na díade, também sofre deslocamento hipsocrômico 

com o aumento da temperatura, indicando que a característica termo-solvatocrômica 

desta unidade é preservada na díade. 

 

A díade H-Azo-OAc-O-Azo-H, apresenta, como demonstrado na Figura 4.18, 

uma banda -* característica, bastante deslocada para o UV (max = 335 nm), e uma 

banda n-* na região de 440 nm. 
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Figura 4.18 - Espectro de absorção da díade H-Azo-OAc-O-Azo-H em benzeno. 

 

Diferentemente da díade H-Azo-NHAc-O-Azo-NEt2, H-Azo-OAc-O-Azo-H é 

constituída por duas unidades azo que pertencem ao mesmo grupo espectroscópico 

(classe dos azobenzenos), apresentando absorções sobrepostas das contribuições 

de cada unidade. As características espectrais desta díade se encontram na Tabela 

4.9. 

 

Tabela 4.9 - Características Espectroscópicas da díade H-Azo-OAc-O-Azo-H em benzeno. 

max (nm) ε (L cm-1 mol-1) ∙ 104 ½ (nm) 

335 4,2 ± 0,0 34(27) 

440 0,15 ± 0,0 41 

 

A absortividade molar na banda em 335 nm é compatível com a existência de 

dois grupos azo. Entretanto, em razão da sobreposição das absorções dos dois 

cromóforos, a excitação seletiva de cada subunidade é impossível, o que torna este 

sistema menos interessante que a díade H-Azo-NHAc-O-Azo-NEt2, para propósitos 

de sistemas foto-switch. 

 

 

 

 



144 
 

4.2.2 Espectros de Emissão 
 

 

Os corantes HO-(Azo-Me)2 e NO2-Azo-OH-Azo-NEt2 também foram 

caracterizados por espectroscopia de fluorescência. Mesmo à temperatura ambiente, 

o NO2-Azo-OH-Azo-NEt2 exibe um espectro de emissão bastante deslocado para o 

vermelho, que é praticamente uma imagem especular do espectro de absorção 

(Figura 4.19).  
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Figura 4.19 - Espectros de Absorção e Emissão do NO2-Azo-OH-Azo-NEt2 em benzeno à temperatura 

ambiente. 

 

O comprimento de onda máximo de emissão, fluo é de 700 nm, em benzeno, e 

705 nm, em metanol, o que gera valores de deslocamento Stokes de cerca de 220 nm 

(Tabela 4.10). 

 

Tabela 4.10 - Propriedades fotofísicas do NO2-Azo-OH-Azo-NEt2 à temperatura ambiente. 

Solvente abs (nm) fluo (nm) Stokes (nm) 

Benzeno 480 700 220 

Metanol 480 705 225 

 

Também se observa um ombro em cerca de 775 nm. 

O HO-(Azo-Me)2, também possui emissão de fluorescência à temperatura 

ambiente, com fluo se localizando em torno de 656 nm, o que gera um deslocamento 
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Stokes de mais de 200 nm. Entretanto esta fluorescência é bem pouco intensa, com 

um perfil pouco resolvido, e sendo a razão sinal/ruído muito baixa. O espectro de 

emissão não é mostrado aqui. Estudos posteriores serão realizados à baixa 

temperatura, para este corante e também para o NO2-Azo-OH-Azo-NEt2, bem como 

uma caracterização da emissão incluindo o cálculo do rendimento quântico de 

emissão de fluorescência. 

A observação de fluorescência em azobenzenos, à temperatura ambiente ou à 

baixa temperatura, é rara; os poucos casos ocorrem em meio de ácido concentrado294, 

quando há restrição de movimento 112,211, e por meio de ligações de hidrogênio 

intramoleculares 142d. Além desses casos, também é observada emissão em orto- e 

para- hidroxiderivados, o que é, entretanto devido à forma tautomérica hidrazona  210b. 

A existência da forma hidrazona, como discutido na seção 4.2.1.3, é sugerida pelo 

aumento da intensidade da banda de absorção em 480 nm, e diminuição da banda 

em 380 nm. 

O Deslocamento Stokes observado é surpreendentemente alto, e é um 

indicativo de uma fotorreação, como um processo de transferência de próton de 

estado excitado (ESIPT) (Esquema 4.20). 

 

        

          (A)           (B) 

Esquema 4.20 - Perfil Energético (A) e diagrama qualitativo (B) dos processos de absorção da forma 

normal (N) e emissão a partir do estado excitado da forma normal e do tautômero (T). As superfícies 

de energia das formas Z-azo e Z-hidrazona são omitidas, para simplificação. Adaptado da 

referência169. 
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A excitação S0 → S1 da forma Normal (N) pode ser seguida por uma rápida 

transferência de próton adiabática, formando a forma Tautomérica (T) S’1, no estado 

excitado. Este estado decai para o estado fundamental S’0, que é instável. Então, o 

próton retorna ao oxigênio (transferência de próton reversa), restabelecendo a forma 

inicial da molécula.  Caso neste processo de decaimento ocorra emissão de 

fluorescência, esta é deslocada batocromicamente em relação à emissão da forma N 

169. O processo de transferência de próton é mais rápido que o decaimento radiativo 

(fluorescência da forma N), portanto, a emissão observada é geralmente devida à 

forma tautomérica 180. Uma relaxação apreciável na geometria da molécula é 

observada, neste processo. A geometria do estado emissivo, o tautômero, é diferente 

da geometria do enol, o que explica o deslocamento de Stokes elevado 180. 

O fato de a fluorescência de NO2-Azo-OH-Azo-NEt2 ser mais intensa que no 

caso de HO-(Azo-Me)2, pode ser devido à maior proporção da forma hidrazona, no 

primeiro caso. 

 

  

4.3 Determinação da Intensidade da Fonte de Irradiação - Actinometria 
 

Como demonstrado na Figura 4.20, uma solução 6mM do actinômetro de 

Parker, K3Fe(C2O4)3, tem absorção total da radiação (>99%) em comprimentos de 

onda inferiores a 390 nm. A solução 0,15 M do mesmo actinômetro tem absorção total 

até cerca de 445 nm. Além desta região, a absorção da radiação não é mais total em 

nenhumas das soluções, devendo-se efetuar a correção da fração de luz absorvida244. 

Uma consideração a este respeito se encontra no Apêndice 2. 
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   (A)       (B) 
Figura 4.20 - Espectros de absorção (A) e Fração de luz absorvida (B) de K3Fe(C2O4)3 6mM e 0,15M 

em H2SO4 0,05M aquoso, em cubeta de 1 cm de caminho óptico. 
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Na região espectral acima de 500 nm, o KCr(NH2)2(SCN)4, ou actinômetro de 

Reinecke, é mais indicado; a Figura 4.21 mostra um espectro de absorção na 

concentração de saturação, 10 mM, utilizando cubeta de 1 centímetro de caminho 

óptico.  
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Figura 4.21 - Espectro de absorção de KCr(NH2)2(SCN)4 10mM em água, em cubeta de 1 cm de 

caminho óptico. 

 

Para testar a validade de ambos os métodos actinométricos, elaborou-se uma 

curva analítica, com soluções de Fe2+ em concentrações conhecidas, para o método 

de Parker; e soluções de SCN-, em concentrações conhecidas, para o método de 

Reinecke. 

A Figura 4.22 ilustra o resultado da curva analítica do método de Parker. 
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Figura 4.22 - Curva analítica de Fe2+ na presença de 1,10-fenantrolina. 
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A constante de absortividade molar, medida em triplicata, obtida do coeficiente 

angular da reta, corresponde a 1,11∙104 L mol-1 cm-1, compatível com o valor da 

literatura 243, e portanto, há confiabilidade (rastreabilidade) no método actinométrico. 

 

 

4.4 Determinação do espectro de absorção da forma Z 

 

 

Conhecer as características espectrais do fotoproduto (neste caso, a forma Z) 

é fundamental para a determinação das propriedades fotoquímicas do processo de 

isomerização, tais como o rendimento quântico do processo. Quando a excitação se 

dá numa região espectral em que ambas as formas apresentam absorção, ambos os 

processos, E-Z e Z-E ocorrem, os quais são dependentes da absorção e do 

rendimento quântico de isomerização. 

No caso do azobenzeno, a absorção da forma Z na região de 400 nm, 

correspondente à banda n,* é aproximadamente o dobro da absorção da forma E. 

Amostras de Z-azobenzeno com pequenas impurezas da forma E geram resultados 

com grande desvio. Recentemente, o espectro de absorção da forma Z foi 

redeterminado 295, implicando na necessidade de corrigir o valor dos rendimentos 

quânticos de isomerização 132. 

Maneiras de determinar o espectro da forma metaestável, que neste caso é o 

isômero Z; incluem: 1 - isolar a espécie por cromatografia, quando esta tem um tempo 

de vida suficientemente longo, o que geralmente é realizado a baixas temperaturas, e 

realizar a caracterização da forma pura; ou 2 - determinar a concentração desta 

espécie na mistura das duas formas, empregando a técnica de Ressonância 

Magnética Nuclear, e usar uma extrapolação para calcular as propriedades espectrais 

da forma Z. Estes métodos costumam ser sujeitos a erros experimentais, devidos a 

excesso de iluminação no ambiente, e ao retorno térmico à forma inicial 295. 

Tentou-se isolar a forma Z do N,N-dietilaminoazobenzeno (M-Azo 2’) por 

cromatografia, de modo a caracterizá-la por espectroscopia UV/Visível, e determinar 

as respectivas características espectrais.  Para tal, uma solução da forma E em 

benzeno foi irradiada com um laser de 405 nm, gerando a forma Z fotoquimicamente. 

Então, cromatografias em camada delgada foram feitas no escuro, de modo a isolar a 

forma Z da forma E. Diversas combinações de solventes, (com e sem adição de 
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trietilamina) e matrizes distintas, sílica gel e alumina foram testadas, sem sucesso. É 

provável que estas matrizes sejam suficientemente ácidas para protonar o 

azoderivado, e catalisar a reação Z-E, não sendo, portanto, possível isolar a forma Z.  

Este é um processo dispendioso e ineficiente. Desta maneira, um procedimento 

matemático de determinação do espectro de absorção é interessante 296-300. O 

desenvolvimento matemático do método da referência 296 encontra-se no Apêndice 1. 

Após a irradiação da forma E de cada azoderivado, e tratamento matemático 

conforme o Apêndice 1, obteve-se os espectros de absorção da forma Z. Um exemplo 

é o resultado para o 4-HO-Azo-Me, mostrado na Figura 4.23. 
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Figura 4.23 - Absorções molares dos isômeros E e Z do 4-HO-Azo-Me. 

 

Os demais espectros de absorção, acompanhados de tabelas com os valores 

de absortividade molar de cada isômero em alguns comprimentos de onda 

selecionados, encontram-se no Apêndice 5. Excepcionalmente, no caso da díade,     

H-Azo-NHAc-O-Azo-NEt2, este procedimento não se aplica, uma vez que existem 

quatro isômeros possíveis, tornando o cálculo do espectro de absorção para cada um 

deles muito complexo. 
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Sumário e Conclusões 

Propriedades Espectroscópicas UV-Vis 

 

 O bis-azofenol HO-(Azo-Me)2 apresenta um espectro de absorção que corresponde 

praticamente à somatória dos espectros das porções p-azofenol e o-azofenol, 

representadas respectivamente pelos modelos espectroscópicos 4-HO-Azo-Me e        

2-HO-Azo-Me. Isto significa que as duas unidades no HO-(Azo-Me)2 não apresentam 

uma interação significativa sob o ponto de vista espectroscópico, podendo ser 

consideradas unidades independentes. 

O perfil espectral apresentado pelo HO-(Azo-Me)2 também indica que não existe 

contribuição apreciável da forma tautomérica hidrazona no estado fundamental. 

Formas tautoméricas só foram observadas em meio básico, quando ocorre 

desprotonação do grupo fenólico, sendo então obtidos deslocamentos batocrômicos 

significativos nos máximos de absorção que são atribuídos à forma quinóide. 

A diferença no valor de pKa do HO-(Azo-Me)2 em relação ao p-azofenol é indicativo 

da maior estabilização da forma desprotonada ( -O-(Azo-Me)2 ), devido à possibilidade 

de delocalização de carga nas duas porções da molécula (o- e p-azofenol). 

 

 Metilação do fenol deste bis-azofenol, gerando o respectivo éter ( MeO-(Azo-Me)2 ) 

provoca deslocamentos hipsocrômicos do máximo de absorção, como esperado, já 

que agora tem-se duas unidades que correspondem espectroscopicamente à classe 

dos azobenzenos, ao invés da classe dos aminoazobenzenos, como é caso dos 

azofenóis. 

 

 O bis-azofenol “híbrido” NO2-Azo-OH-Azo-NEt2, por sua vez não apresenta perfil 

espectral que corresponde à soma dos respectivos modelos, sendo os máximos de 

absorção tanto da porção 4-nitro-azofenol, como N,N-dietil-aminoazofenol deslocados 

batocromicamente. Também ocorre alteração significativa na intensidade das bandas: 

i) a banda da porção nitro-azofenol (380 nm) apresenta um efeito hipocrômico; ii) a 

banda da porção (N,N-dietil-amino)azofenol (480 nm) apresenta um efeito 

hipercrômico. 

Estas características espectrais claramente indicam que as duas subunidades não 

são independentes, contrariamente ao que foi observado para HO-(Azo-Me)2. 



151 
 

O NO2-Azo-OH-Azo-NEt2 apresenta uma natureza “push-pull” (apesar de os 

substituintes azo não estarem nas posições para, o que caracterizaria a configuração 

push-pull verdadeira), sendo que o caráter elétron-aceptor do substituinte -NO2 faz 

com que: i) a ligação de hidrogênio intra-molecular em orto deva ser mais forte, o que 

é indicado pelos deslocamentos químicos no espectro de ¹H RMN; ii) facilita a 

transferência de carga do resíduo N,N-dietilamino. 

A influência do processo de transferência de carga do resíduo N,N-dietilamino na 

intensidade das bandas fica evidente pelo comportamento em meio ácido, pois na 

medida em que a amina é protonada, o caráter doador do nitrogênio é suprimido, 

sendo observada uma diminuição na intensidade da banda em 480 nm (porção       

N,N-dietilamino-azofenol) e aumento na intensidade da banda em 380 nm (porção      

4-nitro-azofenol) (Figura 4.9). 

Outra possibilidade é que com o aumento da força da ligação de hidrogênio, ocorra 

uma transferência deste hidrogênio para o grupo diazo, gerando um equilíbrio entre 

as formas benzenóide e quinóide, ou seja, bandas deslocadas batocromicamente e 

respectivamente efeitos hipsocrômicos e hipercrômicos nas bandas em 380 e 480 nm. 

 

 No caso das díades obtidas com o espaçador, modelos espectroscópicos mais 

elaborados tiveram que ser sintetizados de forma a reproduzir o tipo de ligação (amida, 

éter, éster) existente entre cada unidade azobenzênica contida no espaçador. 

 

 Interessantemente foi observado um efeito termo-solvatocrômico, se bem que 

moderado, no composto modelo M-Azo 2, com deslocamentos hipsocrômicos do 

máximo de absorção com o aumento da temperatura. Duas considerações são 

pertinentes: i) Este comportamento não é descrito para azobenzenos; ii) Estudos em 

solventes polares próticos (por exemplo, metanol), serão realizados, uma vez que o 

efeito termo-solvatocrômico deve ser acentuado neste solvente por se tratar de um 

amino-azobenzeno. 

 

 A díade H-Azo-NHAc-O-Azo-NEt2 apresenta um espectro de absorção que 

corresponde praticamente à somatória dos espectros dos respectivos modelos            

M-Azo 1 e M-Azo 2, o que significa que tanto não existe interação significativa das 

unidades Azo 1 e Azo 2 com o espaçador, assim como entre si. 
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 Merece destaque, sob o ponto de elaboração de fotoswitch’s, que existe uma 

separação de cerca de 60 nm entre os máximos de absorção de cada unidade, pelo 

fato de terem sido unidos ao espaçador, azobenzenos de duas classes 

espectroscópicas distintas, que apresentam máximos de absorção um na região do 

UV, outro no Visível. 

 

 A díade H-Azo-OAc-O-Azo-H, também apresenta um espectro de absorção 

correspondente à existência de duas unidades azo, indicando ausência de interação 

com o espaçador e/ou entre si, entretanto apresenta um único máximo de absorção, 

já que as duas unidades azobenzênicas contidas nesta díade pertencem à mesma 

classe espectroscópica.
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4.5 Estudo do Processo de Isomerização fotoinduzida 
 

 

Nos estudos de isomerização fotoinduzida dos azoderivados, empregou-se a 

radiação (probe) de um fluorímetro, o que é muito interessante haja visto que uma 

grande variedade de radiações monocromáticas pode ser utilizada. A intensidade da 

radiação pode ser modulada pela seleção adequada de uma determinada fenda. 

Outros protocolos também descrevem o uso da lâmpada do fluorímetro como estímulo 

luminoso 142d,301,302. 

O comprimento de onda de radiação para cada caso foi escolhido com base 

nos seguintes argumentos: 

1 - disponibilidade de dado de actinometria para o comprimento de onda em 

questão; preferencialmente numa região espectral no qual a absorção do actinômetro 

é máxima, gerando um dado de fluxo de fótons próximo do real; 

2 - maior razão entre as absortividades molares dos isômeros E e Z, o que 

minimiza a interferência do fotoproduto; 

3 - presença de um ponto isosbéstico, o que simplifica o cálculo do rendimento 

quântico, no caso da díade H-Azo-NHAc-O-Azo-NEt2. 

 

Benzeno foi empregado recorrentemente nos estudos fotoquímicos e térmicos 

por uma série de razões. Este apresenta boa estabilidade química, alto ponto de 

ebulição, e os dados de isomerização de azobenzenos neste solvente são 

relativamente abundantes, possibilitando comparações com os resultados do 

presente estudo, inclusive com trabalhos do nosso grupo 61. Todos os corantes 

estudados apresentaram grande solubilidade neste meio; sendo que não ocorre 

agregação de hidroxiazobenzenos em tal solvente, o que modificaria o 

comportamento cinético Z-E nestes corantes 214a. Por fim, a isomerização de 

azobenzenos é muitas vezes fortemente dependente do solvente, sendo a conversão 

fotoquímica insuficiente em solventes de baixa polaridade, em razão do caráter polar 

do estado de transição 61, e rápida demais para ser acompanhada, em meios 

fortemente polares, graças ao retorno térmico rápido 158d,186. 
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4.5.1 Estudos de fotoisomerização dos Azofenóis 

 

 

Em função do tempo de irradiação na banda -*, ocorre uma diminuição na 

intensidade desta banda, e um incremento na banda n-*, o que é decorrente da 

isomerização E-Z, uma vez que o isômero Z gerado tem menor absorção na região 

da banda -*, e maior absorção na banda n-*. Após um determinado período de 

irradiação, a absorbância é praticamente constante (dentro do erro experimental do 

instrumento), o que caracteriza um estado fotoestacionário; isto é, um equilíbrio entre 

as formas E e Z, em razão da reversibilidade da reação. 

A Figura 4.24 exemplifica a reação de isomerização E-Z do 4-HO-Azo-Me. 
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Figura 4.24 - Variação espectral da solução de 4-HO-Azo-Me em função do tempo de irradiação em 

366 nm. I0 366 nm = 4,4·1014 s-1. 

 

A presença de pontos isosbésticos em 303 e 412 nm indica a presença de 

apenas duas formas cromofóricas, as formas E e Z, e exclui a possibilidade de 

fotodegradação. 

A reação de isomerização E-Z segue uma cinética de primeira ordem, sendo 

os valores de absorbância no irr ajustados por uma função exponencial, como 

ilustrado na Figura 4.25A (equação 3.79); ou por uma função linear, quando os dados 

no eixo y são convertidos para logaritmos (Figura 4.25B) (equação 3.29). 
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     (A)            (B) 

Figura 4.25 - Plote dos valores de absorbância em 366 nm da solução de 4-HO-Azo-Me em função do 

tempo de irradiação em 366 nm. I0 366 nm = 4,4·1014 s-1. Tratamento não-exponencial (A) e tratamento 

linearizado (B). 

 

Os valores de absorbância no max diminuem em função do tempo; até um 

momento em que praticamente não ocorre variação de absorbância; este é o estado 

fotoestacionário, estado no qual ocorre equilíbrio dinâmico entre as formas E e Z 

(Figura 4.26), graças aos processos competitivos E-Z e Z-E. A partir deste ponto, a 

irradiação não provoca mais mudanças observáveis no espectro de absorção. 
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Figura 4.26 - Progresso da conversão E-Z do 4-HO-Azo-Me em função do tempo de irradiação em      

366 nm. I0 366 nm = 4,4·1014 s-1. 

 



156 
 

Este equilíbrio é independente da concentração inicial de azobenzeno 122a e da 

intensidade da luz (desde que a reação de retorno térmico seja desprezível), porém 

dependente do comprimento de onda da irradiação, uma vez que estas formas 

isoméricas têm características espectrais diferentes, e diferentes sobreposições da 

absorção em função dos comprimentos de onda; e dependente do rendimento 

quântico de isomerização. O equilíbrio é deslocado na direção do isômero com menor 

 num dado comprimento de onda 117,303,304. 

Por exemplo, no caso do 4-HO-Azo-Me, obtém-se 13 % do isômero Z ao irradiar 

em 304 nm, 41 % ao irradiar em 405 nm e 80 % do mesmo isômero ao irradiar em 370 

nm. Obviamente, um estado fotoestacionário rico (i.e., com alta proporção do 

fotoproduto, a forma Z) é obtido quando não ocorre sobreposição considerável da 

absorção dos dois isômeros no comprimento de onda de excitação empregado (Vide 

Figura 4.23). 
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Figura 4.27 - Estados fotoestacionários do 4-HO-Azo-Me obtidos irradiando em diferentes 

comprimentos de onda. 

 

A composição do estado fotoestacionário é dependente da temperatura. Para 

o M-Azo 2, por exemplo, observa-se 85,4 % do isômero Z a 25 °C, e apenas 72,5 % 

a 65 °C. Esta diferença se deve, principalmente à diferença da velocidade de retorno 

térmico da forma Z. Desta maneira, o estado de equilíbrio é mais adequadamente 

denominada como estado “fototermoestacionário” 301. 

A determinação do rendimento quântico de isomerização de sistemas 

fotocrômicos não é trivial, sendo que vários parâmetros estão envolvidos: o 
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rendimento fotoquímico (A→B e B→A), a constante de isomerização térmica B→A, o 

coeficiente de absorção molar da forma inicial e da forma metaestável, e a 

concentração de ambas as espécies no estado fotoestacionário 305. Caso a irradiação 

seja realizada num comprimento de onda diferente daquele de monitoramento, pode-

se incluir aí mais uma incógnita 305. Recentemente, alguns protocolos têm sido 

publicados, com destaque para situações com maior número de espécies envolvidas 

306, demonstrando a importância e a complexidade do tema 307. O acompanhamento 

cinético é dificultado quando há sobreposição dos espectros de absorção no 

comprimento de onda de monitoramento 307. Espectroscopia de RMN fornece a 

concentração das espécies envolvidas de maneira direta 307, embora não informe 

características fotoquímicas, como a fração de luz absorvida 301, e, portanto, não é 

possível determinar o rendimento quântico exclusivamente por RMN. Ainda, se o 

processo de retorno térmico for consideravelmente rápido, uma incerteza adicional é 

envolvida. 

A espectroscopia de RMN tipicamente requer concentrações elevadas, nas 

quais talvez a Lei de Beer apresenta desvios da linearidade; e nas quais pode ocorrer 

mudanças no mecanismo de isomerização, como por exemplo quando ocorre ligações 

de hidrogênio intermoleculares 185,186; ou fotodimerização 214b. 

Muitos métodos requerem algum tipo de extrapolação ou simplificação 308, 

como o cálculo apenas nos primeiros 10 % de conversão, de modo a evitar a 

interferência da forma metaestável 244, portanto, em geral os valores de rendimento 

quântico são uma aproximação. 

As Figuras 4.28 e 4.29 exemplificam o resultado do tratamento cinético pelo 

“método integral” 309, e pelo “método das conversões iniciais” 61. 
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Figura 4.28 - Plote das frações molares (Y) do isômero Z em função do fator fotocinético (F) integrado, 

na isomerização E-Z do 4-HO-Azo-Me por irradiação em 366 nm. I0 366 nm = 4,4·1014 s-1. 
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Figura 4.29 - Plote de [ Abs irr (366nm) / F ] em função do tempo, no início da isomerização E-Z do 

4-HO-Azo-Me por irradiação em 366 nm. I0 366 nm = 4,4·1014 s-1. 

 

O valor do rendimento quântico é calculado a partir das constantes obtidas pelo 

plote; para tal, usou-se as equações 3.39 e 3.44 (Apêndice 3), respectivamente. A 

Tabela 4.11 compara os valores de rendimento quântico E→Z obtidos pelos dois 

métodos, para o 4-HO-Azo-Me. 
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Tabela 4.11 - Características fotoquímicas para a irradiação E-Z do 4-HO-Azo-Me em benzeno a 298K. 

irr (nm) / 

Natureza da banda 

Fração molar E:Z 

(PSS) 

E→Z 

(método integral) (método das 

variações iniciais) 

366 (-*) 52:48 0,19 ± 0,01 0,23 ± 0,03 

436 (n-*) 87:13 0,35 ± 0,00 0,16 ± 0,07 

 

Segundo o método integral, o rendimento quântico de isomerização mediante 

excitação S0→S1 (transição n-*) é significativamente maior que por excitação S0→S2 

(transição -*), o que está de acordo com o comportamento geralmente observado 

nos azoderivados (Tabela 1.3). Como demonstrado também na Tabela 4.11, os 

valores de rendimento quântico comparando o método integral e o método das 

variações iniciais são relativamente próximos quando a absorbância é alta, como no 

caso da irradiação na banda -*. Em contraste, o método das variações iniciais não 

se mostra adequado quando os valores de absorbância são bem menores, como 

quando se estuda a isomerização por excitação na banda n-*. Como se pode verificar 

na Tabela 4.11, o valor obtido é bem menor que o E→Z obtido por irradiação na banda   

-*, contrariando o resultado obtido pelo método integral. Ainda, a variação entre as 

replicatas obtidas no método das variações iniciais (±0,03 e ±0,07) é superior à 

variação no método integral. Esta peculiaridade provavelmente se deve 

principalmente ao fato de a absortividade molar nesta região ser baixa; sendo inclusive 

a absortividade molar da forma E menor do que a da forma Z, o fotoproduto (razão    

E : Z = 0,5; irr: 436nm, Vide dados no Apêndice 5). Portanto, este método simplista 

não é capaz de produzir resultados precisos para irradiação na banda n-*, 

diferentemente do caso da irradiação na banda *, para o qual a razão E : Z é de 

20,8 (irr: 366nm). Por outro lado, o resultado para a banda *, obtido pelo método 

das variações iniciais (0,23) é maior que aquele obtido pelo método integral (0,19). 

Isto se deve ao fato de o último utilizar um maior número de pontos (e, portanto, um 

tempo de experimento maior), estando mais sujeito à influência do retorno térmico     

Z-E, um processo competitivo (possui sentido inverso) à reação E-Z fotoinduzida. 

No protocolo original do método integral 309, utiliza-se a totalidade dos pontos, 

para o cálculo, porém, é realizado um procedimento adicional, que leva em conta a 

contribuição do retorno térmico. Esta consideração requer um cálculo relativamente 
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complexo, utilizando um integrador de equações diferenciais ordinárias de dimensão 

de passos variáveis; não tendo sido realizado neste estudo. Entretanto, 

adicionalmente ao cálculo empregando a totalidade dos pontos (PSS), realizou-se 

também cálculos utilizando intervalos de tempo distintos, desde os primeiros 3 % de 

conversão. Os valores de  de todos os experimentos são mostrados em detalhes na 

Tabela A.13, na parte de Apêndices. De um modo geral, o  calculado num intervalo 

menor que o correspondente a 5% de conversão, deve estar sujeito a um erro grande, 

graças à pequena diferença nos valores de absorbância, além do fato de haverem 

poucos pontos neste intervalo, o que torna a curva pouco definida. Pequenos desvios 

levam a erros muito expressivos. Isto é evidente pela variação elevada entre as 

replicatas (vide Tabela A.13). 

Uma consideração adicional ao método das conversões iniciais, em 

comparação com o método integral é que o primeiro usa um ajuste linear, num 

intervalo definido. Em resumo, trata uma curva exponencial como se fosse linear. 

Desta maneira, o intervalo escolhido leva a inclinações distintas, e logo, um valor de 

 dependente dos valores de conversão. Neste sentido, o método integral é muito 

mais vantajoso, pois na maioria das vezes não requer a escolha de um intervalo. 

Uma vez que o cálculo do  pelo método integral é baseado numa lei cinética, 

os dados são mais confiáveis ao se empregar um número maior de pontos. De outro 

modo, para corantes com retorno térmico Z-E consideráveis, é provável que exista um 

erro no valor de  empregando tempos excessivamente longos. 

Em suma, o método das conversões iniciais fornece dados fiáveis quando a 

absorção do fotoproduto é desprezível em comparação com a forma irradiada; e o 

método integral é mais adequado quando o retorno térmico é pouco expressivo em 

comparação com a reação fotoinduzida. 

Além do processo E-Z, também se realizou um estudo da isomerização Z-E 

fotoinduzida, na região da banda n-*, na qual a absorção do isômero Z é mais intensa 

que a do isômero E. Os resultados constam na Tabela 4.12. 
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Tabela 4.12 - Características fotoquímicas para a irradiação Z-E do 4-HO-Azo-Me em benzeno a 298K. 

irr (nm) / 

Natureza da banda 

Fração molar E:Z 

(PSS) 

Z→E 

(método integral) (método das 

variações iniciais) 

436 (n-*) 87:13 2,8 ± 0,48 * 2,03 ± 0,26 * 

* Resultados sem sentido físico. 

 

Verifica-se valores bem acima de 1 para o rendimento quântico, o que é 

incompatível com a isomerização de um azoderivado. Isto claramente está 

relacionado com o efeito da contribuição do retorno térmico, o qual é um processo 

aditivo (possui mesmo sentido) à reação E-Z fotoinduzida. Portanto, deve ser 

desconsiderado nestes casos. Futuramente, a consideração do retorno Z-E térmico 

por meio do integrador de equações diferenciais ordinárias de dimensão de passos 

variáveis deve otimizar o cálculo dos valores de rendimento quântico, gerando dados 

mais exatos. 

Para determinar a fração molar dos isômeros E e Z presentes, monitorou-se a 

absorbância num comprimento de onda no qual apenas uma das formas absorve, ou 

que a absorção da outra forma seja desprezível. No caso do 4-HO-Azo-Me, este 

comprimento de onda foi de 363 nm, no qual a razão  E /  Z é de 21,5. 

Quando a reação de retorno térmico é suficientemente lenta, geralmente 

emprega-se técnicas de RMN ou cromatografia, as quais, entretanto tem o 

inconveniente de terem alto custo e serem laboriosas, além de permitirem somente 

uma análise por amostra. A técnica de espectroscopia UV/Vis, de outra maneira, além 

de simples, e de informar a concentração dos isômeros (desde que estes apresentem 

absorções distintas na região de monitoramento), fornece também a fração de luz 

absorvida 301. Logo, vale mencionar que o uso desta última técnica fornece 

informações a respeito do comportamento fotoquímico (tais como o rendimento 

quântico), diferentemente de outras metodologias. 

Por outro lado, em cada aquisição de um espectro de absorção, ocorre 

irradiação da amostra, pela lâmpada do espectrofotômetro. Desta maneira há 

interferência sobre o equilíbrio da reação, por ocorrer reações fotoinduzidas E-Z e      

Z-E (Efeito do observador). Tentativas iniciais de minimizar esta influência incluíram 

acoplar um filtro de corte entre a amostra e a lâmpada do espectrofotômetro, o qual 

absorve a radiação correspondente à absorção do isômero Z, minimizando a reação 
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Z-E fotoquímica. Todavia, levando-se em consideração o objetivo de comparar 

corantes com absorções em comprimentos de onda distintos, e não se dispondo de 

filtros com transmitâncias similares nos comprimentos de onda empregados, optou-se 

por desprezar a influência da lâmpada. 

Ainda deve ser mencionado que existe um erro inerente nos experimentos de 

isomerização E→Z e Z→E, em decorrência do tempo de transporte da cubeta com a 

amostra do sistema de excitação para o sistema de detecção, o que influi numa 

contribuição do retorno térmico Z→E sobre a absorbância medida. Uma vez que os 

dois equipamentos são espacialmente próximos, e o espectrofotômetro empregado é 

do tipo diode array, o intervalo entre a irradiação e a aquisição do espectro de 

absorção é de cerca de 10s. 

A irradiação dos orto-azofenóis 2-HO-Azo-Me e 2-HO-Azo-NEt2, em 

contrapartida, não surtiu nenhuma mudança observável, o que não é surpreendente, 

já que a regeneração da forma inicial E tem lugar na escala de tempo de 

milissegundos 186, requerendo, portanto, o uso de uma técnica com maior resolução 

temporal. 

No HO-(Azo-Me)2, a variação da absorbância é bem mais modesta, como pode 

ser observado na Figura 4.30. 
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Figura 4.30 - Variação espectral da solução de HO-(Azo-Me)2 após irradiação em 366 nm até o estado 

fotoestacionário (PSS). I0 366 nm = 4,5·1014 s-1. 
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A variação da absorbância no max é de cerca de 16 %, entre o estado inicial e 

o estado fotoestacionário, ao se irradiar em 366 nm. Pontos isosbésticos são 

observados em 311 e 438 nm. Considerando a priori um tempo de vida curto da porção 

orto-azo, haja visto que a irradiação do modelo 2-HO-Azo-Me não resultou em 

variação da absorbância observável, a conversão observada na solução de                

HO-(Azo-Me)2 deve corresponder à conversão exclusiva da porção para-azo, um 

processo E,E→E,Z.  

A alquilação da hidroxila fenólica, gerando o éter MeO-(Azo-Me)2 reestabelece 

o fotocromismo do sistema (Figura 4.31). Neste caso, a variação da absorbância no 

max é de 75 %; o que mostra uma isomerização observável também da porção orto-

azo. Robertus et al, 2012 310, empregando um bis-azofenol similar, conseguiram 

aumentar a conversão das formas isoméricas a partir da esterificação do resíduo 

fenol. Infelizmente, este trabalho não faz menção quanto ao rendimento quântico do 

processo; limitando-se ao estudo do processo térmico Z,Z→E,Z (Z,E) →E,E. 
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Figura 4.31 - Variação espectral da solução de MeO-(Azo-Me)2 após irradiação em 366 nm até o estado 

fotoestacionário (PSS). I0 366 nm = 4,45·1014 s-1. 

 
O comportamento cinético da isomerização fotoinduzida do MeO-(Azo-Me)2 é 

mais complexo; os pontos se ajustam melhor a um tratamento biexponencial (Figura 

4.32B, equação 3.80 no Apêndice 4) do que ao tratamento monoexponencial (Figura 

4.32A, equação 3.79 no Apêndice 4), o qual gera resultados satisfatórios para os 
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outros azocorantes. Este comportamento é típico do envolvimento de mais de duas 

formas isoméricas 307. 
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Equation y = y0 + A*exp(R0*x)
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Value Standard Erro

Abs 366nm y0 0.29894 0.00526

Abs 366nm A 0.98433 0.00622
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    (A)           (B) 
Figura 4.32 - Plote dos valores de absorbância em 366 nm da solução de MeO-(Azo-Me)2 em função 

do tempo de irradiação. I0 366 nm = 4,45·1014 s-1. Tratamento mono- (A) e bi-exponencial (B). 

 

Os respectivos modelos do bis-azoanisol MeO-(Azo-Me)2 não foram 

sintetizados. Entretanto, conforme informações da literatura 311, sabe-se que os dois 

apresentam absorções suficientemente díspares, a ponto de a fração de luz absorvida 

ser diferente, embora o comportamento espectral dos dois não permitir a diferenciação 

em duas bandas. Desta maneira, a constante cinética observada, bem como o 

rendimento quântico, se referem a um processo de isomerização mais complexo, 

E,E→ E,Z + Z,E → Z,Z, não sendo possível distinguir a isomerização de cada unidade, 

pela técnica de espectrofotometria UV/Vis. 

Neste caso, realizou-se o cálculo conforme o método integral utilizando os 

pontos iniciais, até 25 % de conversão, gerando um rendimento quântico aparente, 

ap
E→Z de 0,12 (Tabela 4.13).  

 

Tabela 4.13 - Características fotoquímicas para a irradiação E→Z do HO-(Azo-Me)2 e MeO-(Azo-Me)2 

em benzeno, a 298 K. 

 

Azoderivado 

 

irr (nm) Fração molar 

(PSS) 

ap
E→Z 

(método integral 

- 25 % conversão)

(método das variações 

iniciais) 

HO-(Azo-Me)2 366 80:20 (E,E:E,Z) 0,07 ± 0,01 0,03 ± 0,05 

MeO-(Azo-Me)2 366 25:75 (E,E:Z,Z) 0,12 ± 0,01 0,11 ± 0,01 
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Neste intervalo de conversão, os pontos experimentais ainda se ajustam ao 

tratamento monoexponencial (Figura 4.32A). Testes com conversões de 3, 5, 10 e    

25 % renderam dados idênticos. Empregando os pontos de todo o experimento, no 

entanto, obtém-se um ap
E→Z de 0,07 (Tabela A.13 nos Apêndices). Este erro deve 

ser devido ao tempo excessivamente longo do experimento, cuja reação de retorno 

térmico compete de maneira bem significativa à isomerização E-Z. 

Pode-se verificar, na Tabela 4.13, de maneira qualitativa, que ocorre um 

aumento expressivo no rendimento quântico de isomerização, em relação ao            

HO-(Azo-Me)2 (ap
E→Z = 0,07); acompanhado de um aumento também na fração 

molar no PSS. 

Diferentemente dos mono-azofenóis, os valores obtidos se referem a um 

rendimento quântico aparente ap
E→Z, uma vez que não se tem informação clara das 

características de cada unidade que compõem o sistema bis-azobenzênico, tais como 

absorção relativa e constante cinética; sendo estes apenas estimados com base nos 

modelos, no caso do HO-(Azo-Me)2. 

Os valores de rendimento quântico para o MeO-(Azo-Me)2 são distintos, 

comparando os métodos integral e das variações iniciais, o que pode ser interpretado 

da mesma maneira que para os para-azofenóis, considerando o longo tempo para 

execução do experimento. Então, comparando-se os ap
E→Z pelo método das 

variações iniciais, verifica-se uma diferença de mais de três vezes, do valor do        

MeO-(Azo-Me)2 em relação a HO-(Azo-Me)2. 

No caso do HO-(Azo-Me)2, um valor para o E,E→E,Z provavelmente mais 

próximo do real, rendimento quântico estimado ( est
 E→Z) é obtido ao efetuar o cálculo 

com base na intensidade de luz absorvida exclusivamente pela porção para-azo, e 

usando a absortividade molar estimada desta mesma porção. Esta consideração se 

justifica pois apesar de a porção orto-azo também absorver radiação eletromagnética, 

a única conversão observada em tempos ordinários é a isomerização da porção      

para-azo. Logo, o ap
E→Z, que usa a intensidade de luz total, e a absortividade molar 

da molécula, deve estar subestimado. Este cálculo está detalhado na seção 3.1 do 

Apêndice 3 (equação 3.62). 

Os valores do rendimento quântico estimado ( est
 E→Z) dos bis-azobenzenos, 

do modelo 4-HO-Azo-Me, além de uma mistura equimolar dos modelos 4-HO-Azo-Me 

e 2-HO-Azo-Me estão dispostos na Tabela 4.14. 
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Tabela 4.14 - Comparação entre as conversões E-Z do HO-(Azo-Me)2, MeO-(Azo-Me)2 e                              

4-HO-Azo-Me, por irradiação em 366 nm, em benzeno, a 298 K, obtidos pelo método integral (intervalo 

de conversão 25 %). 

Azoderivado  E→Z  ap
 E→Z  est

 E→Z 

4-HO-Azo-Me 0,23 ± 0,02 - - 

HO-(Azo-Me)2 - 0,07 ± 0,01 0,11 ± 0,02 

MeO-(Azo-Me)2 - 0,12 ± 0,01 0,29 ± 0,02 

4-HO-Azo-Me + 

2-HO-Azo-Me 1:1 

 

- 

 

- 

 

0,24 

 

O experimento com a mistura equimolar dos modelos 4-HO-Azo-Me e                   

2-HO-Azo-Me, foi realizado a fim de esclarecer se a menor eficiência de isomerização 

do bis-azofenol não se deve puramente à absorção competitiva do resíduo                 

orto-azofenol. Neste caso, empregou-se concentrações aproximadamente idênticas 

ao experimento com o HO-(Azo-Me)2; o que é uma boa simulação da absorção dos 

dois grupos azo no bis-azofenol, já que este tem uma absorção que praticamente 

combina a absorção dos dois modelos. 

O resultado é um rendimento quântico aparente  est
 E→Zde 0,24, segundo o 

método integral, o que está de acordo com o valor para a conversão do 4-HO-Azo-Me 

puro (0,23). 

A estimativa do valor de rendimento quântico considerando a absorção de cada 

unidade cromofórica também foi feita para o MeO-(Azo-Me)2. Neste corante, 

diferentemente do HO-(Azo-Me)2, a isomerização de ambas as porções é observada, 

e logo o  ap se refere a um processo E,E→ E,Z + Z,E → Z,Z. Como não se conhece 

a absortividade molar de cada subunidade, considerou-se que esta corresponde a      

50 % da absortividade molar do MeO-(Azo-Me)2. Baseado nesta aproximação, obtém-

se um valor de  est
 para cada subunidade de 0,29, valor mais elevado do que o 

modelo 4-HO-Azo-Me (0,23), o que é de fato esperado, considerando que a alquilação 

impede a tautomerização, diminuindo a cinética Z-E térmica, e portanto aumentando 

o valor observado do rendimento quântico E-Z. 

O  est
 para HO-(Azo-Me)2 (0,11), apesar de maior que o  ap (0,07), ainda 

corresponde a um valor 50 % menor do que o  4-HO-Azo-Me. Logo, a isomerização 

fotoquímica bem menos eficiente do bis-azofenol não se deve unicamente à 

competição de luz absorvida pelas subunidades. 
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Tal competição pela luz absorvida é reproduzida pela mistura dos modelos        

4-HO-Azo-Me e 2-HO-Azo-Me, e o rendimento quântico se mantém idêntico ao              

4-HO-Azo-Me puro, após efetuar as correções necessárias da fração de luz absorvida. 

Nesta mistura, não ocorre o tipo de interação presente no bis-azofenol, o que justifica 

o alto rendimento quântico de isomerização. 

Nos azofenóis, o comportamento de isomerização fotoquímica é governado 

pela posição relativa da hidroxila em relação ao grupo azo 212; devendo-se considerar 

a influência da ligação de hidrogênio intramolecular 312. O efeito dessa interação nem 

sempre é previsível; em alguns casos, pode até facilitar a isomerização 312a. 

Nos orto-azofenóis 2-HO-Azo-Me e 2-HO-Azo-NEt2, e no bis-azofenol             

HO-(Azo-Me)2, deve ocorrer uma ligação de hidrogênio assistida por ressonância, 

como já mencionado: 

 

 

A interação se dá entre o hidrogênio hidroxílico e o orbital não ligante do 

nitrogênio a; o dipolo resultante compensa a densidade eletrônica do nitrogênio 

adjacente b. Como resultado, há uma maior deslocalização eletrônica ao longo da 

molécula, estabilizando o sistema 312b,313. 

Numa ligação de hidrogênio assistida por ressonância, existe um efeito 

cooperativo entre a força da ligação de hidrogênio e a conjugação eletrônica da 

molécula, tornando a interação excepcionalmente forte 173. Neste caso, dois 

requerimentos devem ser obedecidos: 

1 - Os grupos que formam a ligação de hidrogênio devem estar em conjugação 

com o sistema aromático (e, portanto, devem ser planares); 

2 - A formação da ligação de hidrogênio deve formar um anel de seis membros. 

Estes pontos são obedecidos pelos isômeros E dos orto-azofenóis e da porção 

orto dos bis-azofenóis: 
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O pseudo-anel de seis membros não deve estar presente na forma Z; portanto 

a isomerização E-Z da porção orto (se esta de fato ocorre) deve conduzir a uma 

variação da estabilização relativa do sistema (e, portanto, a uma variação na absorção 

da radiação eletromagnética pelo sistema conjunto), bem como o comprimento e 

ângulo das ligações envolvidas. Esta transformação se traduziria na variação dos 

sinais em espectro de Infravermelho, ou Raman, numa escala de tempo curta. 

Admitindo no bis-azofenol este tipo de ligação de hidrogênio, formando um anel 

de seis membros, e considerando a proximidade do próton hidroxílico ao grupo azo, a 

possibilidade de ocorrer um processo de Transferência de Próton de Estado Excitado 

(ESIPT, do inglês Excited State Intramolecular Proton Transfer) 144,170,180 deve ser 

levado em consideração. 

Mediante excitação eletrônica, as seguintes estruturas devem ser admitidas, 

em decorrência da migração intramolecular do próton hidroxílico (Esquema 4.21). 

 

 

Esquema 4.21 - Estruturas formadas no estado excitado do bis-azofenol, mediante um processo de 

ESIPT. 
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Tais espécies devem ser relativamente estáveis, em decorrência da 

deslocalização eletrônica pela molécula. 

A transferência de próton intramolecular de estado excitado (ESIPT) deve 

reduzir a eficiência da isomerização E-Z, por ser ultra-rápida e praticamente sem 

barreira energética 144; significando um processo de perda de energia (Energy-wasting 

process). Este fenômeno é confirmado pelo deslocamento Stokes elevado 170. 

Num estudo recente com um azoderivado, o alaranjado de metila, empregando 

técnica ultra-rápida 314, verificou-se uma diminuição do rendimento quântico de 

isomerização E-Z, e uma aceleração do processo térmico Z-E, com o aumento do 

caráter doador de ligação de hidrogênio do solvente. A formação de ligações de 

hidrogênio com o grupo azo (naquele caso, intermoleculares, com o solvente) 

modificam significativamente o perfil do estado excitado, afetando o processo de 

desativação. 

Em resumo, o bis-azofenol pode ser descrito mais como uma unidade azo 

maior, ao invés de uma entidade “azo-fenol-azo”. Entretanto, apesar de limitar a 

isomerização observável do bis-azofenol, o processo de ESIPT em si é um processo 

fotocrômico 172, e, portanto, o fato de ocorrer uma resposta à excitação faz deste um 

sistema switch, numa escala de tempo diferenciada. 

 

 

 

4.5.1.1 Estudo do bis-azofenol híbrido NO2-Azo-OH-Azo-NEt2 

 

 

Como mencionado anteriormente, através dos estudos fotoquímicos com o bis-

azofenol, em comparação com o 4-HO-Azo-Me, verificou-se que a adição de um 

segundo grupo azo diminui a eficiência da isomerização fotoquímica E→Z. 

Inicialmente, deduziu-se que no bis-azofenol, a porção para-azo é influenciada pelo 

caráter eletrônico do grupo orto-azo, possivelmente por tornar o par de elétrons do 

nitrogênio do grupo azo mais ou menos disponível para formar a ligação de hidrogênio 

com a hidroxila. 

Considerando-se esta hipótese, idealizou-se dois sistemas bis-azo híbridos, a 

rigor considerados “push-pull”, que diferem entre si quando à posição dos grupos 

doadores e aceitadores de elétrons. 
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Esperava-se que o padrão de substituição doador--aceptor influenciasse a 

força da ligação de hidrogênio, facilitando em algum dos casos, a isomerização. 

Como já mencionado, a síntese do bis-azofenol Et2N-Azo-OH-Azo-NO2 não foi 

realizada com sucesso. E infelizmente, para o outro bis-azofenol assimétrico,          

NO2-Azo-OH-Azo-NEt2, os estudos de isomerização ainda não foram concluídos, até 

o presente momento. 

Neste corante, é observado um forte indício de fenômeno de ESIPT, graças ao 

deslocamento Stokes considerável de mais de 200 nm, como discutido na seção 4.2.2. 

 

 

4.5.2 Bis-azobenzenos separados por espaçador 

 

 

Adicionalmente aos bis-azobenzenos “intrínsecos” discutidos anteriormente, 

também se estudou a díade H-Azo-NHAc-O-Azo-NEt2, contendo na sua estrutura um 

espaçador saturado. A presença deste espaçador visa preservar a natureza original 

de cada unidade azo, uma vez que não resulta em uma conjugação entre as duas 

unidades, e a ligação não altera de forma significativa as características eletrônicas 

das mesmas. 
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Neste sentido, ou seja, para verificar as contribuições eletrônicas em cada uma 

das unidades azo, foram sintetizados compostos modelo, visando entender a 

contribuição do substituinte originado pelo espaçador em cada unidade da díade. 

Uma vez que as díades apresentam duas unidades isomerizáveis, estas podem 

se apresentar em quatro formas isoméricas: E,E; E,Z; Z,E, e Z,Z, a partir do estímulo 

adequado (Esquema 4.22). Essas formas podem ser distinguíveis com base no 

comportamento espectral. A assimetria da molécula possibilita que as formas E,Z e 

Z,E não sejam quimicamente e espectroscopicamente equivalentes. 

 

 

Esquema 4.22 - Processos de isomerização fotoquímica e térmica de díades de azobenzenos com 

espaçador. 

 

A díade H-Azo-OAc-O-Azo-H, apesar de derivar dos mesmos azofenóis, 

apresenta assimetria conferida pelo espaçador. Na prática, esta díade apresenta 

bandas das porções azo sobrepostas, dificultando, portanto, a diferenciação das 

formas E,Z e Z,E  pela técnica de espectroscopia UV/Vis. 

Os experimentos de fotoisomerização foram realizados na presença de 

pequenas quantidades de trietilamina, de forma a garantir reprodutibilidade na reação 

térmica Z-E, processo esse, competitivo à isomerização fotoquímica E-Z, e aditivo à 

isomerização fotoquímica Z-E (vide item 4.7.2) 

  

4.5.2.1 Estudos de fotoisomerização dos modelos 

 

Selecionou-se o M-Azo 2’ para realização de estudos iniciais de isomerização, 

pois já existem alguns dados na literatura a respeito dos seus rendimentos quânticos 

de isomerização 315,316 e cinéticas de isomerização térmica 158d, com os quais seria 
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possível comparar os resultados. Portanto, este foi o ponto de partida para o estudo 

de isomerização dos aminoazobenzenos. 

Para os modelos M-Azo 2’ e M-Azo 2, formam-se duas bandas bem resolvidas 

durante a isomerização (Figura 4.33 e 4.34), o que à primeira vista pode ser uma 

distinção das bandas -* e n-*. Entretanto, a identidade dessas bandas requer 

investigações mais aprofundadas, com o auxílio de estudos teóricos e 

espectroscópicos. 
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Figura 4.33 - Espectros de absorção da solução de M-Azo 2’ após diferentes períodos de irradiação em 

405 nm. I0 405 nm = 1,5·1014 s-1. 
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Figura 4.34 - Espectros de absorção da solução de M-Azo 2 após diferentes períodos de irradiação em 

405nm. I0 405 nm = 1,5·1014 s-1. 
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Tabela 4.15 - Características fotoquímicas para a irradiação E-Z e Z-E do M-Azo 2’ em benzeno, a 

298K, contendo 30 mM de TEA. 



irr (nm) 

 

Fração molar E:Z 

(PSS) 

E→Z 

(método integral) (variações iniciais) 

366 80:20 0,29 ± 0,01 0,32 ± 0,02 

405 34:66 0,29 ± 0,01 0,40 ± 0,01 

434 39:61 0,29 ± 0,01 0,30 ± 0,01 



irr (nm) 

 

Fração molar E:Z 

(PSS) 

Z→E 

(método integral) (variações iniciais) 

545 14:86 0,25 ± 0,02 0,29 ± 0,02 

 

Segundo a Tabela 4.15, os dados obtidos para a isomerização fotoinduzida do 

M-Azo 2’, em diferentes comprimentos de onda, são semelhantes. O valor do 

rendimento quântico por irradiação em 366 nm corresponde ao reportado pela 

literatura (0,29) 315, ao passo que por irradiação em 434 nm, é significativamente 

menor. O valor reportado (0,70) 315 é consideravelmente alto para a isomerização de 

um azocorante, e possivelmente decorre de um equívoco no cálculo da intensidade 

de luz emitida pela lâmpada. Há que se lembrar que nesta região, a solução 6 mM do 

ferrioxalato de potássio, actinômetro empregado naquele estudo, não apresenta 

absorção total (Figura 4.20), requerendo uma correção no cálculo da intensidade 

luminosa, considerando a fração de luz absorvida. No presente experimento, 

utilizando uma solução 6mM do actinômetro, e sem realizar essa correção, o valor do 

E-Z seria de 0,60; mais próximo do reportado. 

(Albini, Fasani, Pietra, 1983) 315 interpretam esta diferença nos valores de 

rendimentos quânticos com base na identidade da transição, tendo eles se referido à 

região de 434 nm como uma banda com caráter de transferência de carga, e à região 

de maior energia como uma banda -*, embora a localização de cada banda não 

seja conhecida. 

Os autores não usaram nenhuma base, como aditivo; e reportam que o retorno 

térmico ocorre de maneira irregular, embora tenham atribuído este fato a um 

fenômeno catalítico da parede do frasco. Num experimento de irradiação prolongada, 

que visava estudar a decomposição por fotorredução, estes autores realizaram um 

processo de desaeração, cuidado este que talvez teria eliminado o processo de 
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catálise ácida, nos experimentos quantitativos de isomerização. Os experimentos de 

determinação de valores de rendimento quântico, entretanto, foram realizados em 

meio saturado de ar. 

Este trabalho é base para muitas considerações mecanísticas da isomerização 

fotoinduzida e de transferência de energia envolvendo a família dos 

aminoazobenzenos, e aparentemente, merece uma revisão. 

Recentemente, foi demonstrado que por razões experimentais, o coeficiente de 

absorção molar do Z-azobenzeno apresentado pela literatura mais antiga 119,317 é 

menor que o real 295, o que representa também a necessidade de corrigir o valor do 

rendimento quântico de isomerização deste corante 132, bem como os dados de 

intensidade de luz quando este foi empregado como actinômetro. Esta diferença é 

mais significativa para a banda n-*, localizada na região do visível. Reconsiderações 

deste tipo demonstram não só a complexidade experimental de muitos sistemas 

fotocrômicos, como os azobenzenos; mas também a relevância do tema, que é objeto 

de estudo constante. 

O modelo M-Azo 2, assim como o M-Azo 2’, também exibe rendimentos 

quânticos de isomerização independentes do comprimento de onda de excitação 

E→Z, como se pode verificar na Tabela 4.16. 

 

Tabela 4.16 - Características fotoquímicas para a irradiação E-Z e Z-E do M-Azo 2 em benzeno, a 298K, 

contendo 30 mM TEA. 



irr (nm) 

 

Fração molar E:Z 

(PSS) 

E→Z 

(método integral) (variações iniciais) 

366 70:30 0,33 ± 0,00 0,29 ± 0,02 

405 26:74 0,34 ± 0,01 0,38 ± 0,01 

434 36:64 0,34 ± 0,01 0,37 ± 0,01 



irr (nm) 

 

Fração molar E:Z 

(PSS) 

Z→E 

(método integral) (variações iniciais)

366 59:41 0,65 ± 0,01 0,78 ± 0,01 

545 83:17 0,35 ± 0,05 0,53 ± 0,02 
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Os valores de E→Z são próximos daqueles obtidos para o M-Azo 2’, que 

pertence à mesma classe espectroscópica. Os valores de Z→E são maiores que os 

de E→Z. 

No caso dos aminoazobenzenos M-Azo 2 e M-Azo 2’, a concentração de cada 

isômero foi calculada a partir da absorbância em 545 nm, região na qual apenas os 

respectivos isômeros Z absorvem significativamente. O intuito foi reduzir o erro. 

Porém, posteriormente, efetuando o cálculo do  usando concentrações calculadas a 

partir de valores de absorbância próximo ao max, em 405 nm, verificou-se que os 

resultados são similares entre si. 

Por outro lado, o valor de Z→E por irradiação em 545 nm, provavelmente é 

pouco exato, por razões experimentais. O actinômetro empregado nesta região 

espectral, o actinômetro de Reinecke, possui um bem mais baixo do que o 

actinômetro de Parker, usado para as outras determinações. Ainda, mesmo na 

máxima concentração possível, empregando cubeta de 10 mm de caminho óptico, a 

absorção não é total. Como consequência, a actinometria requer longos períodos (ao 

menos 15 minutos). A reação de aquação térmica, provavelmente é expressiva neste 

período; a diferença entre a absorbância da amostra irradiada e a amostra mantida no 

escuro é baixa, neste experimento. Uma incerteza grande no valor da actinometria da 

radiação com  = 545 nm é inevitável. 

Diferentemente dos aminoazobenzenos M-Azo 2 e M-Azo 2’, o M-Azo 1 possui 

bandas -* e n-* bem definidas. A irradiação em 366 nm (Figura 4.35) leva a uma 

conversão quase completa, restando somente 4 % da forma E no PSS (Tabela 4.17), 

como consequência da baixa absorção da forma Z neste comprimento de onda (Vide 

dados no Apêndice 5). 
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Figura 4.35 - Espectros de absorção da solução de M-Azo 1 após diferentes períodos de irradiação em 

366 nm. I0 366 nm = 4,5·1014 s-1. 

 

Ao contrário dos modelos M-Azo 2 e M-Azo 2’, o valor de E→Z para o M-Azo 1 

é dependente do comprimento de onda de irradiação; sendo de 0,22 para excitação 

S0→S2 (-*) e de 0,30 para o processo S0→S1 (n-*) (Tabela 4.17). 

 

Tabela 4.17 - Características fotoquímicas para a irradiação E-Z e Z-E do M-Azo 1 em benzeno, a 298K, 

contendo 30 mM TEA. 



irr (nm) 

 

Fração molar E:Z 

(PSS) 

E→Z 

(método integral) (variações iniciais) 

335 (-*) 26:74 0,22 ± 0,01 0,23 ± 0,01 

366 (-*) 4:96 0,22 ± 0,01 0,23 ± 0,01 

436 (n-*) 76:24 0,30 ± 0,03 0,16 ± 0,02 



irr (nm) 

 

Fração molar E:Z 

(PSS) 

Z→E 

(método integral) (variações iniciais) 

297 (-*) 75:25 0,42 ± 0,02 0,42 ± 0,02 

436 (n-*) 76:24 0,52 ± 0,01 0,46 ± 0,01 

 

No processo inverso, Z→E, verificam-se valores de rendimento quântico 

maiores que para o processo E→Z. Ao comparar a irradiação em 436 nm               
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(banda n-*), verifica-se uma composição do estado fotoestacionário idêntico, 

independentemente de se partir do isômero E ou Z, como esperado. 

Neste corante, para a irradiação na banda -*, há grande concordância entre 

os dados obtidos segundo os dois métodos, muito provavelmente em decorrência da 

boa estabilidade térmica da forma Z, para o qual o retorno térmico Z→E pode ser 

desprezado, no período do experimento fotoquímico. 

 

 

4.5.2.2 Estudos de fotoisomerização da díade H-Azo-NHAc-O-Azo-NEt2 

 

No caso da díade H-Azo-NHAc-O-Azo-NEt2, o estudo da isomerização 

fotoinduzida é um pouco mais complexo, em decorrência da absorção de quatro 

espécies. Como mostrado na Figura 4.36, não ocorrem pontos isosbésticos entre as 

duas bandas, ao irradiar a díade com luz de diferentes comprimentos de onda; exceto 

em 483 nm, região na qual a absorção é exclusivamente decorrente da porção Azo 2. 

Isto dificulta o cálculo da absorção das formas metaestáveis (E,Z; Z,E; Z,Z), bem como 

a proporção de cada uma delas em cada instante; a partir do método empregado para 

os compostos modelo. 

O Estado Fotoestacionário deve consistir em uma mistura de isômeros E,E; 

E,Z; Z,E; e Z,Z, não sendo possível calcular a concentração de cada isômero 

simplesmente pela lei de ação das massas, uma vez que este é um sistema 

multivariável. 
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Figura 4.36 - Absorção da díade H-Azo-NHAc-O-Azo-NEt2 nos estados fotoestacionários obtidos a 

partir da irradiação em diferentes comprimentos de onda. 
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Desta maneira, considerando-se que o espectro de absorção da forma E,E da 

díade se aproxima bastante da soma das absorções das formas E dos modelos, 

realizou-se uma operação matemática para ter uma estimativa inicial da absorção dos 

isômeros (Vide Apêndice 5 para valores). A seguir, localizou-se pontos isosbésticos 

entre as formas E e Z de cada unidade fotocrômica. O M-Azo 1 apresenta pontos 

isosbésticos entre seus isômeros E e Z em 303, 411 e 519 nm. O M-Azo 2 tem pontos 

isosbésticos em 316, 373 e 480 nm. 
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Figura 4.37 - Espectros das formas E e Z dos modelos. 

 

Irradiou-se uma solução da díade H-Azo-NHAc-O-Azo-NEt2 em 371 nm e 

registrou-se espectros de absorção em intervalos de tempo distintos (Figura 4.38 e 

4.39). 
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Figura 4.38 - Espectros de absorção da díade H-Azo-NHAc-O-Azo-NEt2 em função do tempo de 

irradiação em 371nm. I0 371 nm = 4,65·1014 s-1. 

 

Registrando-se espectros após a irradiação em 371nm, verificou-se que as 

bandas em 353nm e 419nm não diminuem proporcionalmente, mas de uma maneira 

sequencial, como mostrado nas Figuras 4.39 e 4.40: 
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Figura 4.39 - Espectros de absorção da díade H-Azo-NHAc-O-Azo-NEt2 no tempo inicial, após 120, 600 

e 4800s de irradiação em 371nm. I0 371 nm = 4,65·1014 s-1. 
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Figura 4.40 - Variação dos valores de Absorção da díade H-Azo-NHAc-O-Azo-NEt2 em 353 nm e         

419 nm em função do tempo de irradiação em 371nm. I0 371 nm = 4,65·1014 s-1. 

 

A absorbância em 419nm, cuja maior contribuição é decorrente da subunidade 

Azo 2, diminui de maneira bastante acentuada, nos primeiros segundos de reação, 

até atingir um mínimo, em cerca de 750 s (PSS 1); após o qual, tem um leve aumento, 

em decorrência do aumento na banda n,* da fração Azo 1, que também se localiza 

nesta região. Pode-se concluir, num primeiro momento, que os primeiros minutos de 

reação são caracterizados pela isomerização preferencial de Azo 2, a julgar pela 

variação bem menor da absorbância na banda em 353nm, região de absorção da 

forma E da porção Azo 1. Em outras palavras, a reação de isomerização de Azo 1 

torna-se mais visível próximo do estado fotoestacionário da porção Azo 2. Entre 600 

s (PSS 1) e 4800s (PSS 2), a variação na absorção deve ser exclusivamente 

decorrente da isomerização da porção Azo 1. 

Os valores de absorbância em 353nm seguem um comportamento mais 

complexo, não se ajustando perfeitamente a uma função exponencial. Observou-se 

que os pontos se adequam mais perfeitamente a um ajuste do tipo sigmoidal, apesar 

de que no intervalo utilizado, não ser observado um perfil sigmoidal típico (vide fig. 

4.40). 
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Equation y = A2 + (A1-A2)/(1 + exp((x-x0)/dx))

Adj. R-Square 0.99967

Value Standard Error

Abs 353nm A1 1.59461 0.02028

Abs 353nm A2 0.33731 0.0019

Abs 353nm x0 314.25348 17.24103

Abs 353nm dx 529.88698 7.44894

 
Figura 4.41 - Função sigmoidal dos valores de absorbância da díade H-Azo-NHAc-O-Azo-NEt2 em 

353nm, em função do tempo de irradiação em 371nm. I0 371 nm = 4,65·1014 s-1. 

 

Esta peculiaridade deve estar relacionada com a contribuição da absorção de 

Azo 2 nesta mesma região. Segundo o tratamento matemático usando a função 

sigmoidal, ocorre um ponto de inflexão em 529s (Figura 4.41); desta maneira, para o 

estudo cinético da isomerização de Azo 1, o tratamento de dados da absorbância em 

353nm foi feito com valores um pouco depois deste limiar, a partir de 600s. 

Aplicando-se um plote dos dados de absorbância em 353 e 419nm com 

tratamento segundo a equação 3.29 (Apêndice 3), obtém-se as tendências expostas 

na Figura 4.42. 
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Figura 4.42 - Linearização dos pontos de absorbância nas regiões de 353nm e 419nm, em função do 

tempo de irradiação em 371nm. I0 371 nm = 4,65·1014 s-1. 
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A linearidade razoável dos pontos, empregando o tratamento matemático da 

equação 3.19 sugere que exista uma isomerização sequencial E,E → E,Z → Z,Z, ao 

invés de uma conversão simultânea de cada porção azo; em outras palavras, no início 

do processo de irradiação, ocorre a isomerização seletiva da unidade Azo 2, seguida 

da isomerização da unidade Azo 1. 

Essa observação sugere, pelo menos num primeiro momento, que com a 

isomerização E→Z da porção Azo 2, a absorção desta parte diminui, permitindo então 

a absorção de luz pela porção Azo 1. Em outras palavras, o comportamento switch 

das unidades é interdependente, do ponto de vista físico. 

De modo a confirmar a localização do ponto isosbéstico, o qual antes tinha sido 

apenas suposto, com base nos espectros dos modelos, registrou-se sucessivamente 

espectros da solução após o fim da irradiação (Figura 4.43). Uma vez que os 

componentes da díade são da família dos azobenzenos e aminoazobenzenos, 

respectivamente, pode-se adiantar que existe uma diferença temporal intensa entre a 

isomerização térmica das porções azo 48,87. A forma E da fração Azo 2 se regenera 

muito mais rapidamente que a porção Azo 1, portanto assume-se que o espectro de 

Azo 1 é praticamente constante nos primeiros minutos após cessado o estímulo 

luminoso, e, portanto, a mudança espectral observada, é decorrente da porção Azo 2. 

 

 
Figura 4.43 - Espectros de absorção da díade H-Azo-NHAc-O-Azo-NEt2 em função do tempo após 

cessado o estímulo luminoso. Ocorrem pontos isosbésticos em 332, 371 e 485 nm. 
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Além do ponto isosbéstico em 371 nm, outros pontos isosbésticos são 

localizados em 332 e 485 nm. 

Através deste experimento, também foi possível determinar, a partir da variação 

na absorbância em 371 nm, a contribuição relativa de cada subunidade, na absorção 

total da díade, neste comprimento de onda. A unidade Azo 2 contribui com 44,1 % da 

absorção neste comprimento de onda, enquanto a absorção da unidade Azo 1 

representa 55,9 % da absorção total da díade. Desta forma, foi possível calcular a 

Absortividade Molar relativa de cada unidade, no iso = 371 nm. 

A contribuição relativa de cada subunidade na absorção (0,559 e 0,441) deve 

ser levada em conta no cálculo dos rendimentos quânticos. Estes fatores de correção 

foram denominados de , na Tabela A.13, nos Apêndices. 

O ponto isosbéstico formado pelas formas E e Z da fração Azo 1, foi localizado, 

não acompanhando a regeneração térmica, mas a conversão fotoquímica, após atingir 

o estado fotoestacionário da fração Azo 2 (Figura 4.44). Isto é possível porque a 

isomerização E-Z de Azo 1 é desprezível em comparação à isomerização de Azo 2, 

nos primeiros 750 s (Figura 4.40), ocorrendo somente após este período, como já 

mencionado. 

 

 
Figura 4.44 - Espectros de absorção da díade H-Azo-NHAc-O-Azo-NEt2 em função do tempo de 

irradiação em 371nm, após a absorbância em 419 nm permanecer constante. Os pontos isosbésticos 

se localizam em 305 nm e 402 nm. I0 371 nm = 4,65·1014 s-1. 
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Um dos pontos isosbésticos é observado em 305 nm, e outro, e 402 nm. No 

(iso = 402nm), os isômeros (E) e (Z)-M-Azo 1 e (Z)-M-Azo 2 têm valores de  inferiores 

a 2000 L mol-1 cm-1. O (E)-M-Azo 2 contribui com quase 95 % da absorção,             

2,9·104 L mol-1 cm-1. Desta forma, a isomerização fotoinduzida preferencial por 

irradiação neste comprimento de onda deve ser E,E → E,Z (i.e., isomerização seletiva 

da porção Azo 2). 

No comprimento de onda de 402 nm, o  da forma E,E da díade e da soma dos 

modelos são muito próximas, portanto a Absortividade Molar relativa de cada unidade 

foi calculada por aproximação, a partir das formas (E) e (Z) dos modelos. 94,5 % da 

absorção total neste comprimento de onda é devida a Azo 2, enquanto que os 5,5 % 

restantes são decorrentes da absorção da unidade Azo 1. O fator de correção () para 

cálculo do rendimento quântico de Azo 2 é 0,945. 

Tendo-se conhecimento da absortividade molar das subunidades nos 

comprimentos de onda dos pontos isosbésticos, é possível calcular a variação da 

fração molar do isômero Z das porções Azo 1 e Azo 2 (Figura 4.45). 
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Figura 4.45 - Variação da fração molar do isômero Z das porções Azo 1 e Azo 2, da díade                               

H-Azo-NHAc-O-Azo-NEt2 em função do tempo de irradiação em 371nm. I0 371 nm = 4,65·1014 s-1. 

 

De maneira similar ao comportamento observado na Figura 4.40, verifica-se 

que a porção Azo 1 demora mais tempo para chegar ao estado fotoestacionário; 

porém este é mais rico (>90 %) do que o estado fotoestacionário de Azo 2 (37 %). O 
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comportamento observado é evidenciado pela constante cinética fotoquímica quase 

cinco vezes maior do Azo 2 em relação a Azo 1 (Tabela 4.18), mesmo sendo a fração 

de luz absorvida por Azo 2 menor que Azo 1. Havendo uma maior constante cinética, 

o estado fotoestacionário de Azo 2 é atingido mais rapidamente. 

 

Tabela 4.18 - Constantes de velocidade da isomerização fotoquímica das unidades na díade. 

Unidade irr (nm) I (fótons s-1) ·1014 * kE-Z (s-1) ·10-3 

Azo 1 371 2,60 1,05 ± 0,01 

Azo 2 371 2,05 4,96 ± 0,03 

* A intensidade luminosa é corrigida em decorrência da fração de luz absorvida por Azo 1 e Azo 2. 

 

A irradiação no ponto isosbéstico, ou próximo a ele 305,318 (no presente caso, 

entre as formas E e Z de uma certa porção) garante que: 1 - o Fator Fotocinético desta 

porção seja constante, simplificando o cálculo do rendimento quântico, que de outra 

maneira não teria solução numérica, e 2 - o espectro de absorção daquela forma 

também seja constante, após o tempo necessário de se atingir o estado 

fotoestacionário; o que simplifica o cálculo da fração molar do fotoproduto. Desta 

maneira, os valores de absorbância neste ponto devem seguir uma cinética 

monoexponencial. 

Empregando irradiações em pontos isosbésticos, foi possível determinar os 

valores de rendimentos quânticos das unidades Azo 1 e Azo 2, os quais encontram-

se nas Tabelas 4.19 e 4.20. 

 

Tabela 4.19 - Características fotoquímicas para a irradiação E-Z e Z-E da porção Azo 1 da díade              

H-Azo-NHAc-O-Azo-NEt2 em benzeno, a 298 K, contendo 30 mM TEA. 



irr (nm) 

 

Fração molar E:Z (PSS) 
E→Z Azo 1 

(método integral) (variações iniciais) 

371 8:92 0,22 ± 0,01 0,20 ± 0,02 

402 80:20 - * 0,30 ± 0,01 



irr (nm) 

 

Fração molar E:Z (PSS) 
Z→E Azo 1 

(método integral) (variações iniciais) 

316 58:42 0,54 ± 0,01 0,42 ± 0,01 

* Cálculo não realizado pelo método integral porque F é constante. 
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A fração molar se refere à distribuição total das formas E e Z. Por exemplo, a 

irradiação da díade com irr = 371 nm fornece um PSS com 92 % da forma Z da porção 

Azo 1; entretanto aí não se distingue entre as formas Z,E e Z,Z. Assim como o               

M-Azo 1, a porção Azo 1 na díade apresenta um PSS muito rico, decorrente de uma 

provável baixa sobreposição das formas E e Z, e um retorno térmico lento. 

No caso da irradiação da unidade Azo 1 empregando irr = 402 nm, o fator 

fotocinético é constante, e, portanto, o método integral não é válido. O método das 

variações iniciais foi testado, gerando um resultado (0,30) idêntico ao rendimento 

quântico de M-Azo 1 por irradiação na região da banda n-*. 

Uma observação é necessária com respeito ao fator de correção (), usado no 

cálculo do rendimento quântico. Como já mencionado, a isomerização de Azo 1, por 

irradiação em 402 nm só é significativa após atingido o PSS de Azo 2. A absorbância 

da unidade Azo 2 em 402 nm diminui de 1,066 (t0) para 0,22 (PSS Azo 2), enquanto 

a absorbância de Azo 1 neste comprimento de onda é 0,062 durante todo o 

experimento. Logo, a fração de luz absorvida exclusivamente por Azo 1 passa de 5,5% 

(t0) para cerca de 22%, após o PSS de Azo 2. Portanto o , usado no cálculo do E-Z 

de Azo 1 é 0,22. 

Além do estudo do processo E→Z, o retorno fotoquímico Z→E também foi 

estudado quantitativamente em irr = 316 nm. Neste caso, o monitoramento da 

absorbância (e, portanto, cálculo da fração molar dos isômeros E e Z da porção        

Azo 1) foi realizado em 371 nm, e não em 366 nm (como no respectivo modelo), pois 

o primeiro corresponde ao segundo ponto isosbéstico de Azo 2, garantindo que a 

variação naquele comprimento de onda específico seja exclusiva à isomerização de 

Azo 1. Em resumo, irradia-se num ponto isosbéstico, e monitora-se em outro. 

O processo de isomerização Z-E da unidade Azo 1 é bem menos seletivo do 

que o processo E-Z. A absorção de todas as espécies (E e Z de ambas as unidades 

Azo 1 e Azo 2) é próxima, na região de absorção de (Z)-Azo 1. O iso de Azo 2 (332nm) 

corresponde a uma região espectral na qual  (E)-Azo 1 >  (Z)-Azo 1, portanto o 

processo de isomerização Z-E de Azo 1 não deve ocorrer em elevada extensão, 

irradiando em 332 nm. Desta forma, a isomerização Z-E fotoquímica foi realizada em 

316 nm, região que corresponde à máxima razão das absortividade de  (Z)-Azo 1 e 

 Azo 2, portanto a isomerização Z-E de Azo 1 sofre a menor interferência de Azo 2. 

Por outro lado, como não é possível determinar com precisão as características 



187 
 

espectrais (absortividade molar, fração de luz absorvida) de cada espécie neste 

comprimento de onda, o valor do rendimento quântico do processo Z-E é apenas uma 

aproximação, baseado na absortividade molar dos respectivos modelos. 

O rendimento quântico obtido é de 0,54 (método integral) e 0,42 (variações 

iniciais), maior que os processos E-Z, como já esperado. 

As características da isomerização E-Z e Z-E de Azo 2 são demonstradas na 

Tabela 4.20. 

 

Tabela 4.20 - Características fotoquímicas para a irradiação E-Z e Z-E da porção Azo 2 da díade              

H-Azo-NHAc-O-Azo-NEt2 em benzeno, a 298 K, contendo 30 mM TEA. 



irr (nm) 

 

Fração molar E:Z (PSS) 
E→Z Azo 2 

(método integral) (variações iniciais) 

371 63:37 - * 0,53 ± 0,01 

402 24:76 0,34 ± 0,01 0,38 ± 0,02 



irr (nm) 

 

Fração molar E:Z (PSS) 
Z→E Azo 2 

(método integral) (variações iniciais) 

545 84:16 0,27 ± 0,02 0,34 ± 0,04 

* Cálculo não realizado pelo método integral porque F é constante. 

 

O método integral não se aplica no caso empregando irr = 371 nm, pois o fator 

fotocinético é constante. O método das variações iniciais levou a um resultado (0,53) 

bastante diferente do esperado, de 0,34. 

A irradiação em irr = 402 nm, em contrapartida, produziu um E-Z (0,34) idêntico 

ao do modelo M-Azo 2. 

O processo fotoquímico Z→E foi estudado em irr = 545 nm (absorção exclusiva 

do (Z)-Azo 2), gerando um Z→E de 0,27 segundo o método integral e 0,34 segundo o 

método das variações iniciais. 

Em suma, não existe uma diferença significativa no comportamento fotoquímico 

das unidades Azo 1 e Azo 2 na díade, em relação aos respectivos modelos, indicando 

que na díade, estas unidades (Azo 1 e Azo 2) se comportam de forma independente 

do ponto de vista fotoquímico, não existindo contribuições eletrônicas ou estéricas 

decorrentes de sua ligação através do espaçador. As maiores diferenças observadas 

entre os modelos e a díade no comportamento Z→E, devem ser decorrentes do 

cálculo destes rendimentos no caso das díades, como mencionado acima. 
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A díade H-Azo-OAc-O-Azo-H não foi estudada quanto ao comportamento de 

isomerização, considerando a sobreposição de bandas, o que, além de impossibilitar 

a excitação seletiva de cada unidade; deve também dificultar o cálculo das frações 

molares dos isômeros e as frações de luz absorvida. 

A obtenção dos valores de rendimento quântico de isomerização                          

E,E → E,Z (Z,E) → Z,Z isolados nem sempre é possível, com raras exceções 106,319, 

dada a sobreposição da absorção UV/Vis das formas isoméricas, ou à complexidade 

dos cálculos 307. Comparações do rendimento quântico de isomerização com dados 

da literatura de outras díades de azobenzeno são limitadas. Geralmente emprega-se 

a técnica de RMN 217,222,320 ou cromatografia 217,320j, no monitoramento da 

isomerização fotoinduzida, o que fornece somente a proporção de isômeros no PSS, 

não sendo possível calcular o rendimento quântico de isomerização (). Estudos 

fotoquímicos quantitativos de bis-azobenzenos ainda são raros; o acompanhamento 

UV/Vis do comportamento switch geralmente limita-se ao retorno térmico 229,310. 

 

 

4.6 Estudo do Processo de Isomerização fotossensibilizada 
 

 

(Albini, Fasani, Pietra, 1983) 315 estudaram a isomerização de 

aminoazobenzenos incluindo o M-Azo 2’, por sensibilização com benzeno e 

antraceno. No caso da sensibilização por benzeno, a adição de uma base como 

trietilamina, para inibir a catálise ácida do retorno térmico é contraindicada, 

considerando a reação fotoquímica de aminas alifáticas com arenos, por excitação em 

254 nm 321. 

A isomerização do azobenzeno não substituído pode ser sensibilizada por 

doadores de energia triplete (ET
D) acima de 45 kcal mol-1 322. A substituição em algum 

dos anéis, como é o caso do M-Azo 2’ 323 possibilita a sensibilização por ET
D acima de        

34 kcal mol-1. 

Apesar de (Albini, Fasani, Pietra, 1983) 315 não ter feito uso de base no estudo 

fotossensibilizado, verificou-se, no presente estudo, que na ausência de base, o ajuste 

dos pontos do experimento cinético é insatisfatório, e gera valores de rendimento 

quântico pouco confiáveis. Como nota, o retorno térmico é substancial na ausência de 

base, e, portanto, os resultados fotoquímicos podem ter uma contribuição térmica. 
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Além desta limitação, a trietilamina têm forte absorção na região do UV, sobrepondo 

a absorção do benzeno, o que não permite um estudo quantitativo da fração de luz 

absorvida pelo sensibilizador. 

A Figura 4.46 exemplifica o caso da reação Z-E fotosensibilizada por benzeno 

(ET
D = 84,4 kcal mol-1 324), na ausência de base. Verifica-se claramente que o ajuste 

cinético não é aceitável. 
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Figura 4.46 - Cinética de reação Z-E do M-Azo 2’ sensibilizada por benzeno, por irradiação em 254nm, 

na ausência de base, e em atmosfera inerte. I0 254 nm = 5,9·1013 s-1. Ajuste exponencial (A) e linearizado 

(B).  

 

Os valores de rendimento quântico de sensibilização, particularmente que se 

referem à reação Z-E são anormalmente altos, como mostrado na Tabela 4.21. 

 

Tabela 4.21 - Valores de rendimento quântico de isomerização do M-Azo 2’ sensibilizada por benzeno. 

 

Conversão 

 

Atmosfera em equilíbrio 

com ar 

Atmosfera inerte 

E-Z 0,07 0,04 

Z-E 6,0 3,42 

 

O valor apresentado por Albini, Fasani, Pietra, 1983 315 para o E-Z do M-Azo 2’ 

sensibilizado por benzeno é de 0,20. 

Empregando as mesmas condições que as da reação Z-E fotossensibilizada, 

registrou-se espectros de absorção em função do tempo, para o processo térmico, 

isto é, na ausência de irradiação. A constante de velocidade da reação do processo 

térmico Z-E, é 1,08·10-3 s-1, da mesma ordem de grandeza que a constante de 
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velocidade fotosensibilizada, 1,56·10-3 s-1, o que demonstra claramente uma 

contribuição térmica muito acentuada. 

Como será devidamente discutido na seção referente à isomerização térmica, 

4.7, traços de substâncias ácidas catalisam a regeneração da forma E em solução. 

Enfatiza-se que os solventes empregados foram tratados com solução de bicarbonato 

de sódio, e sódio metálico durante várias horas, o que deveria suprimir a quantidade 

de ácido no meio. Suspeitando-se que a impureza ácida seja o CO2 do ar, realizou-se 

experimentos em atmosfera inerte, por meio do borbulhamento prévio do solvente e 

do sensibilizador, no caso o benzeno, com nitrogênio seco. Ainda assim, o valor de 

E-Z é muito distante do reportado por Albini, Fasani, Pietra, 1983 315. 

Também realizou-se o estudo da isomerização sensibilizada por antraceno  

(ET
D = 42,6 kcal mol-1 324), com a modificação de adicionar 30 mM de trietilamina, de 

modo a reduzir a contribuição da reação térmica. Neste caso, irradiou-se a solução 

com luz de 366 nm, região na qual a trietilamina não tem contribuição espectral, mas 

o antraceno exibe absorção intensa. Saltiel, Townsend, Sykes, 1983 325 estudaram a 

reação de fotosensibilização de estilbeno e 2,4-hexadieno por antraceno, empregando 

radiação de 366nm. Este comprimento de onda também corresponde ao ponto 

isosbéstico entre as formas E e Z do M-Azo 2’, o que significa que não ocorre variação 

da fração de luz absorvida pelo corante, nem pelo sensibilizador. 

A Figura 4.47 ilustra um exemplo da cinética de isomerização sensibilizada, na 

presença de base. Como se pode verificar, o ajuste da curva exponencial é bom. 
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Figura 4.47 - Cinética de reação Z-E do M-Azo 2’ sensibilizada por 1,2 mM antraceno, por irradiação 

em 366nm, na presença de 30 mM de trietilamina, e em atmosfera inerte. I0 366 nm = 4,4·1014 s-1. Ajuste 

exponencial (A) e linearizado (B). 
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A Tabela 4.22 resume os valores de rendimentos quânticos de sensibilização 

por antraceno. Não existe distinção entre os resultados para a reação em meio 

saturado com ar e em atmosfera inerte. Entretanto, estes valores diferem bastante do 

valor de E-Z reportado por (Albini, Fasani, Pietra, 1983) 315, de 0,16, por irradiação 

em 254 nm. Logo, uma possível reação fotoquímica da trietilamina com antraceno não 

pode ser completamente descartada. 

 

Tabela 4.22 - Valores de rendimento quântico de isomerização sensibilizada por antraceno, por 

irradiação em 366nm, na presença de 30 mM de trietilamina. 

 

 

Conversão 



Condição 

Atmosfera em equilíbrio 

com ar 

Atmosfera inerte 

E-Z 0,07 0,07 

Z-E 0,06 0,06 

 
 

A título de comparação, realizou-se a irradiação do sistema na ausência do 

sensibilizador, com 366 nm, e atmosfera em equilíbrio com ar. Os valores obtidos 

foram: 0,23 (E-Z) e 0,26 (Z-E), sendo que (Albini, Fasani, Pietra, 1983) 315 reporta um 

valor de 0,29 para a isomerização por irradiação direta (E-Z). 

A grande quantidade de limitações experimentais no estudo da sensibilização 

do M-Azo 2’ torna o estudo de fotossensibilização difícil; e o resultado de (Albini, 

Fasani, Pietra, 1983) 315 questionável, e pode ser a razão da escassez de estudos 

fotoquímicos de aminoazoderivados, apesar dos numerosos trabalhos sobre 

isomerização térmica destes corantes 161c,162. 

Frente a estes resultados, testou-se a isomerização sensibilizada utilizando 

acridina, com ET
D = 45,3 kcal mol-1, já empregado na fotossensibilização de 

azobenzeno 120 e azoderivados, inclusive o M-Azo 2’ 323. Além da característica de 

emissão, esta apresenta na sua estrutura um grupo básico, o que, por si só, deve 

suprimir a presença de impurezas ácidas. Portanto, elimina-se a necessidade da 

adição de trietilamina, tornando o resultado da sensibilização mais fiável, uma vez que 

não se tem certeza quanto à sua interferência no processo, possivelmente suprimindo 

o estado excitado do sensibilizador. A irradiação foi realizada em 313 nm, 
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comprimento de onda no qual a acridina tem máxima absorção, e o M-Azo 2’ tem 

absorção bem menor, inclusive correspondendo a um ponto isosbéstico. 
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Figura 4.48 - Cinética de reação Z-E do M-Azo 2’ sensibilizada por 1,2mM mM de acridina em benzeno, 

por irradiação em 313nm, em atmosfera inerte. I0 313 nm = 2,67·1014 s-1. Ajuste exponencial (A) e 

linearizado (B). 

 

A constante de retorno fotossensibilizada é de 6,7·10-4 s-1, enquanto a 

constante de retorno térmico medida nas mesmas condições da reação 

fotossensibilizada, é de 2,5·10-4 s-1, quase três vezes menor do que a reação 

fotossensibilizada; mostrando claramente a ocorrência de um processo 

fotossensibilizado. 

O rendimento quântico de sensibilização calculado é Z-E = 0,10±0,02. 
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Sumário e conclusões 

Isomerização fotoinduzida 

 

 A determinação do espectro da forma Z é importante na obtenção dos rendimentos 

quânticos de isomerização, uma vez que ocorre sobreposição espectral das formas 

isoméricas E e Z, particularmente na região da banda -*. O espectro da forma Z foi 

obtido por um método gráfico obtendo-se estados fotoestacionários por irradiação em 

comprimentos de onda distintos, uma vez que não foi possível isolar 

cromatograficamente a forma Z. 

 

 Também foram averiguadas as condições em que o rendimento quântico pode ser 

obtido sem grandes desvios através da conversão de cerca de 10% da amostra inicial 

(denominado aqui de “método das conversões iniciais”) e pelo método integral, 

baseado no tratamento cinético completo da reação de isomerização. Adicionalmente, 

empregando o cálculo integral, determinou-se os valores de rendimento quântico 

também em intervalos de conversão menores. Isto foi realizado uma vez que se 

verificou que para corantes com cinéticas de isomerização térmica rápida, como os 

aminoazobenzenos, e corantes com períodos de conversão fotoquímica muito longos, 

como o MeO-(Azo-Me)2, há diferenças consideráveis entre os valores de rendimento 

quântico obtido pelo método das variações iniciais e o método integral. No caso de 

MeO-(Azo-Me)2, em comparação com o HO-(Azo-Me)2 e 4-HO-Azo-Me, assumiu-se 

que o período de conversão de 25 %, usando o método integral, é mais adequado 

para o cálculo do rendimento quântico de isomerização. 

 

 O método de determinação do rendimento quântico tem a vantagem de ser possível 

fazer a medida na concentração num comprimento de onda diferente da irradiação. 

Isto é muito importante para a díade, em razão da complexidade dos cálculos. 

 

 A irradiação (-*) da forma E do bis-azofenol HO-(Azo-Me)2 resulta em estados 

fotoestacionários contendo quantidades pouco significativas da forma Z (20% e          

ap
E-Z = 0,07) comparativamente ao modelo 4-HO-Azo-Me (50% e E-Z = 0,23). A 

isomerização observada neste bis-azofenol deve corresponder à isomerização da 
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porção p-azofenol, uma vez que orto-azofenóis apresentam isomerização na escala 

de milissegundos. 

O menor rendimento quântico do bis-azofenol (ap
E-Z = 0,07) não está relacionado à 

menor fração de luz absorvida pela porção p-azofenol devido à absorção competitiva 

da porção o-azofenol, uma vez que: i) rendimentos quânticos corrigidos para esse 

fator resultam em um valor de est
E-Z = 0,11 que ainda é menor que o do modelo           

4-HO-Azo-Me (E-Z = 0,23); ii) o rendimento quântico obtido em misturas equimolares 

dos dois modelos (2-HO-Azo-Me e 4-HO-Azo-Me), em condições que reproduzem a 

fração de luz absorvida no bis-azobenzeno, é E-Z = 0,24, valor este muito próximo ao 

rendimento quântico do modelo (E-Z = 0,23). Portanto, o menor rendimento quântico 

está relacionado a um fator proveniente da junção das duas porções no bis-

azobenzeno. 

 

 O isômero E da porção orto do HO-(Azo-Me)2 viabiliza a formação de uma ligação 

de hidrogênio assistida por ressonância, e facilita a transferência de próton 

fotoinduzida para o grupo orto-azo. A transferência de próton gera uma estrutura 

quinóide no anel benzênico comum aos dois azofenóis, logo o tautomerismo ocorre 

tanto na porção o-azofenol como p-azofenol, o que implica em uma desativação do 

processo de isomerização em decorrência do tautomerismo. 

 

 Como mencionado no Capítulo anterior, a díade H-Azo-NHAc-O-Azo-NEt2 

apresenta uma separação de cerca de 60 nm entre os máximos de absorção de cada 

unidade, pelo fato de terem sido unidos ao espaçador, azobenzenos de duas classes 

espectroscópicas distintas, que apresentam máximos de absorção um na região do 

UV, outro no Visível; o que é extremamente conveniente do ponto de vista da 

seletividade de irradiação luminosa. 

O cálculo dos rendimentos quânticos, entretanto, não é trivial, principalmente pelo fato 

de que ao longo do processo de isomerização, não existe nenhuma região em que 

apenas um isômero absorve, e particularmente no caso da díade, em que também 

existe uma maior possibilidade de sobreposição espectral. 

Para contornar este problema, realizou-se a irradiação em pontos isosbésticos. Os 

pontos isosbésticos foram determinados para cada subunidade nos estudos de 

isomerização dos modelos (M-Azo 1, M-Azo 2, M-Azo 2’). Para ter uma maior precisão 
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na determinação destes pontos isosbésticos na díade, utilizou-se um método em que 

o estado fotoestacionário foi atingido e depois foi observada a respectiva recuperação 

térmica, avaliando assim o ponto isosbéstico de cada unidade. 

 

É interessante o fato de que independente do ponto isosbéstico escolhido (E-Z Azo 1 

ou E-Z Azo 2), se observa que a unidade que isomeriza preferencialmente é Azo 2. 

Também deve ser mencionado, que independentemente da fração de luz absorvida 

por cada espécie nestes pontos isosbésticos, se mantém esta característica da 

unidade que isomeriza preferencialmente ser Azo 2. Dois casos distintos foram 

investigados: 

 

i) Irradiação 371 nm (fração de luz Azo 1 = 55,9% e Azo 2 = 44,1%) 

Ao se irradiar em 371 nm, ponto isosbéstico das formas E e Z de Azo 2 (unidade 

espectroscópica classe aminoazobenzeno), se obtém o rendimento quântico de        

Azo 1, uma vez que a fração de luz absorvida por Azo 2 é constante e tanto a variação 

de concentração de Azo 1 como a respectiva fração de luz absorvida pode ser 

estimada neste comprimento de onda. Neste caso, a isomerização de Azo 1 só ocorre 

após a obtenção do estado fotoestacionário de Azo 2 (37%), o que é notado pela 

diminuição da banda em 419 nm. Após atingir este estado fotoestacionário, se observa 

então a diminuição da banda de Azo 1 (monitorada em 366 nm, onde existe a maior 

relação  E / Z, para minimizar o erro na atribuição do desaparecimento da forma E). 

Desta forma foi obtido um rendimento quântico E-Z = 0,22, idêntico ao modelo              

M-Azo 1, indicando que a característica fotoquímica se mantém em relação ao 

modelo. 

O comportamento da díade sob irradiação em 371 nm, em que é necessário um 

período de indução (tempo de isomerização de Azo 2 até obtenção do estado 

fotoestacionário), para que se inicie a isomerização de Azo 1, a princípio não tem 

fundamentação, considerando que a fração de luz absorvida por Azo 1 ser maior que 

Azo 2, logo algum processo fotoquímico de isomerização é esperado. 

Este comportamento só é possível caso o rendimento quântico de Azo 2 na díade seja 

muito maior que o de Azo 1. O rendimento quântico do modelo M-Azo 2 nesta região 

de excitação é E-Z = 0,34, entretanto foi observado um aumento significativo neste 

rendimento quântico da porção Azo 2 na díade (E-Z = 0,53) nesta região espectral 
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(vide Tabela 4.20), embora tenha sido obtido pelo método das variações iniciais, que 

pode estar sujeito a maiores erros. Este maior rendimento quântico poderia justificar, 

ao menos, parcialmente este comportamento. 

 

ii) irradiação 402 nm (fração de luz Azo 1 = 5,5% e Azo 2 = 94,5%) 

Ao se irradiar em 402 nm, ponto isosbéstico das formas E e Z de Azo 1 (unidade 

espectroscópica classe azobenzeno), se obtém o rendimento quântico de Azo 2, uma 

vez que a fração de luz absorvida por Azo 1 é constante e tanto a variação de 

concentração de Azo 2 como a respectiva fração de luz absorvida pode ser estimada 

neste comprimento de onda. Neste caso, a variação da concentração da forma E foi 

também monitorada em 402 nm, onde existe uma boa relação E / Z de Azo 2. Foi 

obtido um rendimento quântico  E-Z = 0,34 igual ao do modelo M-Azo 2, ou seja, assim 

como a unidade Azo 1, Azo 2 também conserva suas propriedades fotoquímicas. 

Neste caso, ocorre exclusivamente a isomerização de Azo 2, sendo obtido um estado 

fotoestacionário consideravelmente rico (76%). A isomerização de Azo 1 é observada 

somente após ser atingido o estado fotoestacionário de Azo 2. Isto deve ocorrer, uma 

vez que em 402 nm a absorção de Azo 1 é praticamente desprezível. 

 

 Comportamento fotoswitch da díade por irradiação nos máximos das unidades     

Azo 1 e Azo 2 é sumarizada a seguir. 

i) Irradiação em Azo 1: Irradiação na região do máximo da unidade Azo 1 (335 nm, 

linha intensa da lâmpada Hg) resulta em isomerização E-Z sendo obtido um PSS com 

50% da forma Z. 

Ao se irradiar Azo 1, também ocorre isomerização de Azo 2; isto se deve ao fato de 

que Azo 2 apresenta uma absorção residual nesta região espectral (fração de luz 

absorvida 14%; o comprimento de onda 335 nm também corresponde a uma região 

de menor absorção de Azo 2 “dentro” da banda de Azo 1). A isomerização de Azo 2 

resulta em um PSS com 30% da forma Z. Portanto, não se obtém neste caso uma 

isomerização seletiva de Azo 1, mesmo a fração de luz absorvida por Azo 2 ser 

consideravelmente menor, uma vez que Azo 2 de forma geral apresenta maiores 

rendimentos quânticos que Azo 1. 

ii) Irradiação em Azo 2: Irradiação na região do máximo da unidade Azo 2 (405 nm, 

utilizando um laser de 200 mW) resulta em isomerização E-Z sendo obtido um PSS 
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com 76 % da forma Z. Neste caso, existe isomerização apreciável de Azo 1 (20 %) 

somente após atingido o PSS de Azo 2, sendo esta conversão devida provavelmente 

a um processo E-Z por absorção da banda n-* de Azo 1. Portanto, a isomerização 

de Azo 2 com este comprimento onda de irradiação se constitui em um processo 

seletivo. Estes resultados são praticamente idênticos aos descritos da irradiação da 

díade no isosbéstico 402 nm. 

 

 Fotoisomerização Z-E por irradiação na banda n-* 

Visto que a região do espectro eletromagnético > 540 nm é caracterizada pela 

absorção do (Z)-Azo 2 e (Z)-M-Azo 2, se bem que com baixa intensidade, a irradiação 

de uma solução em 545 nm possibilita o processo Z-E de Azo 2. Foram obtidos os 

rendimentos quânticos Z-E= 0,35 e Z-E = 0,27, respectivamente para M-Azo 2 e      

Azo 2. Entretanto, apesar de diferentes, estes experimentos precisam ser novamente 

realizados uma vez que a banda de absorção do espectro da forma Z apresenta um 

valor de absorbância muito baixo, e a actinometria nesta região não apresentou dados 

reprodutíveis. 

No caso da unidade Azo 1, o cálculo do rendimento quântico na banda n-* não é 

possível devido à grande absorção competitiva da forma Azo 2. Apesar disto, tentou-

se estimar o rendimento quântico do processo Z-E por irradiação na banda -*, sendo 

obtidos Z-E = 0,42 e Z-E = 0,54, respectivamente para M-Azo 1 e Azo 1. 

 

 Deve ser mencionado que ao longo deste trabalho também realizamos a correção 

do valor de rendimento quântico do M-Azo 2’ (N,N-dietilaminoazobenzeno). É 

reportado na literatura (Albini, Fasani, Pietra, 1983) 315 que o M-Azo 2’ apesenta 

rendimentos quânticos de isomerização E-Z dependentes do comprimento de onda, e 

chama atenção particularmente o rendimento quântico E-Z = 0,7 para irradiação em 

434 nm, pois é consideravelmente alto para um azocorante, ao passo que irradiação 

com comprimentos de onda menores na mesma banda resultam em  E-Z  0,3, o que 

é esperado. Verificamos que o rendimento por irradiação na banda de absorção do  

M-Azo 2’ independe do comprimento de onda; irradiações em 366, 405 e 434 nm 

resultam em um rendimento quântico E-Z = 0,29. O valor incorreto reportado por 

(Albini, Fasani, Pietra, 1983) 315 (E-Z = 0,7) se deve a um erro no cálculo da 

intensidade de luz no comprimento de onda 434 nm, região em que se faz necessária 
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a correção para a fração de luz absorvida pelo actinômetro, que para os outros 

comprimentos de onda mencionados aqui e por (Albini, Fasani, Pietra, 1983) 315 não 

é necessária. Este dado de rendimento quântico obtido por (Albini, Fasani, Pietra, 

1983) 315 é citado em um grande número de artigos, inclusive revisões. O alto valor é 

atribuído ao fato da região de excitação corresponder ao processo de transferência 

de carga do N,N-dietilaminoazobenzeno; enquanto os demais comprimentos de onda 

correspondem à excitação -* deste composto, o que não tem fundamentação 

espectroscópica, conforme discutimos no capítulo pertinente. 

(Albini, Fasani, Pietra, 1983) 315 também reportam rendimentos quânticos das 

reações fotossensibilizadas por benzeno e antraceno para o processo Z-E do               

M-Azo 2’. Aqui também observou-se que existe inconsistência nos valores de 

rendimento quântico da reação fotossensibilizada (  0,15 - 0,20), uma vez que: i) o 

autor não utiliza base, o que torna o processo de retorno térmico randômico, ii) na 

ausência de base, observou-se que a cinética de retorno térmico é da mesma ordem 

de grandeza do processo fotossensibilizado, logo não deve existir processo de 

fotossensibilização com estes sensibilizadores.
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4.7 Estudo do Processo de Isomerização térmica 
 

4.7.1 Estudos dos Azofenóis 

 

Uma vez tendo-se cessado o estímulo luminoso, a única conversão possível é 

o retorno Z→E térmico, dada a maior estabilidade da forma E. Este processo Z→E é 

manifestado pelo aumento da absorbância da banda -*, e uma diminuição na 

intensidade da banda n-*. 

Para o modelo 4-HO-Azo-Me, o experimento de isomerização térmica foi 

realizado numa única temperatura, pois não é possível determinar a Energia de 

Ativação do processo a partir de um plote de Arrhenius 61,213. 

Nos para-azofenóis, é assumido que em meio apolar, ocorre tautomerização, 

somada à formação de agregados através de ligações de hidrogênio intermoleculares, 

os quais aceleram a isomerização Z-E, por um mecanismo de rotação (Esquema 

4.23). Ambos os processos dependem da temperatura de maneira distinta, e, portanto, 

o comportamento em função da temperatura é complexo 213. 
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Esquema 4.23 - Processos de tautomerização e de formação de ligações de hidrogênio entre 4-mono-

azofenóis. 

 

No caso das moléculas com mais de um grupo azo, uma vez tendo-se atingido 

o estado Z,Z (se este é de fato acessível), este pode reverter ao estado mais estável 

E,E de duas maneiras; por meio das reações subsequentes k1 e k3; ou k2 e k4 307,310. 
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Esquema 4.24 - Processos de isomerização térmica em bis-azobenzenos. 

 

As constantes de isomerização Z-E térmica do 4-HO-Azo-Me e HO-(Azo-Me)2 

a 298 K são mostradas na Tabela 4.23. 

 

Tabela 4.23 - Constantes térmicas de primeira ordem e tempos de meia vida do 4-HO-Azo-Me e          

HO-(Azo-Me)2 em benzeno, a 298 K. 

Corante kT t½ (s) 

4-HO-Azo-Me  2,6 ±0,02 · (10-3) 266,6 (±2,0) 

HO-(Azo-Me)2 4,9 ±0,1 · (10-5) 14 146 (±290) 

 

A cinética de isomerização térmica do bis-azofenol (t½ = 3,9 horas) é cerca de 

50 vezes mais lenta, em comparação ao modelo para-azofenol (t½ = 4,4 minutos). 

Nos bis-azofenóis, a ligação de hidrogênio intramolecular torna o próton hidroxílico 

indisponível para formar outra ligação, intermolecular, inibindo o comportamento 

exposto no Esquema 4.23, e logo, tornando o retorno térmico compatível com aquele 

da família dos azobenzenos. Como nota, a cinética de isomerização térmica é da 

mesma ordem de grandeza dos meta-azofenóis 212, os quais também não apresentam 

possibilidade de ligação de hidrogênio e tautomerização. 
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4.7.2 Estudos dos bis-azobenzenos separados por espaçador 

 
 

4.7.2.1 Modelos 

 

No acompanhamento cinético dos aminoazobenzenos, empregou-se uma 

pequena quantidade (0,03M) de trietilamina 326. Isto é necessário para suprimir 

impurezas ácidas, que mesmo em quantidades traço, catalisam o retorno à forma 

inicial (E). O retorno térmico é dependente do pH do meio, sendo acelerada em meios 

nos quais o azocorante encontra-se ionizado 267,188b, graças à participação de uma 

forma quinoide (Esquema 4.25): 

 

 

Esquema 4.25 - Isomerização Z-E normal e catalisada por ácido do M-Azo 2’. 

 

Evidentemente, esta característica prevê a possibilidade do estímulo químico 

como força motriz para regenerar a forma Z, assim como também o são os estímulos 

luminoso e térmico. Ou seja, este pode ser considerado um sistema com característica 

ortogonal. 

Em alguns casos relatados na literatura 155, ocorre decomposição fotoinduzida 

de azoderivados na presença de base orgânica. No presente estudo, após o processo 

de irradiação e o retorno térmico, não se observou nenhuma alteração espectral, 

sendo obtidos pontos isosbésticos perfeitos, indicando que não ocorre nenhuma 

reação paralela com participação da base. 

A Tabela 4.24 sumariza as constantes de velocidade térmica dos compostos 

modelo. 
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Tabela 4.24 - Constantes térmicas de primeira ordem dos compostos modelo em benzeno, na presença 

de 30 mM de TEA, em função da temperatura. 

 Azoderivado 

T (K) M-Azo 2 M-Azo 2’ M-Azo 1 

 (·10-4 s-1) (·10-5 s-1) (·10-6 s-1) 

298 1,9 (±0,02) 5,6 (±0,2) 7,62 (±0,4) 

308 6,97 (±0,11)   25,5 (±1,7) 

318 20,9 (±0,5)   77,6 (±0,8) 

328 54,6 (±0,2)   255,2 (±8,3) 

338 132,6 (±3,8)   784,1 (±12,9) 

 

O valor da constante cinética do M-Azo 2’ a 298 K é condizente com o dado da 

literatura (5,2·10-5 s-1) 158d. Já para o M-Azo 2, a isomerização é mais de três vezes 

mais rápida. A substituição do segundo anel aromático aumenta a cinética de 

isomerização térmica, independentemente do caráter eletrônico do substituinte 149,155. 

O modelo M-Azo 1, de outro modo, tem retorno térmico bem mais lento, com 

constantes de velocidade da ordem de 10-6 s-1, da mesma ordem de grandeza da 

constante de isomerização do azobenzeno não substituído, 2·10-6 s-1 149. Assim, o 

modelo M-Azo 1 tem um tempo de meia vida (t½) de isomerização térmica à 

temperatura ambiente de 25 horas, enquanto para o modelo M-Azo 2, o tempo de 

meia vida é de apenas 1 hora. 

A partir dos valores das cinéticas de retorno térmico em função da temperatura, 

determinou-se os parâmetros termodinâmicos, através das equações 3.75 e 3.77 

(Apêndice 4), gráficos de Arrhenius e Eyring, respectivamente. Obteve-se plotes 

lineares, indicando ausência de mudança no mecanismo, na faixa de temperatura 

estudada.  A Entalpia e Entropia de Ativação foram determinadas assumindo-se que 

a Teoria do Estado de Transição (Teoria do Complexo Ativado), originalmente 

formulada para casos no estado gasoso 327,328, é válida nos casos mencionados. Um 

exemplo de determinação de parâmetros termodinâmicos é o realizado para o             

M-Azo 1, exposto na Figura 4.49. A Tabela 4.25 sumariza os dados obtidos para os 

modelos. 
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             (A)          (B) 
 

Figura 4.49 - Plotes de Arrhenius (a) e de Eyring (b) para o processo de isomerização térmica do             

M-Azo 1. 

 

Tabela 4.25 - Parâmetros termodinâmicos e de ativação para a isomerização térmica dos compostos 

modelo em benzeno. 

 Azoderivado 

 M-Azo 1 M-Azo 2 

A (s-1) 7,1·1011 7,6·1011 

Ea (kJ mol-1) 97,0 88,8 

G‡ (kJ mol-1) (273 K) 101,67 92,99 

H‡ (kJ mol-1) 94,33 84,01 

S‡ (J K-1 mol-1) -26,88 -32,89 

 

Ea corresponde à barreira energética necessária para levar o reagente (forma 

Z) do estado inicial ao estado de transição. No caso de reações elementares (como é 

o caso das isomerizações), é esperado que Ea e H‡ sejam muito próximos 329, o que 

é verdade, segundo a Tabela 4.25. 

A velocidade da reação de retorno térmico geralmente acompanha o 

comprimento de onda da absorção do azocorante. Isto é, deslocamentos 

batocrômicos decorrentes de um aumento da conjugação geralmente resultam numa 

diminuição do t½ do isômero Z 101. Pretende-se explicar este fato de maneira 

qualitativa, a partir de um diagrama de estados tentativo (Esquema 4.26). 
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Esquema 4.26 - Comparação das características espectrais e de retorno térmico de representantes da 

classe dos azobenzenos, como o M-Azo 1 (esquerda) e da classe dos aminoazobenzenos, como o     

M-Azo 2 (direita). As representações das superfícies de energia são qualitativas. 

 

O modelo M-Azo 1 apresenta máximo de absorção na região do ultravioleta    

(353 nm), enquanto que M-Azo 2 tem max na região do visível (415 nm). Portanto, 

esta correlação, a grosso modo, está de acordo com os dados cinéticos apresentados 

para os modelos M-Azo 1 e M-Azo 2 (Tabela 4.25). 

No caso do retorno térmico, a conversão Z-E se refere exclusivamente às 

transformações no estado fundamental. A barreira energética (Ea) que deverá ser 

superada vibracionalmente para atingir o estado de transição entre as formas Z e E 

será menor para o M-Azo 2, um aminoazoderivado; logo a sua velocidade de retorno 

térmico será maior (menor t½ da forma metaestável). Esta característica é confirmada 

para corantes do tipo pseudoestilbeno, que apresentam absorção bastante deslocada 

batocromicamente, e (não coincidentemente) exibem retorno térmico rápido 155, uma 

vez que uma forma altamente dipolar está envolvida. 

Os valores de entalpia positivos e entropia negativos para ambos os 

azoderivados (Tabela 4.25) significam respectivamente que o processo de 

isomerização é endotérmico, e que o estado de transição é mais organizado em 

relação ao estado fundamental da forma Z. Comparando-se os dois modelos, verifica-

se que o estado de transição do M-Azo 2, além de mais acessível (menor valor de 

H‡), também é mais organizado (valor de S‡ mais negativo) que o M-Azo 1. Uma 

possível explicação para a diferença de entropia do M-Azo 2 é o que foi discutido na 

parte de características espectrais (Seção 4.2). Uma variação maior no max em função 

da temperatura é observada para este derivado, em decorrência de interações 
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soluto/solvente mais pronunciadas. É conhecido que para azobenzenos do tipo 

aminoazobenzeno, a barreira energética depende de interações soluto-solvente; 

sendo que esta diminui com o aumento da polaridade, devido à maior estabilização 

do Estado de Transição em meio polar 330. 

Os valores de Ea e H‡ do M-Azo 1 são similares aos valores da literatura para 

o azobenzeno não substituído, em benzeno (93,7 kJ mol-1 e 90,8 kJ mol-1, 

respectivamente 147, enquanto que Ea e H‡ de M-Azo 2 são próximas às relatadas 

para o 4-N,N-dimetilaminoazobenzeno em ciclohexano (88 kJ mol-1 e 85,7 kJ mol-1) 

155. Estas similaridades se justificam pelo fato de os azoderivados pertencerem à 

mesma classe espectroscópica: M-Azo 1 e azobenzeno (classe dos azobenzenos) e 

M-Azo 2 e 4-N,N-dimetilaminoazobenzeno (classe dos aminoazobenzenos). 

Como mencionado na Introdução, além das similaridades espectrais das 

famílias espectroscópicas, estas também apresentam características cinéticas e 

termodinâmicas parecidas. 

 

 

4.7.2.2 Díade H-Azo-NHAc-O-Azo-NEt2 

 

 

Na díade H-Azo-NHAc-O-Azo-NEt2, o comportamento cinético da reação 

térmica é um pouco mais complexo que o dos modelos; havendo duas escalas de 

tempo de isomerização observada (Figura 4.50). 

 

    (A)             (B) 
 

Figura 4.50 - Espectros de absorção da díade H-Azo-NHAc-O-Azo-NEt2, no escuro a 25 °C, entre 0 e 

6 horas (A) e entre 6 e 124 horas (B) após cessado o estímulo luminoso, em 370 nm. 
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Monitorando-se a Absorbância na região de 419nm, cuja variação é 

majoritariamente decorrente da isomerização do resíduo Azo 2, os dados seguem um 

comportamento exponencial normal (Figura 4.51), assim como no caso dos modelos. 
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Equation y = y0 + A*exp(R0*x)

Adj. R-Squa 0.99954

Value Standard Error

Abs 419nm y0 1.32565 0.00335

Abs 419nm A -0.63622 0.00327

Abs 419nm R0 -1.54698E-4 2.41128E-6

 
Figura 4.51 - Valores de absorbância em 419 nm em função do tempo para a isomerização térmica da 

díade H-Azo-NHAc-O-Azo-NEt2. 

 

A Absorbância em 353nm, por outro lado, que recebe a contribuição dos dois 

modelos, diminui nos primeiros 10 000 segundos, e em seguida, aumenta novamente 

(Figura 4.52). Tal fato é condizente com a isomerização num primeiro momento do 

grupo Azo 2, cuja reação de isomerização é (se as características térmicas dos 

modelos se mantiverem) 25 vezes mais rápida que a porção Azo 1, e cuja forma E 

tem menor absorção que a forma Z, neste comprimento de onda. O posterior aumento 

da absorbância se deve à isomerização do grupo Azo 1, cuja variação espectral é 

perceptível numa escala de tempo maior. 
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Figura 4.52 - Valores de absorbância em 353 nm em função do tempo para a isomerização térmica da 

díade H-Azo-NHAc-O-Azo-NEt2. 

 

Visto que a absorção nesta região não apresenta um comportamento “normal”, 

a cinética de isomerização da porção Azo 1 foi estudada a partir dos valores de 

absorbância em 371 nm, que corresponde ao ponto isosbéstico, como já discutido na 

parte de isomerização fotoinduzida. 

As cinéticas térmicas da porção Azo 1 e Azo 2 são drasticamente diferentes, o 

que permite a sua diferenciação, evitando cálculos demasiado complexos. Tal 

característica também ocorre na díade estudada por Zhao et al, 2017 222, e por Garcia-

Amorós et al, 2015 229. 

A excitação da forma inicial da díade (E,E) com radiação de 370 nm (LED) leva 

à isomerização das duas unidades azobenzênicas, gerando portanto as formas        

E,Z, Z,E e Z,Z, sendo esta última, na ausência de luminosidade, sujeita às reações  

Z,Z → Z,E → E,E. A excitação da forma E,E com radiação de 405 nm gera 

preferencialmente a forma E,Z, com menor influência sobre a isomerização da porção 

Azo 1, visto que a sua absorção é mínima neste comprimento de onda. Assim, espera-

se que seja gerado um estado bem menos rico do isômero Z,Z, e logo, a reação 

térmica principal é E,Z → E,E. 

Portanto, as constantes de velocidade (Tabela 4.26) se referem às 

isomerizações a partir dos seguintes estados fotoestacionários: Z,Z→Z,E (PSS 

gerado com irr = 370 nm); Z,E→E,E (PSS gerado com irr = 370 nm) e E,Z→E,E (PSS 

gerado com irr = 405 nm). 
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Tabela 4.26 - Constantes térmicas de primeira ordem da díade H-Azo-NHAc-O-Azo-NEt2 em benzeno, 

na presença de 30 mM de TEA, em função da temperatura. 

 Porção 

T (K) Z,Z→Z,E (Azo 2) E,Z→E,E (Azo 2) Z,E→E,E (Azo 1) 

 (·10-4 s-1) (·10-4 s-1) (·10-6 s-1) 

298 1,56 (±0,01) 1,62 (±0,02) 6,16 (±0,18) 

308 4,64 (±0,06)   18,1 (±1,7) 

318 11,3 (±0,08)   63,9 (±1,3) 

328 27,0 (±0,17)   181,4 (±2,6) 

338 67,0 (±0,5)   557,6 (±0,28) 

 

As constantes de velocidade de isomerização Z,Z→Z,E e E,Z→E,E 

(isomerização observada somente da porção Azo 2) a 25 °C são muito próximas, 

diferindo em menos de 5 %; portanto dentro do erro experimental da medida. Logo, 

nesta temperatura, a unidade Azo 1 na forma Z não tem interferência estérica sobre a 

isomerização Z→E da unidade Azo 2. 

Comparativamente aos compostos modelo, por outro lado, as constantes de 

velocidade das porções azo na díade são expressivamente menores, cuja variação 

está entre 20 a 30 % para a porção Azo 1, e até 50 % menor, para a porção Azo 2. As 

disparidades aumentam a temperaturas mais elevadas. Isto reflete em diferenças 

expressivas nos parâmetros termodinâmicos das porções em relação aos modelos, 

conforme pode ser visto na Tabela 4.27, em comparação à Tabela 4.25. 

 

Tabela 4.27 - Parâmetros termodinâmicos e de ativação das porções azobenzênicas da díade                 

H-Azo-NHAc-O-Azo-NEt2 em benzeno. 

 Porção 

 Azo 1 Azo 2 

A (s-1) 2,30·1011 7,7·109 

Ea (kJ mol-1) 94,7 78,07 

G‡ (kJ mol-1) (273 K) 102,0 93,03 

H‡ (kJ mol-1) 92,09 75,45 

S‡ (J K-1 mol-1) -36,25 -64,4 
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As menores constantes de velocidade das porções da díade, mostradas na 

Tabela 4.26, são justificadas pelos menores Fatores Pré-exponenciais (que inclusive 

diminuem até duas ordens de grandeza, no Azo 2). A princípio, a variação na cinética 

pode ter origem em efeitos eletrônicos. O grupo metoxi-acetil, presente no modelo     

M-Azo 2, mas não na porção Azo 2, não deve mimetizar corretamente o efeito da 

conjugação eletrônica  da díade, observando-se que nesta, há presença de um 

sistema aromático mais estendido. Para a porção Azo 1, em contrapartida, os dados 

termodinâmicos são qualitativamente similares ao modelo. 

Diferenças mais pronunciadas entre a díade e os modelos são observadas na 

entropia. S‡ passa de -26,88 J K-1 (M-Azo 1) para -36,25 J K-1 (Azo 1) (diferença de 

35%), e de -32,89 J K-1 (M-Azo 2) para -64,4 J K-1 (Azo 2) (diferença de 96%). Portanto, 

os Estados de Transição das porções na díade são mais organizados do que em 

relação aos modelos. 

Esta afirmação pode ser entendida do seguinte modo: A conversão Z-E num 

azocorante gera uma mudança de conformação bem significativa, considerando que 

a molécula (ou subunidade) passa de uma forma encurvada (e que ocupa maior 

volume) (Z) para uma forma planar (E). Esta alteração requer um certo volume livre 

para ocorrer. Na díade, em decorrência do acoplamento das porções Azo 1 e Azo 2, 

por meio do espaçador, esse volume em torno de cada porção é mais limitado. 

Portanto, a geometria da díade deve forçar um certo alinhamento das unidades, o que 

justifica um estado de transição mais ordenado em relação aos modelos. De tal forma, 

em comparação aos modelos, os fatores pré-exponenciais (A) dos grupos azo na 

díade tornam-se menores, e a reação de isomerização torna-se mais lenta. Essa 

diferença é maior para a unidade Azo 2 do que para Azo 1, e uma hipótese para esta 

observação se relaciona com a escala de tempo na qual ocorre a conversão. A 

isomerização (Z)-Azo 2 → (E)-Azo 2 ocorre quando Azo 1 se encontra 

marjoritariamente na sua forma Z. Ao contrário da conclusão anterior, de que não 

ocorre influência estérica de (Z)-Azo 1 sobre Azo 2, baseado na similaridade das 

cinéticas Z,Z→Z,E e E,Z→E,E (Tabela 4.26), esta na verdade é uma explicação 

razoável para a alteração nos parâmetros termodinâmicos de Azo 2; que é evidente 

apenas num intervalo de temperatura maior. Tal influência de Azo 1, obviamente não 

é reproduzida no modelo M-Azo 2, o que explica a diferença em S‡. Ainda, a 
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diminuição na cinética pode ter origem em forças de dispersão de London 81 entre os 

dois grupos azo. 

De outro modo, a conversão (Z)-Azo 1 → (E)-Azo 1 ocorre quando Azo 2 já está 

na forma E, logo a influência de Azo 2 nos parâmetros termodinâmicos de Azo 1 é 

limitada. 

Baseado nestes resultados, pode-se afirmar que o retorno térmico é 

dependente do “ambiente químico” (no modelo, ou ligado na díade) no qual a forma Z 

se encontra. Isto se alinha com o exemplo das díades de Garcia-Amorós et al, 2015 

229, nas quais a isomerização térmica Z-E é bem distinta (no caso da referência 229, 

mais rápida) em comparação com os compostos modelo, o que denota que o 

comportamento switch de uma unidade é sensível à presença do outro cromóforo. 

H‡, de outra maneira, diminui de 94,33 kJ mol-1 (M-Azo 1) para 92,09 kJ mol-1 

(Azo 1), e de 84,01 (M-Azo 2) para 75,45 kJ mol-1 (Azo 2). Curiosamente, a alteração 

na entalpia compensa a variação na entropia, de forma que G‡ a 273 K mantém-se 

inalterada, 102 kJ mol-1 (M-Azo 1 e Azo 1) e 93 kJ mol-1 (M-Azo 2 e Azo 2) (Tabelas 

4.25 e 4.27). Este fenômeno é conhecido como efeito compensador. De forma a 

estuda-lo, comparou-se os parâmetros termodinâmicos dos modelos M-Azo 1 e          

M-Azo 2, e dos grupos Azo 1 e Azo 2, com azoderivados das três famílias 

espectroscópicas, relatados na literatura (Tabela 4.28 e Esquema 4.27). 

 

Tabela 4.28 - Parâmetros termodinâmicos para a isomerização térmica dos compostos modelo, da 

díade H-Azo-NHAc-O-Azo-NEt2 e de azoderivados selecionados. 

 

Corante 

 

Meio 

 

A 

(s-1) 

 

Ea 

(kJ mol-1) 



H‡ 

(kJ mol-1) 



S‡ 

(J K-1 mol-1) 

 

Ref 

Azo Benzeno - 93,7 90,8 -50,2 147 

Azo Hexano - - 88,7 -50,2 154 

Azo Policarbonato 2,5·106 - 62,3 -122,2 331 

Azo Zeólita Na-Y 2·1013 - 112,5 9,2 331 

Azo Zeólita K-Y 2,5·1014 - 117,2 29,7 331 

13 Benzeno - - 76,1 -94,6 152 

47 Metal-Organic Framework 3,3·1012 105,2 102,3 -14,9 332 

48 Dicloroetano-d4 - - 94,1 -33,9 310 

48 DMSO-d6 - - 107,9 3,8 310 

49 Éter etílico - 77,8 75,3 -70,9 330 

49 Acetonitrila - 59,8 57,4 -131,6 330 
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Tabela 4.28 - Parâmetros termodinâmicos para a isomerização térmica dos compostos modelo, da 

díade H-Azo-NHAc-O-Azo-NEt2 e de azoderivados selecionados (continuação). 

 

Corante 

 

Meio 

 

A 

(s-1) 

 

Ea 

(kJ mol-1) 



H‡ 

(kJ mol-1) 



S‡ 

(J K-1 mol-1) 

 

Ref 

50 Ciclohexano - 88 85,7 -8,8 155 

20 Benzeno - 58,6 - -11,5 155 

20 Acetona - 46,0 - -16,4 155 

20 N,N-Dimetilformamida - 41,8 - -17,2 155 

20 Dimetilsulfóxido - 37,7 - -19,7 155 

20 Hexano - - 62,8 -79,5 154 

20 Benzeno - - 44,8 -129,3 154 

20 Dioxano - - 63,6 -66,1 154 

20 Benzeno:Dioxano 1:1 - - 60,7 -77,4 154 

51 Benzeno - 59,4 - -90,4 158b 

M-Azo1 Benzeno 7,1·1011 97,0 94,33 -26,88  

Este 

estudo 

 

M-Azo2 Benzeno 7,6·1011 88,8 84,01 -32,89 

Azo1 Benzeno 2,3·1011 94,7 92,09 -36,25 

Azo2 Benzeno 7,7·109 78,07 75,45 -64,4 

Azo: Azobenzeno não substituído. 

 

 

 

Esquema 4.27 - Estruturas moleculares dos azoderivados em comparação. 
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Dispondo-se os valores de H‡ em função deS‡ (Tabela 4.28) obteve-se uma 

série de pontos, os quais foram agrupados em três ajustes lineares (caracterizando 

um plote isocinético) 333,334, de acordo com sua família espectroscópica (Figura 4.53). 

 

Figura 4.53 - Relação H‡ / S‡ para uma série de azoderivados da família dos azobenzenos (■), 

aminoazobenzenos (■) e pseudo-estilbenos (■). ♥: M-Azo1; ♦: Azo1; ♠ : M-Azo2; ♣: Azo2. 

 

Verifica-se que, além da similaridade dos valores de Ea e H‡ (já discutido na 

seção anterior, para os modelos) com exemplos das respectivas classes 

espectroscópicas; na relação isocinética, M-Azo 1 e Azo 1 se inserem no grupo dos 

azobenzenos, enquanto M-Azo 2 e Azo 2 se assemelham aos aminoazobenzenos. 

Esta semelhança remete ao mecanismo de isomerização. O estado de transição entre 

o reagente (forma Z) e o produto (forma E) envolve uma variação dos ângulos de 

ligação dos átomos envolvidos na isomerização, cujo perfil é dependente do 

mecanismo envolvido (Esquema 1.16). Por exemplo, a similaridade dos parâmetros 

de M-Azo 1 e Azo 1 com o azobenzeno não substituído (Azo), e o éter coroa 

funcionalizado com azobenzeno (13), cuja isomerização só é possível via inversão 152, 

sugere que M-Azo 1 e Azo 1 também devem seguir esta mesma rota. 

Por outro lado, tais corantes diferem de maneira significativa de azoderivados 

com padrão de substituição push-pull, cuja conversão em meio polar é assumida como 

sendo a rotação. Nestes casos, o Estado de Transição polar apresenta valores de 

Energia de Ativação e Entalpia significativamente menores (Tabela 4.28), uma vez 

que a isomerização por rotação diminui a barreira energética da reação. Ademais, a 
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Entropia no Estado de Transição de pseudoestilbenos é mais negativa em relação aos 

representantes dos azobenzenos e dos aminoazobenzenos, já que a rotação causa 

maior distorção no estado de transição. 

Em resumo, baseado nos parâmetros termodinâmicos e no plote isocinético, 

apesar da variação das grandezas termodinâmicas, o mecanismo operante é 

preservado entre M-Azo 1 e Azo 1; M-Azo 2 e Azo 2; e este não deve ocorrer por um 

mecanismo de rotação, mas por inversão, ou um mecanismo similar; como a inversão 

concertada ou hula-twist, como esperado para este tipo de azoderivado. 

As equações lineares obtidas a partir das regressões lineares de cada grupo 

espectroscópico encontram-se na Tabela 4.29. Neste tipo de correlação, em 

experimentos reais, os pontos costumam apresentar desvios da linearidade, em 

decorrência de interações adicionais, de menor importância 333. 

 

Tabela 4.29 - Equações lineares obtidas a partir dos plotes isocinéticos da Figura 4.53. 

Grupo Equação linear Coeficiente de correlação (r²) 

Azobenzenos H‡ = 106,841 · S‡ + 0,3540 0,9857 

Aminoazobenzenos H‡ = 90,2867 · S‡ + 0,2384 0,9607 

Pseudo-estilbenos H‡ = 85,3729 · S‡ + 0,3111 0,9580 

 

Para todos os casos, o coeficiente angular é positivo. Este tem dimensões de 

temperatura absoluta (K), e pode ser entendido como a temperatura na qual pode 

ocorrer uma inversão na tendência estudada no plote. Por exemplo, para o sistema 

push-pull 4-N,N-dimetilamino-4’-nitroazobenzeno, H‡ e S‡ variam em função da 

polaridade do meio (Tabela 4.28). Sabe-se que a velocidade de isomerização Z-E 

torna-se mais rápida em função do aumento da polaridade do meio (Tabela 1.4) 158d; 

entretanto essa tendência não é necessariamente a mesma em todas as 

temperaturas. Abaixo da temperatura isocinética (neste caso, 85 K), pode ocorrer um 

decréscimo na velocidade, com o aumento da polaridade, comparando-se uma 

mesma temperatura 333. Nas séries estudadas, a temperatura isocinética é de         

106,8 K (azobenzenos) e 90,3 K (aminoazobenzenos). 

Plotando-se as variações de energia de Gibbs de Ativação, G‡ (calculadas 

com base nos valores de H‡ e S‡, equação 3.61) em função da temperatura para 

M-Azo 1, Azo 1 e o azobenzeno não substituído 154, e para M-Azo 2, Azo 2 e o               
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N,N-dimetilaminoazobenzeno 50 330, verifica-se que existe um ponto de cruzamento 

das linhas, uma temperatura na qual as constantes de equilíbrio estão próximas, para 

cada grupo, o que confirma que há um efeito compensador 334, como inicialmente 

atribuído. Estas temperaturas são de cerca de 243 K (Azo 1) e 273 K (Azo 2). 

 

 

   (A)            (B) 

Figura 4.54 - Relação de G‡ calculado, e a temperatura, de (a) azobenzenos e (b) aminoazobenzenos. 

 

A compensação entalpia/entropia ocorre quando G‡ é aproximadamente 

constante, enquanto H‡ e S‡ variam consideravelmente. Uma explicação 334 para 

tal efeito é que uma interação molecular mais forte (relacionada à entalpia) deve levar 

à redução dos graus de liberdade e, portanto, aumentar a ordem do sistema 

(relacionada à entropia), o que dá origem ao efeito compensador 334a. Outra hipótese 

está relacionada à solvatação 334b, a qual é distinta nos modelos e na díade; e cujas 

moléculas do solvente podem interferir na rigidez do sistema, originando o efeito.   
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Sumário e Conclusões 

Isomerização Z-E térmica 
 

 O bis-azofenol HO-(Azo-Me)2 apresenta uma cinética de retorno Z-E 

aproximadamente 50 vezes mais lenta do que o modelo 4-HO-Azo-Me, como 

resultado da existência de ligação de hidrogênio intramolecular no HO-(Azo-Me)2, que 

inibe a tautomerização no estado fundamental da porção para-azo, tornando a reação 

mais lenta. 

 

 Estudos de isomerização de retorno térmico Z-E para aminoazobenzenos só 

obtiveram resultados reprodutíveis quando realizados na presença de pequenas 

quantidades de base (TEA). Todos os resultados reportados foram conduzidos na 

presença desta base. 

 

 A díade, além das características espectroscópicas distintas entre Azo 1 e Azo 2, 

também apresenta um comportamento do processo de retorno térmico Z-E bem 

diferenciado. 

O retorno térmico a 298 K da unidade Azo 1 é lento (t½   25 h) enquanto que Azo 2 

é consideravelmente mais rápido (t½   1 h). Os valores das constantes de retorno 

térmico para Azo 1 e Azo 2 a 298K não diferem consideravelmente das constantes 

obtidas para os respectivos modelos M-Azo 1 e M-Azo 2. 

 

 Também foram obtidos os parâmetros termodinâmicos (Ea; H‡ e S‡). Como 

esperado, as Energias de Ativação para Azo 2 e M-Azo 2 são menores que para        

Azo 1 e M-Azo 1. 

Entre estes dados termodinâmicos, o que chama a atenção é a grande diferença de 

S‡ de Azo 2 (64 J · K-1) em relação ao modelo M-Azo 2 (33 J · K-1). 

Esta diferença pode estar relacionada à solvatação diferencial do modelo e da díade, 

considerando a variação de momento de dipolo na molécula na transformação de 

Z→E. 

Vale mencionar que o efeito termo-solvatocrômico também é observado na 

díade para Azo 2. Uma análise mais detalhada destes parâmetros termodinâmicos em 

relação ao processo de isomerização, mecanismo e estrutura da díade ainda precisa 

ser realizada.
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5 CONCLUSÕES GERAIS E PERSPECTIVAS 

 

 

5.1 Sistemas dos bis-azofenóis 

 

 

 Compostos derivados do azobenzeno estão entre as classes de 

corantes/pigmentos mais importantes tanto do ponto de vista acadêmico como 

aplicado. 

Apesar do imenso número de derivados azobenzenos que são reportados, e da 

produção de vários destes derivados em escala industrial, praticamente não existem 

estudos relacionados à obtenção e propriedades de bis-azofenóis. 

Neste trabalho, utilizando sais de diazônio estáveis, obtivemos bis-azofenóis na 

reação de acoplamento entre fenol e sais de diazônio estabilizados pelo contra-ion    

p-toluenosulfonato. 

 

 Foi realizado pela primeira vez um estudo da influência da temperatura nesta 

reação, evidenciando um aumento no rendimento de obtenção dos bis-azofenóis com 

o aumento da temperatura. Esta propriedade reforça o modelo Droplet e indica que a 

temperatura favorece a cinética da segunda reação de acoplamento. Este estudo 

também explica porque na reação clássica de acoplamento, que é realizada à baixa 

temperatura, só se obtém os respectivos mono p-azofenóis, sem ocorrência de 

formação de mono o-azofenóis e/ou bis-azofenóis. 

 

 A formação de bis-azofenóis é favorecida nesta reação por solventes polares 

apróticos, entretanto, observou-se que os rendimentos de formação de bis-azofenóis 

em misturas metanol:água (1:1) apresentam rendimentos semelhantes, dentro do erro 

experimental, dos obtidos em solventes polares apróticos, como acetona e 

acetonitrila, o que representa uma vantagem em relação às temperaturas que podem 

ser obtidas no meio reacional, sem mencionar o baixo custo e facilidade de acesso 

desta mistura de solventes. 
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 Neste trabalho também foi obtido um bis-azofenol híbrido (NO2-Azo-OH-Azo-NEt2), 

utilizando um o-azofenol como espécie nucleofílica que reage com um sal de diazônio 

que apresenta um padrão de substituição diferente do nucleófilo. O bis-azofenol       

NO2-Azo-OH-Azo-NEt2 provavelmente é o primeiro bis-azofenol híbrido, uma vez que 

se encontrou na literatura apenas a descrição de bis-azofenóis derivados do mesmo 

sal de diazônio. Este procedimento sintético sugere a possibilidade de obtenção de 

outros bis-azofenóis híbridos que podem ser interessantes sob o ponto de vista 

espectroscópico e fotoquímico. 

 

 O espectro de absorção do bis-azofenol HO-(Azo-Me)2 corresponde à somatória 

dos espectros das porções o-azofenol e p-azofenol dos respectivos modelos 

espectroscópicos, indicando que não existe interação significativa entre as duas 

subunidades. 

O bis-azofenol NO2-Azo-OH-Azo-NEt2 apresenta características espectroscópicas 

extremamente interessantes, com efeitos hipercrômicos na região espectral 

correspondente à porção N,N-dietilaminoazofenol e hipocrômico na porção nitro-

azofenol, além de deslocamentos batocrômicos dos máximos de absorção. Estas 

características são devidas à natureza push-pull deste composto, que favorece o 

processo de transferência de carga da porção N,N-dietilaminoazofenol, e 

eventualmente uma transferência de próton intramolecular gerando um equilíbrio 

tautomérico. 

Este composto será investigado sob o ponto de vista das contribuições tautoméricas 

na forma protonada e desprotonada, utilizando espectroscopia Raman e cálculos de 

mecânica-quântica, tal qual foi realizado pelo nosso grupo para o composto modelo 

HO-Azo-NO2 335, para melhor avaliar os efeitos de distribuição de carga nesta 

molécula. 

 

 Azobenzenos em geral não apresentam emissão de fluorescência; entretanto 

alguns azobenzenos que apresentam ligações de hidrogênio intramolecular podem 

ser fluorescentes 142d. Neste sentido, serão realizados estudos mais aprofundados 

para averiguar se os bis-azofenóis HO-(Azo-Me)2 e NO2-Azo-OH-Azo-NEt2 

apresentam emissão também à baixa temperatura (matriz vítrea). 
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 Sob o enfoque estrutural, estes bis-azobenzenos são formados por uma unidade 

orto-azofenol unida a uma unidade para-azofenol, sendo o anel fenólico comum aos 

dois azobenzenos. Considerando que azofenóis orto e para apresentam, por exemplo, 

características cinéticas de isomerização completamente diferentes (o-azofenóis 

escala de milissegundo – microssegundos e p-azofenóis minutos – segundos, 

dependendo da polaridade do meio) estes bis-azofenóis se constituem em 

importantes modelos de sistemas switch, com diferentes controles temporais do 

processo switch na mesma unidade. 

 

 A fotoisomerização da forma E do bis-azofenol HO-(Azo-Me)2 resulta em estados 

fotoestacionários contendo quantidades pouco significativas da forma Z (20% e    

ap
E-Z = 0,07) comparativamente ao modelo 4-HO-Azo-Me (50% e E-Z = 0,23). A 

isomerização observada neste bis-azobenzeno deve corresponder à isomerização da 

porção p-azofenol. 

 

 O isômero E da porção orto-azo viabiliza a formação de uma ligação de hidrogênio 

assistida por ressonância e deve facilitar a transferência de prótons fotoinduzida para 

o grupo orto-azo. A transferência de próton gera uma estrutura quinoide no anel 

benzênico comum aos dois azofenóis, logo tautomerismo ocorre tanto na porção         

o-azofenol como p-azofenol, o que implica em uma desativação do processo de 

isomerização. 

Estudos de flash-photolysis (fotólise de pulso) serão realizados para averiguar se é 

observada a isomerização da porção o-azofenol deste bis-azobenzeno. A inexistência 

de isomerização resolvida no tempo e/ou diminuição significativa da escala temporal 

deste processo (nanosegundos), seria uma forte evidência do processo de 

transferência de próton proposta para este sistema, que ocorre em escala de tempo 

de femtossegundos (10-15 s) 144. 

 

 O bis-azofenol “híbrido” NO2-Azo-OH-Azo-NEt2 ainda não foi investigado sob o 

ponto de vista de suas propriedades de fotoisomerização. O fato de apresentar uma 

relativa separação das bandas correspondentes a cada uma das subunidades, gera a 

perspectiva de excitação mais seletiva. Provavelmente devido à natureza doador-

aceptor e ao processo de transferência de prótons, este bis-azobenzeno deve 
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apresentar propriedades de isomerização rápidas, que deverão ser investigadas por 

técnicas resolvidas no tempo (flash-photolysis). 

O estudo de processos de isomerização mais lentos empregando espectroscopia UV-

Vis convencional (não-resolvida no tempo), poderá em princípio ser realizado com o 

respectivo derivado análogo com a hidroxila alquilada, onde o processo de 

transferência de prótons é suprimido, tal qual foi feito para o bis-azofenol simétrico. 

No caso do bis-azofenol híbrido metoxilado, entretanto, não deve ocorrer uma 

sobreposição de bandas tão acentuada, diferentemente do modelo MeO-(Azo-Me)2, 

permitindo assim o estudo do comportamento de cada subunidade. 

 

5.2 Sistemas das díades com espaçador 

 

 Sistemas contendo dois ou mais azobenzenos, de forma geral são estudados 

apenas em relação às suas propriedades de isomerização térmica Z-E e/ou da 

composição do estado fotoestacionário, por técnicas de RMN ou cromatografia. 

Isto se deve à maior complexidade e pelo fato de normalmente estes sistemas 

conterem azobenzenos da mesma classe espectroscópica, o que faz com que cada 

subunidade apresente absorção na mesma região, não permitindo uma 

caracterização espectroscópica da evolução dos processos E-Z e Z-E de cada 

unidade obtidas através de fotoisomerização. 

Sob o ponto de vista de sistemas switch’s de lógica molecular, a obtenção de díades 

é importante porque pode se consistir em um byte (bit) de informação molecular:         

1,0 – 0,0 – 0,1 – 1,1; no qual 0 e 1 representam um estado particular de cada 

componente da díade, enquanto uma molécula switch única (single molecule) só pode 

ser 0 ou 1. 

 

 Neste trabalho foi obtida uma díade contendo duas unidades fotoisomerizáveis 

pertencentes a classes espectroscópicas distintas (classe azobenzeno (Azo 1) e 

aminoazobenzeno (Azo 2) ). A síntese foi realizada utilizando um espaçador com 

reatividades distintas em cada extremidade, o que gera seletividade na primeira 

reação de incorporação da unidade fotoisomerizável (Azo 1), exclusivamente nesta 

extremidade do espaçador. O fato de o espaçador ainda conter outra extremidade 

reativa; permite a ligação da segunda unidade fotoisomerizável (Azo 2). 
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 Para averiguar as propriedades espectroscópicas e de isomerização dos 

azobenzenos presentes na díade, foram sintetizados modelos que reproduzissem de 

maneira fiel o tipo de ligação destas unidades cromofóricas ao espaçador; sendo 

então obtidos os modelos M-Azo 1, M-Azo 2 e M-Azo 2’. 

 

 As características espectrais da díade mostram que não existe uma interação 

significativa entre cada um dos cromóforos azobenzênicos, tanto entre si como com o 

espaçador; adicionalmente é obtida uma separação de cerca de 60 nm entre os 

máximos de absorção de cada unidade. 

 

 Apesar da separação espectral entre os máximos de absorção das subunidades 

Azo 1 e Azo 2 em suas formas E, surgem problemas de sobreposição espectral: i) 

quando são geradas as formas Z fotoquimicamente; ii) esta sobreposição é mais 

crítica no caso da unidade Azo 1. Esta sobreposição espectral dificulta a avaliação da 

composição do PSS e cálculo dos rendimentos quânticos. Neste sentido foi feito um 

estudo exaustivo das melhores condições de irradiação e medidas das variações 

espectrais de cada unidade de forma que os erros fossem minimizados. 

 

 O comportamento fotoquímico da díade é complexo e dependente do comprimento 

de onda selecionado para a irradiação, sendo as principais características deste 

comportamento: 

i) Não é possível fotoisomerizar Azo 1 (E-Z) seletivamente, seja na região de seu 

isosbéstico, seja na região de seu máximo de absorção, sendo sempre observada a 

isomerização concomitante de Azo 2. O rendimento quântico de Azo 1 (E-Z = 0,22) 

indica que a característica fotoquímica se mantém em relação ao modelo M-Azo 1      

(E-Z = 0,22). 

ii) A unidade Azo 2 pode ser fotoisomerizada (E-Z) seletivamente na região de seu 

máximo de absorção, não sendo observada isomerização de Azo 1, até o estado 

fotoestacionário de Azo 2. É obtido um estado fotoestacionário rico na forma (Z) de 

Azo 2 (76%) e um rendimento quântico  E-Z = 0,34, igual ao do modelo M-Azo 2; ou 

seja, assim como a unidade Azo 1, Azo 2 também conserva suas propriedades 

fotoquímicas. Entretanto, na díade existe uma dependência do rendimento quântico 
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de Azo 2 em função da região de excitação, sendo observado um rendimento quântico 

E-Z = 0,53 quando excitado na região de 371 nm, que difere consideravelmente do 

rendimento quântico de M-Azo 2, que é independente do comprimento de onda         

(E-Z = 0,34). Deve ser mencionado que o valor de E-Z = 0,53 foi calculado 

exclusivamente pelo método das conversões iniciais, o qual nem sempre gera 

resultados fiáveis. 

iii) Um comportamento interessante é observado ao se irradiar a díade na região de 

371 nm, que corresponde ao ponto isosbéstico de Azo 2 e uma região de alta absorção 

da banda -* de Azo 1. Apesar da menor fração de luz absorvida por Azo 2 (44%), 

não se observa isomerização de Azo 1 até ser obtido o PSS de Azo 2, indicando que 

existe um período de indução para que seja obtida a isomerização de Azo 1. Uma 

possível explicação é que nesta região Azo 2 apresenta um maior rendimento quântico 

(E-Z = 0,53), como mencionado acima. 

iv) Foram estimados os rendimentos quânticos referentes ao processo Z-E, sendo 

obtidos Z-E  0,54 para a unidade Azo 1 (irradiação -*) e Z-E  0,27 para Azo 2. 

 

A Tabela 4.30 mostra as possíveis transformações no sistema (díade), considerando 

o estado E de cada subunidade (Azo 1 e Azo 2) como 0, e Z como 1: 

 

Tabela 4.30 - Múltiplos estados atingidos em função do estímulo aplicado. 

 

Input 

Irradiação 

 

Estados Azo 1 / Azo 2 na díade, 

antes e após o estímulo (input) 

Início 0,0 

405 nm 0,0  0,1 

335 nm 0,0  1,0 

370 nm  0,0  1,1 

545 nm 0,1  0,0 

316 nm 1,1  0,1 

305* nm 1,1  0,0 

* resultado não apresentado na tese, mas que a partir de um PSS rico nas duas formas Z (Z,Z), 

regenera as formas E,E eficientemente. 
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Observa-se na tabela 4.30 que a combinação 1,0 não é obtida no sistema 

apresentado, e que corresponde à forma Z de Azo 1 na presença da forma E de         

Azo 2. Entretanto, é possível realizar várias combinações a partir de estímulos 

luminosos diferentes e estados diferentes. 

 

 Devido à combinação conveniente de grupos azo, esta díade é uma das primeiras 

em que é possível uma caracterização fotoquímica dos processos fotoquímicos E-Z e 

Z-E, e que se obtém uma seletividade, ao menos parcial, no controle destes 

processos. 

 

 Sistemas de informação e/ou lógica molecular são extremamente importantes e 

atuais, o que pode ser atestado pelo prêmio Nobel em Física (2012) conferido a S. 

Hanoche e D. Wineland 336, por seus trabalhos na área de computação quântica em 

que correlacionaram propriedades magnéticas de cristais com o bit quântico (quantum 

bit, qbit) e o prêmio Nobel em Química (2017) conferido a J-P Sauvage, B. Feringa e 

J.F Stoddart, pelo desenvolvimento de máquinas moleculares, portas lógicas e 

sistemas switch’s. 

 

 O comportamento da díade sob irradiação em 371 nm corresponde a um 

comportamento neural. 

Um neurônio permanece em repouso desde que um estímulo durante um certo 

intervalo de tempo não ultrapasse um valor crítico. Quando este limiar é ultrapassado, 

o neurônio é acionado e libera uma resposta. Ou seja, ocorre um período de indução 

em que é aplicado um estímulo e a partir de uma determinada condição ocorre 

ativação da função. 

Um comportamento neural foi reproduzido por Pina e Balzani 337, utilizando um 

sistema de uma flavina e o complexo [Co(CN)6]3- em meio ácido. Sob excitação em 

365 nm, ocorre absorção competitiva, e dois processos são possíveis: i) a flavina 

isomeriza gerando uma forma fortemente colorida (flavínio). Ii) Ocorre fotoaquação do 

complexo e formação de um ácido fraco (HCN). 

Inicialmente o único processo observado é a isomerização da flavina e aumento da 

intensidade de cor decorrente da isomerização que produz o flavínio em meio ácido; 
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como a luz é praticamente toda absorvida pela flavina não ocorre fotoaquação. Após 

certa extensão da isomerização, a flavina não absorve mais significativamente; ocorre 

a fotoaquação que altera o pH, deslocando o equilíbrio na regeneração da flavina 

incolor, logo a cor desaparece. O restabelecimento do pH e do complexo, e um novo 

processo de irradiação, resultam em mais um ciclo, como descrito acima. 

Como já mencionado, a isomerização de Azo 1 só ocorre após Azo 2 ter atingido seu 

PSS sob irradiação em 371 nm, e temos que Azo 1 não altera seu rendimento 

quântico. Nesta isomerização ocorrem alterações significativas nas absorções, de       

 75% de redução na banda em 353 nm, e de   35% de diminuição na banda em 419 

nm (output) (vide Figura 4.40). 

Adicionalmente, só é necessário o estímulo luminoso para a ocorrência do processo, 

diferentemente do outro sistema 337, em que são necessários além da flavina, o 

complexo [Co(CN)6]3- e ajuste de pH, sendo que para um novo ciclo, os reagentes 

precisam ser novamente adicionados. 

 

 Também foram obtidos os parâmetros termodinâmicos (Ea; H‡; S‡). 

Como esperado, as Energias de Ativação da reação de retorno térmico para Azo 2 e 

M-Azo 2 são menores que para Azo 1 e M-Azo 1. 

Entre estes dados termodinâmicos, o que chama a atenção é a grande diferença de 

S‡ de Azo 2 (64 J · K-1) em relação ao modelo M-Azo 2 (33 J · K-1). 

Esta diferença deve estar relacionada à solvatação diferente do modelo e da 

díade, considerando a variação de momento de dipolo na molécula na transformação 

de Z para E. Uma análise mais detalhada destes parâmetros termodinâmicos em 

relação ao processo de isomerização, mecanismo e estrutura da díade ainda precisa 

ser realizado. 

Apesar de apresentar um comportamento complexo, suas características 

fotoquímicas e de isomerização térmica puderam ser estudadas graças à distinção 

cinética e espectroscópica entre as subunidades. 
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Contribuições do presente estudo para o cenário científico: 

 

  

Como ressaltado na Introdução, a junção de mais de uma unidade switch 

possibilita a realização de ações mais complexas que as operações binárias 

elementares (0 / 1), no caso de empregar a molécula como porta lógica; e de 

maximizar mudanças geométricas, quando a molécula é destinada a aplicações como 

máquinas moleculares. Entretanto, a combinação de mais de uma unidade fotoswitch 

frequentemente acarreta na perda do efeito fotocrômico, devido a questões estéricas, 

de transferência de energia e transferência eletrônica fotoinduzida 218. 

O emprego do espaçador saturado, na díade H-Azo-NHAc-O-Azo-NEt2 permitiu 

a manutenção do fotocromismo das subunidades, em comparação aos modelos; e o 

emprego de dois azoderivados de classes espectroscópicas distintas torna possível a 

excitação mais ou menos seletiva de cada subunidade; bem como o monitoramento 

das respectivas isomerizações. Este sistema apresenta, portanto, vantagens sobre 

outros sistemas oligoazocromofóricos já descritos na literatura 106,227,310,338, os quais 

se baseiam em grupos azo indistinguíveis por espectroscopia UV/Vis, que requerem 

o emprego de técnica de RMN, e cujos estudos geralmente são limitados ao retorno 

térmico. 

Como nota, a espectroscopia de RMN, além de custosa, requer concentrações 

elevadas, nas quais podem ocorrer reações paralelas 185,214b. Neste sentido, a 

introdução de um sistema bis-azobenzênico que pode ser estudado por uma técnica 

mais acessível, a absorção UV/Vis, representa um importante avanço nesta área. 

A junção de componentes moleculares em uma mesma entidade, a partir da 

estratégia bottom-up, satisfaz a um apelo tecnocientífico. A associação de sistemas 

sujeita-os à cooperatividade 339, o que significa que sistemas acoplados apresentam 

propriedades distintas da soma das unidades individuais. 

Visto que o comportamento espectral e os rendimentos quânticos de 

isomerização da díade são muito bem reproduzidos pelos modelos, à primeira vista 

não há vantagem na concepção desta díade; as propriedades macroscópicas, tais 

como a absorção óptica podem ser realizadas a partir de uma mistura equimolar dos 

modelos. Entretanto, ao nível molecular, o mérito do uso de uma díade torna-se mais 

evidente. 
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Para propósitos de processamento, armazenamento e tradução de informação, 

é fundamental que esta se mantenha estável. No caso de se empregar uma mistura 

de dois switch’s, randomicamente dispersos, a “escrita” da informação gera estados 

lógicos igualmente aleatórios (Esquema 4.28); não há como garantir o 

armazenamento de maneira correta. Por outro lado, a escrita em um sistema “fixo” 

previne a volatilidade dos dados, por conta da conexão entre as subunidades. 

 

 

Esquema 4.28 - Comparação entre o processamento de informação em uma mistura de switch‘s e em 

uma díade. 

 

Ademais, no enfoque das máquinas moleculares, a deformação geométrica das 

unidades azo individuais é amplificada em sistemas lineares 217. 

Os sistemas bis-azobenzênicos, como HO-(Azo-Me)2 e NO2-Azo-OH-Azo-NEt2, 

apesar de não apresentarem as vantagens da díade, tais como estados 

fotoestacionários ricos e isomerização seletiva das subunidades, também oferecem 

perspectivas bastante interessantes. O baixo E-Z observado para o HO-(Azo-Me)2 

reflete a existência de processos fotoquímicos paralelos à isomerização, como o 

ESIPT e a emissão de fluorescência. 

O ESIPT, por si só, é um fenômeno fotocrômico 172, o que o caracteriza como 

um foto-switch, uma vez que ocorre resposta ao estímulo luminoso. E se comprovada 

a isomerização fotoinduzida e/ou térmica da porção orto-azo (mesmo que em menor 
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extensão, limitada pelo ESIPT), este se constituiria de um sistema switch com duas  

escalas de tempo (ou três, considerando o ESIPT). 

Além das características de isomerização, a emissão de fluorescência à 

temperatura ambiente, bastante rara em azobenzenos, deve acrescentar novos 

conhecimentos à literatura, e talvez inovações animadoras e promissoras para 

aplicações práticas. 

Uma perspectiva de aprimoramento dos sistemas fotoswitch apresentados 

neste estudo, é a síntese de díades empregando outros azoderivados, com 

características espectrais distintas, de forma a obter uma separação energética ainda 

maior entre as subunidades, visando a obtenção de estados fotoestacionários mais 

ricos, e excitações mais seletivas de cada grupo fotocrômico.   
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APÊNDICE 
 

A seguir encontram-se as informações complementares ao texto, tais como 

desenvolvimento de métodos matemáticos, caracterizações (RMN ¹H, espectrometria 

de massas e espectrofotometria de UV/Vis). 

As equações apresentadas a seguir iniciam com numeração (3.), pois se 

inserem no contexto da seção de Materiais e Métodos. 

 

 

1 Determinação do espectro de absorção da forma Z 296 

 

 

Utilizou-se alíquotas de uma mesma solução do corante, e irradiação em dois 

comprimentos de onda diferentes, a e b, até alcançar o estado fotoestacionário (PSS). 

O equilíbrio das concentrações das formas Z e E, é dado por: 

 

 

[𝑍]𝑎

[𝐸]𝑎 + [𝑍]𝑎
=

[𝑍]𝑃𝑆𝑆
𝑎

[𝐸]0
𝑎 =

𝛿𝑏
𝑏 − 𝛿𝑎

𝑎

1 + 𝛿𝑏
𝑏 − (

∆𝑏
𝑝𝑒𝑎𝑘

∆𝑎
𝑝𝑒𝑎𝑘) (1 + 𝛿𝑎

𝑎)

 

 

(3.3) 

 

Sendo que 

 

𝛿𝑎
𝑎 =

𝐴𝑏𝑠𝑃𝑆𝑆
𝜆𝑎 − 𝐴𝑏𝑠0

𝜆𝑎

𝐴𝑏𝑠0
𝜆𝑎

 

 

(3.4) 

 

𝛿𝑏
𝑏 =

𝐴𝑏𝑠𝑃𝑆𝑆
𝜆𝑏 − 𝐴𝑏𝑠0

𝜆𝑏

𝐴𝑏𝑠0
𝜆𝑏

 

 

(3.5) 

 

Nestas expressões, 

𝐴𝑏𝑠𝑃𝑆𝑆
𝜆𝑎  e 𝐴𝑏𝑠𝑃𝑆𝑆

𝜆𝑏  : Absorbâncias no estado fotoestacionário, nos comprimentos de onda 

a e b, respectivamente; 

𝐴𝑏𝑠0
𝜆𝑎 e 𝐴𝑏𝑠0

𝜆𝑏 : Absorbâncias no tempo inicial (forma E), nos comprimentos de onda 

a e b, respectivamente. 
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As medidas de Absorbância nas equações (3.4) e (3.5), não são 

necessariamente realizadas no comprimento de onda de máxima absorção. 

 

Δ𝑎
𝑝𝑒𝑎𝑘 =  𝐴𝑏𝑠(𝑃𝑆𝑆 𝜆𝑎)

𝜆𝑚𝑎𝑥 − 𝐴𝑏𝑠0
𝜆𝑚𝑎𝑥 (3.6) 

 

Δ𝑏
𝑝𝑒𝑎𝑘 =  𝐴𝑏𝑠(𝑃𝑆𝑆 𝜆𝑏)

𝜆𝑚𝑎𝑥 − 𝐴𝑏𝑠0
𝜆𝑚𝑎𝑥 (3.7) 

 

Nestas expressões, 

𝐴𝑏𝑠(𝑃𝑆𝑆 𝜆𝑎)
𝜆𝑚𝑎𝑥  e 𝐴𝑏𝑠(𝑃𝑆𝑆 𝜆𝑏)

𝜆𝑚𝑎𝑥   : Absorbâncias no estado fotoestacionário, no comprimento 

de onda de máxima absorção (max), originadas ao se irradiar, respectivamente, nos 

comprimentos de onda a e b. 

 

As medidas de Absorbância nas equações (3.6) e (3.7), são necessariamente 

realizadas no comprimento de onda de máxima absorção, enquanto que a irradiação 

é a mesma das equações (3.4) e (3.5). 

No caso de um dos comprimentos de onda de irradiação ser um ponto 

isosbéstico, a absorbância será constante, o termo 𝛿𝑏
𝑏 (equação 3.5) será 0, e, 

portanto, a equação (3.3) se resume a 

 

[𝑍]𝑃𝑆𝑆
𝑎 =

−𝛿𝑎
𝑎

1 − (
∆𝑏

𝑝𝑒𝑎𝑘

∆𝑎
𝑝𝑒𝑎𝑘) (1 + 𝛿𝑎

𝑎)

[𝐸]0
𝑎 

 

 

(3.8) 

 

Portanto, a concentração da forma Z no estado fotoestacionário pode ser 

calculada pelas equações (3.3) ou (3.8). 

Em seguida, o espectro de absorção da forma Z pode ser reconstituído, com 

base nos espectros de absorção da forma E e da absorção no estado fotoestacionário. 

Pela lei de conservação das massas, a concentração das formas E e Z é dada 

por 

 

[𝐸 − 𝑎𝑧𝑜]0 = [𝐸 − 𝑎𝑧𝑜]𝑃𝑆𝑆 + [𝑍 − 𝑎𝑧𝑜]𝑃𝑆𝑆 (3.9) 

 

E, portanto, a Absorbância em cada comprimento de onda é 
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𝐴𝑏𝑠𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝜆 = 𝐴𝑏𝑠(𝐸−𝑎𝑧𝑜)

𝜆 + 𝐴𝑏𝑠(𝑍−𝑎𝑧𝑜)
𝜆  (3.10) 

 

Pela Lei de Beer, 

 

휀𝜆 =
𝐴𝑏𝑠𝜆

[𝑎𝑧𝑜]𝑙
 

 

(3.11) 

 

Então, combinando-se as equações (3.10) e (3.11), obtém-se 

  

휀(𝑍−𝑎𝑧𝑜)
𝜆 =

𝐴𝑏𝑠𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝜆 −  휀(𝐸−𝑎𝑧𝑜)

𝜆 [𝐸 − 𝑎𝑧𝑜]

[𝑍 − 𝑎𝑧𝑜]
 

 

(3.12) 

 

O espectro de absorção pode ser então obtido ao plotar os valores de 

absortividade molar para cada comprimento de onda em função dos respectivos 

comprimentos de onda. 
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2 Actinometria 

 

2.1 Actinômetro de Parker 

 

A reação fotoinduzida envolvida é a redução do Fe (III) a Fe (II), como 

representado a seguir. 

 

[Fe(C2O4)3]
3-

h
Fe

2+
 + C2O4

.- 
+ 2C2O4

2-

[Fe(C2O4)3]
3-

 + C2O4
.-

Fe
2+

 + 2CO2
 
+ 3C2O4

2-


 

 

A quantidade de íons Fe (II) produzidos durante a fotólise (n Fe2+) é monitorada 

pela conversão ao complexo tris-fenantrolina, intensamente colorido, com                    

max = 510 nm; e pode ser calculado a partir de 

 

𝑛 𝐹𝑒2+ =
𝑉1𝑉3Δ𝐴𝑏𝑠510𝑛𝑚

103𝑉2𝑙휀510𝑛𝑚(1 − 10−𝐴𝑏𝑠𝜆 𝑖𝑟𝑟
)
 

 

(3.13) 

 

No qual 

V1 = volume irradiado da solução (mL); 

V2 = volume da alíquota da solução irradiada tomada para análise (mL); 

V3 = volume final, após adição da 1,10-fenantrolina (mL); 

Abs 510nm = Diferença de absorbância entre a solução irradiada e aquela mantida no 

escuro; 

ℓ = caminho óptico da cela (cm); 

ε510nm = Constante de absortividade molar do complexo Fe(phen)3
2+ em 510 nm 

(1,11∙104 L mol-1 cm-1); 

Abs  irr: Absorbância da solução no comprimento de onda de irradiação. 

 

Os íons Fe (III) iniciais não são complexados consideravelmente, e o complexo 

não absorve na região de 510 nm 243. A quantidade de fótons absorvidos pelo 

actinômetro (na) por segundo pode ser calculada por 
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𝑁𝐴 ℎ𝜈

𝑡
=

𝑛𝐹𝑒2+

Φ𝜆𝑡
 

 

(3.14) 

 

No qual 

𝑁𝐴 = Constante de Avogadro (6,022∙1023 mol-1) 

 = rendimento quântico da fotorredução no comprimento de onda; 

t = tempo de irradiação (s). 

 

O rendimento quântico de redução do Fe3+ é pouco sensível à mudança de 

temperatura 242.  

 

Em experimentos fotoquímicos deve-se levar em consideração a fração de luz 

absorvida pela amostra (F). Baseando-se na Lei de Beer, 

 

𝐹 = 1 −
𝐼

𝐼0
= 1 − 10−𝜀[𝐴]𝑙 

 

(3.15) 

 

 

Em que 

I = Intensidade de luz 

I0 = Intensidade de luz incidente 

 = Coeficiente de absorção molar 

[A] = Concentração do reagente (neste caso, K3[Fe(C2O4)3]) 

l = Caminho óptico 

 

A fração de luz absorvida (F) pode ser calculada a partir de valores 

conhecidos de , [A] e l. Portanto, 

 

𝐹 = 1 − 10−𝐴𝑏𝑠𝜆 𝑖𝑟𝑟
 (3.16) 

 

 

Quando a fração de luz absorvida (F) é pequena, deve-se efetuar essa correção 

para o experimento actinométrico 244. 



256 
 

2.2 Actinômetro de Reinecke 

 

A reação fotoquímica envolvida é a reação de fotoaquação 

 

 

Na qual um ligante SCN- é substituído por uma molécula de água. A extensão 

da reação é calculada por meio da complexação do SCN- com Fe(NO3)3, com o qual 

forma o composto de coordenação Fe(SCN)2+, intensamente colorido. 

A intensidade da luz incidente pode ser calculada por 244 

 

𝑁ℎ𝜈

𝑡
=

𝑉1𝑉3Δ𝐴𝑏𝑠510𝑛𝑚6,022 ∙ 1020

𝑉2𝑙휀450𝑛𝑚Φ𝜆𝑡 (1 − 10−𝐴𝑏𝑠𝜆 𝑖𝑟𝑟
)
 

 

(3.17) 

 

 

Sendo 

ε450nm = Constante de absortividade molar do complexo Fe(SCN)2+ em 450nm 

(4300 L mol-1 cm-1). 

 

Resumidamente, a intensidade da luz incidente pode ser calculada por 15: 

 

𝐼0 =
𝑛𝐵

Φ𝐵𝑡(1 − 10−𝜀[𝐴]𝑙)
𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑎 𝑠−1 

 

(3.18) 

 

As intensidades de luz calculadas estão listadas na Tabela A.12, nos 

Apêndices. 
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3. Determinação do Rendimento Quântico de Isomerização 

 

 

Para uma reação A + h → B, o rendimento quântico de reação, B é definido 

como 15: 

 

Φ𝐵 =
𝑑[𝐵] 𝑑𝑡⁄

𝐼0

=
𝑀𝑜𝑙é𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐵 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑧 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝐴 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜
 

 

A cinética de um processo fotoinduzido depende do fluxo de fótons absorvidos 

pelas espécies reativas. Se o número de moléculas de B (nB) formadas num tempo de 

exposição t é conhecido, juntamente da intensidade de luz e da fração de luz 

absorvida, então o B pode ser determinado a partir de 

 
 

Φ𝐵 =
𝑛𝐵

𝐼0𝑡 (1 −
𝐼
𝐼0

)
=

𝑛𝐵

𝐼0𝑡(1 − 10−𝜀[𝐴]𝑙)
 

 

(3.19) 

 

Considerando o processo de isomerização fotoquímica E-Z, a equação (3.19) 

toma a forma 

 

Φ𝐸−𝑍 =
𝑛𝑍

𝐼0𝑡(1 − 10−𝜀[𝐴]𝑙)
 

 

(3.20) 

 

Entretanto, na determinação do Rendimento Quântico de Isomerização de 

azoderivados, considerações adicionais decorrentes da absorção competitiva da 

forma metaestável, devem ser feitas 301,307,309,317. 

A reação de isomerização E-Z é reversível, isto é, uma reação Z-E inversa 

ocorre à medida que o isômero Z é formado. A velocidade das reações fotoquímicas 

é dependente dos rendimentos quânticos de isomerização e das constantes de 

absortividade molar dos respectivos isômeros. Assume-se que os rendimentos 

quânticos são independentes da intensidade de irradiação e da concentração dos 

isômeros, e que a solução é homogênea, graças a uma agitação eficiente durante o 



258 
 

processo de irradiação. Ainda, considera-se a fonte de radiação monocromática, e 

que há validade da lei de Beer. 

Na reação de conversão entre duas espécies 307, 

 

 

 

Pressupõe-se as constantes de velocidades direta kAB e indireta kBA. Segundo 

o balanço de massa, 

 

[A] + [B] = [A]0 + [B]0 = [A]eq + [B]eq (3.21) 

 

Sendo 

[A], [B] = concentrações de A e B, no instante t; 

[A]0, [B]0 = concentrações iniciais de A e B; 

[A]eq , [B]eq = concentrações de A e B, no equilíbrio. 

 

[A] e [B] são interdependentes; e suas variações podem ser representadas por 

 

𝑑[𝐴]

𝑑𝑡
= −

𝑑[𝐵]

𝑑𝑡
= −𝑘𝐴𝐵[𝐴] + 𝑘𝐵𝐴[𝐵] 

 

(3.22) 

 

As formas integradas incluem a constante de velocidade aparente, kobs. 

 

𝑘𝑜𝑏𝑠 = 𝑘𝐴𝐵 + 𝑘𝐵𝐴 
 

(3.23) 

[𝐴] = ([𝐴]0 − [𝐴]𝑒𝑞)𝑒−(𝑘𝑜𝑏𝑠 𝑡) + [𝐴]𝑒𝑞 (3.24) 

[𝐵] = ([𝐵]0 − [𝐵]𝑒𝑞)𝑒−(𝑘𝑜𝑏𝑠 𝑡) + [𝐵]𝑒𝑞 (3.25) 

 

No equilíbrio, 

 

[𝐵]𝑒𝑞

[𝐴]𝑒𝑞
=

𝑘𝐴𝐵

𝑘𝐵𝐴
= 𝐾𝑒𝑞 

 

(3.26) 
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E no caso de se empregar detecção por espectroscopia UV/Vis, a Lei de Beer 

se aplica 

 

𝐴𝑏𝑠𝜆 = (휀𝐴
𝜆[𝐴] + 휀𝐵

𝜆[𝐵])𝑙 (3.27) 

 

e as equações (3.24) e (3.25) podem ser convertidas em 

 

𝐴𝑏𝑠𝜆 = (𝐴𝑏𝑠0
𝜆 − 𝐴𝑏𝑠𝑒𝑞

𝜆 )𝑒−(𝑘𝑜𝑏𝑠 𝑡) + 𝐴𝑏𝑠𝑒𝑞
𝜆  (3.28) 

 

A equação (3.28) pode ser escrita na sua forma linearizada como 

 

ln [
(𝐴𝑏𝑠𝑡

𝜆 − 𝐴𝑏𝑠𝑒𝑞
𝜆 )

(𝐴𝑏𝑠0
𝜆 − 𝐴𝑏𝑠𝑒𝑞

𝜆 )
] = −𝑘𝑜𝑏𝑠𝑡 

 

(3.29) 

 

Para determinar a eficiência de isomerização em cada sentido, no lugar da 

constante de velocidade observada, deve-se determinar as constantes kAB (kE→Z) e 

kBA (kZ→E). 

O processo E-Z é descrito pela equação diferencial 3.30 309 

 

𝑑[𝑍]𝑡

𝑑𝑡
=

𝐼𝜆𝑙 (1 − 10−𝐴𝑏𝑠𝑡
𝜆

) Φ𝐸→𝑍
𝜆 휀𝐸

𝜆

𝑉𝐴𝑏𝑠𝑡
𝜆

[𝐸]𝑡 −
𝐼𝜆𝑙 (1 − 10−𝐴𝑏𝑠𝑡

𝜆
) Φ𝑍→𝐸

𝜆 휀𝑍
𝜆

𝑉𝐴𝑏𝑠𝑡
𝜆

[𝑍]𝑡 − 𝑘𝑡𝑒𝑟𝑚[𝑍]𝑡 

 

(3.30) 

 

Pela lei de conservação de massas,  

 

𝑑[𝑍]𝑡

𝑑𝑡
=

𝐼𝜆𝑙 (1 − 10−𝐴𝑏𝑠𝑡
𝜆

) Φ𝐸→𝑍
𝜆 휀𝐸

𝜆

𝑉𝐴𝑏𝑠𝑡
𝜆

([𝐸]0 − [𝑍]𝑡) −
𝐼𝜆𝑙 (1 − 10−𝐴𝑏𝑠𝑡

𝜆
) Φ𝑍→𝐸

𝜆 휀𝑍
𝜆

𝑉𝐴𝑏𝑠𝑡
𝜆

[𝑍]𝑡 − 𝑘𝑡𝑒𝑟𝑚[𝑍]𝑡 

 

(3.31) 

 

Nesta equação, 

 

𝐼𝜆 : intensidade luminosa, no comprimento de onda (fótons s-1); 

𝑙 : caminho óptico da solução (cm); 

𝐴𝑏𝑠𝑡
𝜆 : Absorbância da solução, no comprimento de onda de irradiação, no instante t; 

Φ𝐸→𝑍
𝜆  e Φ𝑍→𝐸

𝜆  : Rendimentos quânticos dos processos E-Z e Z-E, respectivamente; 
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휀𝐸
𝜆  e 휀𝑍

𝜆  : Absortividades Molares das formas E e Z, respectivamente, no comprimento 

de onda de irradiação (L mol-1 cm-1); 

𝑉 : Volume da solução (L); 

[𝐸]𝑡 e [𝑍]𝑡 : concentrações das formas E e Z, respectivamente, no instante t (mol L -1); 

[𝐸]0 : concentração inicial da forma E (mol L -1); 

𝑘𝑡𝑒𝑟𝑚 : constante cinética do processo térmico Z-E (s-1). 

 

O termo 

(1 − 10−𝐴𝑏𝑠𝑡
𝜆
)

𝐴𝑏𝑠𝑡
𝜆

= 𝐹𝑡 

 

leva em consideração a mudança na absorbância da solução, em função do tempo de 

irradiação, portanto é definido como fator fotocinético. 

 

A equação (3.31) pode ser reescrita como 

 

𝑑[𝑍]𝑡

𝑑𝑡
=

𝐼𝜆𝑙𝐹𝑡Φ𝐸→𝑍
𝜆 휀𝐸

𝜆

𝑉
([𝐸]0 − [𝑍]𝑡) −

𝐼𝜆𝑙𝐹𝑡Φ𝑍→𝐸
𝜆 휀𝑍

𝜆

𝑉
[𝑍]𝑡 − 𝑘𝑡𝑒𝑟𝑚[𝑍]𝑡 

 

(3.32) 

 

No equilíbrio, ou estado fotoestacionário (t∞), a velocidade de conversão 

fotoquímica E-Z é igual à soma das velocidades de conversão fotoquímica Z-E e 

térmica. Portanto,  

 

𝑑[𝑍]∞

𝑑𝑡
= 0 

 

(3.33) 

 

Sendo [𝑍]∞ a concentração de Z no estado fotoestacionário. Isolando Φ𝑍→𝐸
𝜆 , temos 

que 

 

Φ𝑍→𝐸
𝜆 =

Φ𝐸→𝑍
𝜆 휀𝐸

𝜆

휀𝑍
𝜆

[𝐸]0 − [𝑍]∞

[𝑍]∞
−

𝑘𝑡𝑒𝑟𝑚𝑉

𝐼𝜆𝑙𝐹∞휀𝑍
𝜆
 

 

(3.34) 
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De modo a simplificar a equação (3.34), e possibilitar que a mesma tenha 

solução numérica, admite-se que a constante térmica é desprezível em comparação 

com as velocidades de conversão fotoquímica. Logo, obtém-se 

 

Φ𝑍→𝐸
𝜆 =

Φ𝐸→𝑍
𝜆 휀𝐸

𝜆

휀𝑍
𝜆

[𝐸]0 − [𝑍]∞

[𝑍]∞
 

 

(3.35) 

 

Substituindo-se a equação (3.35) na equação (3.30), 

 

𝑑[𝑍]𝑡

𝑑𝑡
=

𝐼𝜆𝑙𝐹𝑡Φ𝐸→𝑍
𝜆 휀𝐸

𝜆

𝑉
([𝐸]0 − [𝑍]𝑡) −

𝐼𝜆𝑙𝐹𝑡Φ𝐸→𝑍
𝜆 휀𝐸

𝜆휀𝑍
𝜆

𝑉휀𝑍
𝜆

[𝐸]0 − [𝑍]∞

[𝑍]∞

[𝑍]∞ 

 

E simplificando os termos em comum, 

 

𝑑[𝑍]𝑡

𝑑𝑡
=

𝐼𝜆𝑙𝐹𝑡Φ𝐸→𝑍
𝜆 휀𝐸

𝜆

𝑉
([𝐸]0 − [𝑍]𝑡) −

𝐼𝜆𝑙𝐹𝑡Φ𝐸→𝑍
𝜆 휀𝐸

𝜆

𝑉
([𝐸]0 − [𝑍]∞) 

 

𝑑[𝑍]𝑡

𝑑𝑡
=

𝐼𝜆𝑙𝐹𝑡Φ𝐸→𝑍
𝜆 휀𝐸

𝜆

𝑉
{([𝐸]0 − [𝑍]𝑡) − ([𝐸]0 − [𝑍]∞)} 

 

𝑑[𝑍]𝑡

([𝐸]0 − [𝑍]𝑡) − ([𝐸]0 − [𝑍]∞)
=

𝐼𝜆𝑙Φ𝐸→𝑍
𝜆 휀𝐸

𝜆

𝑉
𝐹𝑡  𝑑𝑡 

 

(3.36) 

 

 

Convertendo os termos de concentração para frações molares do isômero Z, o 

qual é o fotoproduto, e integrando a expressão, obtém-se 

 

ln
𝑦∞ − 𝑦𝑡

𝑦∞ − 𝑦0
= −

𝐼𝜆𝑙Φ𝐸→𝑍
𝜆 휀𝐸

𝜆

𝑉𝑦∞
∫ 𝐹𝑡

𝑡

𝑡0

𝑑𝑡 

ou 

 

ln
𝑦∞ − 𝑦𝑡

𝑦∞ − 𝑦0
= −

𝐼𝜆𝑙Φ𝐸→𝑍
𝜆 휀𝐸

𝜆

𝑉𝑦∞
∫

(1 − 10−𝐴𝑏𝑠𝑡
𝜆
)

𝐴𝑏𝑠𝑡
𝜆

𝑡

𝑡0

𝑑𝑡 

 

 

(3.37) 
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No qual 

𝑦0 : fração molar da forma Z, no tempo inicial; 

𝑦∞ : fração molar da forma Z, no tempo infinito; 

𝑦𝑡 : fração molar da forma Z, no tempo t. 

 

Este método considera a absorção de múltiplas espécies (o isômero E e Z, por 

exemplo), as quais competem pela fração de luz absorvida, o que é denominado como 

o efeito de filtro interno, e é uma variação do método originalmente publicado por   

Lees 340. 

Plotou-se valores de fração molar de Z-azobenzeno em função do fator 

fotocinético integrado, e ajustou-se os dados experimentais com a equação (3.37), a 

qual tem a mesma forma da equação (3.38): 

 

𝑦𝑡 = (𝑦0 − 𝑦∞)𝑒(−𝐴𝑥𝑡) + 𝑦∞ (3.38) 

 

 

Nesta equação, 

 𝐴 =
𝐼𝜆𝑙Φ𝐸→𝑍

𝜆 𝜀𝐸
𝜆

𝑉𝑦∞
;  

𝑥𝑡 = ∫
(1−10−𝐴𝑏𝑠𝑡

𝜆
)

𝐴𝑏𝑠𝑡
𝜆

𝑡

𝑡0
𝑑𝑡  é o fator fotocinético integrado no tempo t. 

 

Utilizando-se os valores de 𝐴 e 𝑦∞ obtidos no ajuste, calculou-se os valores de 

rendimento quântico E-Z (Φ𝐸→𝑍
𝜆 ) usando a expressão (3.39). 

 

Φ𝐸→𝑍
𝜆 =

𝑉𝑦∞𝐴

𝐼𝜆𝑙휀𝐸
𝜆

𝑁𝐴 
 

(3.39) 

 

 

Sendo 𝑁𝐴 o número de Avogadro, 6,022·1023 mol-1. 

No caso de uma reação E-Z partindo do isômero E puro, o termo 𝑦0 na equação 

(3.38) é 0, e portanto, o valor das constantes (𝑦0 − 𝑦∞) e 𝑦∞, obtidas pelo plote devem 

ser próximas. 
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Para determinar a fração molar dos isômeros E e Z presentes, em função do 

tempo, monitorou-se a absorbância num comprimento de onda no qual apenas uma 

das formas absorve, ou que a absorção da outra forma seja desprezível. 

Este método de cálculo de  foi referenciado no decorrer do texto como 

“método integral”. 

Um outro método, denominado como “método das conversões iniciais”, como 

o nome diz, leva em conta somente no início da reação E-Z. As reações inversas       

(Z-E fotoquímica e térmica) são pouco expressivas no início da reação E-Z, e a 

absorção do isômero Z geralmente é desprezível, em comparação com o isômero E. 

Desta maneira, uma aproximação, levando em consideração a conversão fotoquímica 

dos primeiros 5 – 10 % é empregada, para propósitos de simplificação de cálculos 61. 

Pela Lei de Beer, 

 

𝑚𝑜𝑙 =
Δ𝐴𝑏𝑠 ∗ 𝑉𝑜𝑙

휀 ∗ 𝑙
 

 

(3.40) 

 

 

Sendo que 

Abs = (Abs t0 – Abs t) ou (Abs t – Abs t0), dependendo de ocorrer diminuição ou 

aumento de absorbância. O seu valor deve ser sempre positivo. 

Combinando-se a equação (3.20) com a equação (3.40), tem-se 

 

Φ =
Δ𝐴𝑏𝑠 ∗ 𝑉𝑜𝑙 ∗ 𝑁𝐴

휀 ∗ 𝑙 ∗ 𝐼0 ∗ (1 − 10−𝐴𝑏𝑠𝜆 𝑖𝑟𝑟𝑎𝑑) ∗ 𝑡
 

 

(3.41) 

 

 

Sendo 

NA = Número de Avogadro, 6,022·1023 mol-1. 

 

Isolando-se as constantes, 

 

Δ𝐴𝑏𝑠

(1 − 10−𝐴𝑏𝑠𝜆 𝑖𝑟𝑟𝑎𝑑)
= Φ ∗

휀 ∗ 𝑙 ∗ 𝐼0

𝑉𝑜𝑙 ∗ 𝑁𝐴
∗ 𝑡 

 

(3.42) 
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Plotando [Abs / (1-10-Abs  irrad)] em função do tempo, para o intervalo entre os 

primeiros 5 – 10 % de conversão, obtém-se uma reta do tipo y = ax + b, cujo coeficiente 

angular a corresponde a: 

 

𝑎 = Φ ∗
휀 ∗ 𝑙 ∗ 𝐼0

𝑉𝑜𝑙 ∗ 6,022 × 1023
 

 

(3.43) 

 

 

Portanto, para se obter o valor de , inverte-se a equação 

 

Φ = 𝑎 ∗
𝑉𝑜𝑙 ∗ 6,022 × 1023

휀 ∗ 𝑙 ∗ 𝐼0
 

 

(3.44) 

 

Neste caso, o  a ser usado é o do comprimento de onda de monitoramento. 

 

3.1 Determinação do Rendimento Quântico de Isomerização para díade de 

azobenzenos - Irradiação em ponto isosbéstico 

 

 

A Lei de Beer determina que a absorção total é somatória dos dois grupos azo. 

Sendo a absorbância de um dos grupos azo (por exemplo, Azo 2) constante, a 

absorbância do outro grupo (Azo 1) pode ser calculado. 

 

𝐴𝑏𝑠𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝜆 𝑖𝑠𝑜 = 𝐴𝑏𝑠𝐴𝑧𝑜 1

𝜆 𝑖𝑠𝑜 + 𝐴𝑏𝑠𝐴𝑧𝑜 2
𝜆 𝑖𝑠𝑜  

 

 

𝐴𝑏𝑠𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝜆 𝑖𝑠𝑜 = 𝛿 + 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 (3.45) 

 

 

A absorbância relativa de cada unidade, neste ponto é calculada por 

 

𝐴𝑏𝑠𝑡0
𝜆𝑖𝑠𝑜(𝐴𝑧𝑜 𝑛) = 𝐴𝑏𝑠𝑡0

𝜆𝑖𝑠𝑜(𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) × 𝛼 (3.46) 

 

 

Sendo 𝛼 =
𝜀𝐴𝑧𝑜 1

𝜀𝐴𝑧𝑜 1+𝜀𝐴𝑧𝑜 2
 ou 

𝜀𝐴𝑧𝑜 2

𝜀𝐴𝑧𝑜 1+𝜀𝐴𝑧𝑜 2
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Determinação do E-Z de Azo 1: 

 

Em 371nm, a porção Azo 1 responde a 55,9 % da absorção total da díade, e 

Azo 2, 44,1 %. (vide seção 4.5.2.2 no texto, e Tabela A.13). Portanto, 

 

𝐴𝑏𝑠𝑡0
371𝑛𝑚(𝐴𝑧𝑜1) = 𝐴𝑏𝑠𝑡0

371𝑛𝑚(𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) × 0,559 (3.47) 

 

𝐴𝑏𝑠𝑡0
371𝑛𝑚(𝐴𝑧𝑜2) = 𝐴𝑏𝑠𝑡0

371𝑛𝑚(𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) × 0,441 (3.48) 

 

Este é o ponto isosbéstico de Azo 2, portanto, a absorbância de Azo 2 é 

constante, e de Azo 1, variável, a qual pode ser calculada de 

 

𝐴𝑏𝑠𝑡
371𝑛𝑚(𝐴𝑧𝑜1) = 𝐴𝑏𝑠𝑡

371𝑛𝑚(𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) − 𝐴𝑏𝑠𝑡0
371𝑛𝑚(𝐴𝑧𝑜2) (3.49) 

 

 

Então, o fator fotocinético relativo da porção Azo 1 pode ser calculado: 

 

 

𝐹𝐴𝑧𝑜 1 =
1 − 10−𝐴𝑏𝑠𝑡

371𝑛𝑚(𝐴𝑧𝑜1)

𝐴𝑏𝑠𝑡
371𝑛𝑚(𝐴𝑧𝑜1)

 
 

(3.50) 

 

 

∫ 𝐹𝐴𝑧𝑜 1 = ∫
1 − 10−𝐴𝑏𝑠𝑡

371𝑛𝑚(𝐴𝑧𝑜1)

𝐴𝑏𝑠𝑡
371𝑛𝑚(𝐴𝑧𝑜1)

 
 

(3.51) 

 

 

E a concentração de cada forma isomérica também pode ser estimada: 

 

[(𝐸) − 𝐴𝑧𝑜1]𝑡0 =
𝐴𝑏𝑠𝑡0

371𝑛𝑚(𝐴𝑧𝑜1)

휀 𝐴𝑧𝑜1
=

𝐴𝑏𝑠𝑡0
371𝑛𝑚(𝐴𝑧𝑜1)

15 032 𝐿 𝑚𝑜𝑙−1𝑐𝑚−1
 

 

(3.52) 

 

 

𝑌(𝑍)−𝐴𝑧𝑜1 =
[(𝐸) − 𝐴𝑧𝑜1]𝑡0 − [(𝐸) − 𝐴𝑧𝑜1]𝑡

[(𝐸) − 𝐴𝑧𝑜1]𝑡0
 

 

(3.53) 
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Determinação do E-Z de Azo 2: 

 

Em 402nm, a porção Azo 1 responde a 5,5 % da absorção total da díade, e   

Azo 2, 94,5 %. Portanto, 

 

𝐴𝑏𝑠𝑡0
402𝑛𝑚(𝐴𝑧𝑜1) = 𝐴𝑏𝑠𝑡0

402𝑛𝑚(𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) × 0,055 (3.54) 

 

𝐴𝑏𝑠𝑡0
402𝑛𝑚(𝐴𝑧𝑜2) = 𝐴𝑏𝑠𝑡0

402𝑛𝑚(𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) × 0,945 (3.55) 

 

Este é o ponto isosbéstico de Azo 1, portanto, a absorbância de Azo 1 é 

constante, e de Azo 2, variável, a qual pode ser calculada de 

 

 

𝐴𝑏𝑠𝑡
402𝑛𝑚(𝐴𝑧𝑜2) = 𝐴𝑏𝑠𝑡

402𝑛𝑚(𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) − 𝐴𝑏𝑠𝑡0
402𝑛𝑚(𝐴𝑧𝑜1) (3.56) 

 

 

Então, o fator fotocinético relativo da porção Azo 2 pode ser calculado: 

 

𝐹𝐴𝑧𝑜 2 =
1 − 10−𝐴𝑏𝑠𝑡

402𝑛𝑚(𝐴𝑧𝑜2)

𝐴𝑏𝑠𝑡
402𝑛𝑚(𝐴𝑧𝑜2)

 
 

(3.57) 

 

 

∫ 𝐹𝐴𝑧𝑜 2 = ∫
1 − 10−𝐴𝑏𝑠𝑡

402𝑛𝑚(𝐴𝑧𝑜2)

𝐴𝑏𝑠𝑡
402𝑛𝑚(𝐴𝑧𝑜2)

 
 

(3.58) 

 

 

E a concentração de cada forma isomérica também pode ser estimada: 

 

[(𝐸) − 𝐴𝑧𝑜2]𝑡0 =
𝐴𝑏𝑠𝑡0

402𝑛𝑚(𝐴𝑧𝑜2)

휀 𝐴𝑧𝑜2
=

𝐴𝑏𝑠𝑡0
402𝑛𝑚(𝐴𝑧𝑜2)

29 450 𝐿 𝑚𝑜𝑙−1𝑐𝑚−1
 

 

(3.59) 

 

 

[(𝑍) − 𝐴𝑧𝑜2]𝑡 =
𝐴𝑏𝑠𝑡

545𝑛𝑚(𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙)

휀 (𝑍) − 𝐴𝑧𝑜2
=

𝐴𝑏𝑠𝑡
545𝑛𝑚(𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙)

950 𝐿 𝑚𝑜𝑙−1𝑐𝑚−1
 

 

(3.60) 
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𝑌(𝑍)−𝐴𝑧𝑜2 =
[(𝑍) − 𝐴𝑧𝑜2]𝑡

[(𝐸) − 𝐴𝑧𝑜2]𝑡0
 

 

(3.61) 

 

 

Sendo a absorbância em 545 nm relativamente baixa, pequenas flutuações na 

linha base interferem de maneira acentuada nos cálculos. Portanto, é útil subtrair do 

valor da absorbância em 545 nm, a absorbância em uma região fora do espectro de 

absorção do corante, por exemplo 650 nm. 

Os valores de absortividade molar em 402 nm foram baseados nos respectivos 

modelos. Os valores de  empregados estão expostos na Tabela A.10, Apêndice 5.  

Uma modificação nas equações 3.39 e 3.41 foi realizada quanto à intensidade 

de luz da fonte de radiação. Considerando uma mistura de corantes absorvendo a 

luminosidade, deve ocorrer um efeito de filtro interno, de modo que a intensidade da 

luminosidade que excita cada cromóforo seja menor em relação às espécies puras. 

Portanto, a absorção relativa de cada porção deve ser proporcional à sua 

absortividade molar. 

 

Φ𝐸→𝑍
𝜆 =

𝑉𝑦∞𝐴

𝐼𝜆𝑙휀𝐸
𝜆𝛼

𝑁𝐴 
 

(3.62) 

 

Sendo 𝛼 =
𝜀𝐴𝑧𝑜 1

𝜀𝐴𝑧𝑜 1+𝜀𝐴𝑧𝑜 2
 ou 

𝜀𝐴𝑧𝑜 2

𝜀𝐴𝑧𝑜 1+𝜀𝐴𝑧𝑜 2
 

 

 

Como nota, além desta correção da fração de luz absorvida, o  empregado 

deve ser relativo a cada espécie ou porção da molécula. Isto é, o  da unidade Azo 1, 

Azo 2, ou da porção para-azo; e não o  da díade ou bis-azofenol. 

 

Semelhantemente, para o método das conversões iniciais, 

 

 

Φ = 𝑎 ∗
𝑉𝑜𝑙 ∗ 6,022 × 1023

휀𝑙𝐼0 𝛼
 

 

(3.63) 
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3.2 Determinação do Rendimento Quântico de Isomerização Sensibilizada 

 

 

O rendimento quântico de isomerização fotosensibilizada, sens é definido 15: 

 

Φ𝑠𝑒𝑛𝑠 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑙é𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑜 𝑎𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑓ó𝑡𝑜𝑛𝑠 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑜𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎
 

 

No caso das reações fotosensibilizadas intermoleculares, adicionou-se uma 

quantidade de sensibilizador suficiente para gerar uma Absorbância acima de 2, no 

comprimento de onda de irradiação, o que significa que >99% da radiação é absorvida 

pelo sensibilizador. Portanto, o termo fotocinético é 1, e constante. A equação (3.41) 

se reduz a  

 

Φ =
Δ𝐴𝑏𝑠 ∗ 𝑉𝑜𝑙 ∗ 𝑁𝐴

휀 ∗ 𝑙 ∗ 𝐼0 ∗ 𝑡
 

 

(3.64) 
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4 Determinação das Constantes Cinéticas de Isomerização térmica Z-E e 

de parâmetros termodinâmicos do processo de isomerização 

 

 

Além da isomerização fotoinduzida, os azoderivados experimentam uma 

reação Z-E térmica, a qual deve ser levada em consideração para o cálculo de 

parâmetros cinéticos e termodinâmicos do próprio processo Z-E; além da estimativa 

mais precisa do rendimento quântico das reações fotoquímicas, como será discutido 

posteriormente. 

O isômero Z é obtido fotoquimicamente, por irradiação em um dado 

comprimento de onda. Após atingido o estado fotoestacionário, e tendo-se cessado o 

estímulo luminoso, a conversão E-Z não é mais operante; restando apenas o retorno 

Z-E. Sendo a reação de primeira ordem, a cinética térmica é dada por 

 

−
𝑑[𝑍]

𝑑𝑡
= 𝑘[𝑍] 

 

(3.65) 

 

 

Rearranjando, obtemos 

 

𝑑[𝑍]

[𝑍]
= −𝑘 𝑑𝑡 

 

(3.66) 

 

 

Integrando ambos os lados da equação, 

 

∫
𝑑[𝑍]

[𝑍]
= − ∫ 𝑘 𝑑𝑡

𝑡

𝑡0

[𝑍]

[𝑍]0

 

 

(3.67) 

 

∫
1

[𝑍]
𝑑[𝑍] = − ∫ 𝑘 𝑑𝑡

𝑡

𝑡0

[𝑍]

[𝑍]0

 

 

(3.68) 

 

 

 



270 
 

Uma vez que 

 

∫
1

𝑥
= ln 𝑥 

 

(3.69) 

 

 

Integra-se a equação (3.68) e obtém-se 

 

ln[𝑍] −ln[𝑍]0 = −𝑘𝑡 (3.70) 

 

 

A qual pode ser rearranjada na forma y = ax + b: 

 

ln[𝑍] = −𝑘𝑡 + ln[𝑍]0 (3.71) 

 

Semelhantemente à dedução da equação (3.29), a constantes térmica pode ser 

obtida através dos valores de absorbância, em função do tempo: 

 

𝑙𝑛 (
𝐴∞ − 𝐴0

𝐴∞ − 𝐴𝑡
) = 𝑘𝑡 

 

(3.72) 

 

O tempo de meia vida para o processo é dado por 

 

𝑡1
2⁄ =

ln 2

𝑘
 

 

(3.73) 

 

 

A Energia de Ativação (Ea) foi determinada através da Equação de Arrhenius, 

(3.74) ou (3.75) 

 

𝑘 = 𝐴𝑒
𝐸𝑎
𝑅𝑇 

(3.74) 
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ln 𝑘 = ln 𝐴 −
𝐸𝑎

𝑅𝑇
 

 

(3.75) 

 

Nas quais 

R = constante dos gases ideais, 8,314 J K-1 mol-1, 

T = temperatura (K). 

Plota-se ln k em função de 1/T. O coeficiente angular da reta obtida 

corresponde a –Ea / R, e o coeficiente linear é ln A. 

Os parâmetros termodinâmicos G‡, H‡ e S‡ para a isomerização térmica 

foram calculados usando a equação de Eyring (3.76) e (3.77), plotando-se ln (k/T) em 

função de 1/T. 

 

𝑘 =
𝑘𝐵𝑇

ℎ
𝑒

−Δ𝐻‡

𝑅𝑇 𝑒
Δ𝑆‡

𝑅  

 

(3.76) 

 

 

𝑙𝑛
𝑘

𝑇
=

−ΔH‡

𝑅
∗

1

𝑇
+ 𝑙𝑛

𝑘𝐵

ℎ
+

ΔS‡

𝑅
 

 

(3.77) 

 

 

O coeficiente angular da reta obtida equivale a -H‡ / R, e o coeficiente linear a 

[ln (kB / h) + S‡ / R]. 

 

Sendo  

kB = constante de Boltzmann, 1,3806503·10-23 J · K-1. 

h = constante de Planck, 6,62606876·10-34 J·s, 

R = constante dos gases ideais, 8,314 J K-1 mol-1. 

 

A Energia Livre de Gibbs de Ativação, G‡ pode ser calculada a partir de 

 

ΔG‡ = ΔH‡ − 𝑇ΔS‡ (3.78) 
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Equações não lineares empregadas nos estudos cinéticos. 

 

O nome entre parênteses é o nome da função no software Origin 8.0 ®. 

 

Monoexponencial (Exponential) 

 

𝑦 = 𝑦0 + 𝐴𝑒𝑅0𝑥 (3.79) 

 

y = variável dependente 

x = variável independente 

y0 = compensação (offset) 

A = valor inicial 

R0 = constante cinética 

 

Biexponencial (ExpDec2) 

 

𝑦 = 𝐴1 𝑒−𝑥/𝑡1 + 𝐴2 𝑒−𝑥/𝑡2 + 𝑦0 (3.80) 

 

y0 = compensação (offset) 

A1 = amplitude 1 

A2 = amplitude 2 

t1 = constante cinética 1 

t2 = constante cinética 2 

 

Sigmoidal (Boltzmann) 

 

𝑦 =
𝐴1 − 𝐴2

1 + 𝑒(𝑥−𝑥0)/𝑑𝑥
+ 𝐴2 

(3.81) 

 

A1 = valor inicial 

A2 = valor final 

x0 = centro (ponto de inflexão) 

dx = constante de tempo



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Caracterizações Espectroscópicas dos produtos 



 
4-HO-Azo-Me 
 

 
RMN 1H (300 MHz, acetona-d6) 
δ 2.41 (s, 3H), 6.92 – 7.06 (m, 2H), 7.26 – 7.42 (m, 2H), 7.74 – 7.80 (m, 2H), 7.81 – 7.87 (m, 2H), 9.06 (s, 1H).



 

4-HO-Azo-Me 
ESI+ | Amostra dissolvida em DCM e diluída em MeOH 
 

  
ESI- | Amostra dissolvida em DCM e diluída em MeOH 
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Figura A.1 - Absorções molares dos isômeros E e Z do 4-HO-Azo-Me em benzeno. 

 

Tabela A.1 - Absorções molares dos isômeros E e Z do 4-HO-Azo-Me em benzeno, em comprimentos 

de onda selecionados. 



 (nm) 
 (L cm-1 mol-1) 

Forma E Forma Z 

302 6421,7 7206 

304 7023,9 7222 

348 25700 1553,2 

370 15700 771,8 

363* 20228 938,7 

366 18400,9 883,5 

436 1035,5 2080,5 

450 970 2110,7 

 *  (maior razão  E /  Z)
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2-HO-Azo-Me 

 
RMN ¹H (300 MHz, CDCl3) 
δ 2.38 (s, 3H), 2.44 (s, 3H), 6.92 (d, J = 8.4 Hz, 1H), 7.15 (dd, J = 8.4, 1.7 Hz, 1H), 7.31 (d, J = 8.1 Hz, 2H), 7.73 (d, J = 1.5 Hz, 1H), 
7.77 (d, J = 8.3 Hz, 2H), 12.76 (s, 1H).



 

2-HO-Azo-Me 
ESI+ | Amostra dissolvida em DCM e diluída em MeOH  
 

  
ESI- | Amostra dissolvida em DCM e diluída em MeOH 
 

 
Calculado: 226.1106. Encontrado: 226.1047 
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Figura A.2 - Absorção molar do (E)-2-HO-Azo-Me em benzeno. 

 

Tabela A.2 - Absorções molares do (E)-2-HO-Azo-Me em benzeno, em comprimentos de onda 

selecionados. 

 (nm)  (L cm-1 mol-1) 

334 19900 

366 9715 

371 8985 

396 9977 

300 350 400 450 500
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1,0x104

1,5x104

2,0x104

 
(L

 m
o
l-1

 c
m

-1
)

 (nm)



 
4-HO-Azo-NO2 

 

RMN ¹H – (300 MHz, acetona-d6) δ 7.03 – 7.10 (m, 2H), 7.91 – 7.98 (m, 2H), 8.03 – 8.10 (m, 2H), 8.39 – 8.47 (m, 2H), 9.41 (s, 1H).



 

4-HO-Azo-NO2 

ESI+ | Amostra dissolvida em DCM e diluída em MeOH 0,1% ácido fórmico 
 

  
ESI- | Amostra dissolvida em DCM e diluída em MeOH 
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Figura A.3 - Absorções molares dos isômeros E e Z do 4-HO-Azo-NO2 em benzeno. 

 

Tabela A.3 - Absorções molares dos isômeros E e Z do 4-HO-Azo-NO2 em benzeno, em comprimentos 

de onda selecionados. 



 (nm) 
 (L cm-1 mol-1) 

Forma E Forma Z 

302 9377 3665 

324 8600 8500 

370 26900 1878 

383 * 24025 1000 

450 1460 2640 

 * (maior razão  E /  Z)



 
2-HO-Azo-NEt2 

 
1H NMR (200 MHz, CDCl3) 
δ 1.24 (t, J = 7.1 Hz, 6H), 3.46 (q, J = 7.1 Hz, 4H), 6.73 (d, J = 9.0 Hz, 2H), 7.00 (ddd, J = 8.4, 5.3, 1.5 Hz, 2H), 7.18 – 7.25 (m, 1H), 
7.74 – 7.81 (m, 2H), 7.83 (d, J = 1.2 Hz, 1H), 13.23 (s, 1H).



 

2-HO-Azo-NEt2 
ESI+ | Amostra dissolvida em DCM e diluída em MeOH 0,1% ácido fórmico 
 

  
 
ESI- | Amostra dissolvida em DCM e diluída em MeOH 
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HO-(Azo-Me)2 

 
δ 2.44 (s, 3H), 2.45 (s, 3H), 7.13 (d, J = 8.9 Hz, 1H), 7.29 – 7.38 (m, 4H), 7.83 (dd, J = 8.3, 3.9 Hz, 4H), 7.98 (dd, J = 8.9, 2.5 Hz, 
1H), 8.54 (d, J = 2.4 Hz, 1H), 13.36 (s, 1H). 



 

HO-(Azo-Me)2 

ESI+ | Amostra dissolvida em DCM e diluída em MeOH  
 

  
ESI- | Amostra dissolvida em DCM e diluída em MeOH 
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Figura A.4 - Absorções molares dos isômeros E,E e E,Z do HO-(Az-Me)2 em benzeno. 

 

Tabela A.4 - Absorções molares dos isômeros E,E e Z,E do HO-(Az-Me)2 em benzeno, em 

comprimentos de onda selecionados. 



 (nm) 
 (L cm-1 mol-1)

Forma E,E Forma E,Z (E)-p-Azo-Me 

302 10927,4 13734,6  

351 40700 14615  

366 31807,7 9404,67 20675 

371* 27206,5 7475.35 17304 

440 7618 7726.18  

450 6543,6 7057.24  

 

* (maior razão  E,E /  E,Z)



 
MeO-(Azo-Me)2 

  
1H NMR (300 MHz, CDCl3) 
δ 2.44 (d, J = 2.0 Hz, 3H), 2.44 (d, J = 1.5 Hz, 3H), 4.11 (s, 3H), 7.21 (d, J = 8.9 Hz, 1H), 7.30 (d, J = 3.6 Hz, 2H), 7.33 (d, J = 3.5 
Hz, 2H), 7.82 (d, J = 8.3 Hz, 2H), 7.88 (d, J = 8.3 Hz, 2H), 8.05 (dd, J = 8.9, 2.4 Hz, 1H), 8.22 (d, J = 2.4 Hz, 1H).



 

MeO-(Azo-Me)2 

ESI+ | Amostra dissolvida em DCM e diluída em MeOH  
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Figura A.5 - Absorções molares dos isômeros E,E e Z,Z do MeO-(Azo-Me)2 em benzeno. 

 

Tabela A.5 - Absorções molares dos isômeros E,E e Z,Z do MeO-(Az-Me)2 em benzeno, em 

comprimentos de onda selecionados. 



 (nm) 
 (L cm-1 mol-1)

Forma E,E Forma Z,Z (E)-p-Azo-Me 

302 16518.74 9972.69  

339 36600 4724.43  

366* 26193.2 2354.12 13100 

440 3513.45 3199.6  

450 2925.42 3036.08  

460 2472.72 2643.65  

 

* (maior razão E,E / ZZ) 
 
  



 

HO-(Azo-H)2 

 
ESI+ | Amostra dissolvida em DCM e diluída em MeOH 0,1% ácido fórmico 
 

 
 
ESI- | Amostra dissolvida em DCM e diluída em MeOH 
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HO-(Azo-OCH3)2 

 
ESI+ | Amostra dissolvida em DCM e diluída em MeOH 0,1% ácido fórmico 
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NO2-Azo-OH-Azo-NEt2 

 
(200 MHz, CDCl3)  δ 1.26 (t, J = 7.0 Hz, 6H), 3.49 (q, J = 7.0 Hz, 4H), 6.77 (d, J = 8.8 Hz, 2H), 7.11 (d, J = 8.8 Hz, 1H), 7.83 (d, J = 
9.2 Hz, 2H), 7.94 (dd, J = 8.8, 2.4 Hz, 1H), 8.02 (d, J = 9.0 Hz, 2H), 8.38 (d, J = 9.0 Hz, 2H), 8.48 (d, J = 2.3 Hz, 1H), 13.93 (s, 1H).



 

NO2-Azo-OH-Azo-NEt2 

ESI+ | Amostra dissolvida em DCM e diluída em MeOH 0,1% ácido fórmico 
 
 

  
 
ESI- | Amostra dissolvida em DCM e diluída em MeOH 

 
  

417.1626
1+

418.1658
1+

419.1781
1+

420.1810
1+

421.1827
1+

+MS, 3.0-3.5min #719-831

0

1

2

3

4

4x10

Intens.

410.0 412.5 415.0 417.5 420.0 422.5 425.0 427.5 430.0 432.5 m/z

417.1657
1-

418.1685
1-

419.1720
1-

-MS, 1.2-1.7min #292-400

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Intens.

410 412 414 416 418 420 422 424 426 428 m/z



 

300 350 400 450 500 550 600

0

1x104

2x104

3x104

4x104

 
(L

 m
o

l-1
 c

m
-1

)

 (nm)

 (E,E)-NO2-Azo-OH-Azo-NEt2

 (Z,E)-NO2-Azo-OH-Azo-NEt2

 
Figura A.6 - Absorções molares dos isômeros E,E e Z,E do NO2-Az-OH-Az-NEt2 em benzeno. 

 

Tabela A.6 - Absorções molares dos isômeros E,E e Z,E do NO2-Az-OH-Az-NEt2 em benzeno, em 

comprimentos de onda selecionados. 



 (nm) 
 (L cm-1 mol-1) 

Forma E,E Forma Z,E 

302 a 9769.6 13195.7 

370 b 19143.5 4255.18 

380 19800 4997.2 

480 40859.5 35867 

a (maior razão  Z,E /  E,E) 

b (maior razão  E,E /  Z,E)



 
M-Azo 2’ 

 
 (500 MHz, CDCl3)  1.23 (t, J = 7.1 Hz, 6H), 3.46 (q, J = 7.1 Hz, 4H), 6.73 (d, J = 8.6 Hz, 2H), 7.37 (t, J = 7.3 Hz, 1H), 7.47 (t, J = 
7.7 Hz, 2H), 7.83 (d, J = 7.8 Hz, 2H), 7.86 (d, J = 8.8 Hz, 2H).



 

M-Azo 2’ 
ESI+ | Amostra dissolvida em DCM e diluída em MeOH 0,1% ácido fórmico 
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Figura A.7 - Absorções molares dos isômeros E e Z do M-Azo 2’ em benzeno. 

 

Tabela A.7 - Absorções molares dos isômeros E e Z do M-Azo 2’ em benzeno, em comprimentos de 

onda selecionados. 



 (nm) 
 (L cm-1 mol-1) 

Forma E Forma Z 

254 7700 a 7700 a 

313 4477 4476 

366 8514,15 16647,3 

405 30836,37 5455,54 

410 b 32545,7 5647 

415 33453 5948 

416 33 500 6008,4 

434 27359,6 7246,46 

460 14830,17 7158,3 

545 52,4 690,4 

 

a Valor aproximado. Região de ruído intenso. 
b (maior razão E / Z) 



 
M-Azo 1 

 
1H NMR (300 MHz, CDCl3) δ 2.23 (s, 3H), 7.38 – 7.44 (m, 1H), 7.40 – 7.55 (m, 3H), 7.68 (d, J = 8.7 Hz, 2H), 7.86 – 7.95 (m, 1H).



 

M-Azo 1 
ESI+ | Amostra dissolvida em DCM e diluída em MeOH 0,1% ácido fórmico 
 

  
ESI- | Amostra dissolvida em DCM e diluída em MeOH 
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Figura A.8 - Absorções molares dos isômeros E e Z do M-Azo 1 em benzeno. 

 

Tabela A.8 - Absorções molares dos isômeros E e Z do M-Azo 1 em benzeno, em comprimentos de 

onda selecionados. 



 (nm) 
 (L cm-1 mol-1) 

Forma E Forma Z 

297 6333,44 7678,4 

316 12563,3 7304,4 

335 23079,84 4042,28 

353 28042,77 794,75 

366* 23255,6 178,49 

371 20216,15 161,36 

402 1741,55 827,05 

436 1163,12 2014,78 

485 612,4 1014,5 

 

* (maior razão E / Z) 
 

 



 
M-Azo 2 

 

1H NMR (300 MHz, CDC3) δ 1.22 (t, J = 7.1 Hz, 6H), 3.45 (q, J = 7.1 Hz, 4H), 3.82 (s, 3H), 4.70 (s, 2H), 6.71 (d, J = 9.0 Hz, 2H), 
6.96 – 7.01 (m, 2H), 7.82 (d, J = 8.9 Hz, 4H).



 

M-Azo 2 
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Figura A.9 - Absorções molares dos isômeros E e Z do M-Azo 2 em benzeno. 

 

Tabela A.9 - Absorções molares dos isômeros E e Z do M-Azo 2 em benzeno, em comprimentos de 

onda selecionados. 



 (nm) 
 (L cm-1 mol-1) 

Forma E Forma Z 

316 6872,6 6830 

366 9086,1 13154,5 

371 11581 12929 

402 29621,5 1989 

405 30820,2 1851,3 

410 a 32973,1 1705,4 

419 32600 - 

434 27896,9 3935,5 

485 3939,0 5200 

545 b 11.1 937,5 

 

a (maior razão E / Z) 

b (maior razão Z / E) 
 



 
H-Azo-NHAc-O-Azo-NEt2 

 
1H NMR (300 MHz, CDCl3) δ 1.23 (t, J = 7.0 Hz, 6H), 3.45 (q, J = 7.1 Hz, 4H), 4.71 (s, 2H), 6.72 (d, J = 8.8 Hz, 2H), 7.06 – 7.13 (m, 
2H), 7.43 – 7.56 (m, 3H), 7.75 – 8.00 (m, 10H), 8.46 (s, 1H). 



 

H-Azo-NHAc-O-Azo-NEt2 

 
ESI+ | Amostra dissolvida em DCM e diluída em MeOH  

  
ESI- | Amostra dissolvida em DCM e diluída em MeOH 
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Figura A.10 - Espectros de Absorção calculados dos isômeros E,Z; Z,E e Z,Z da díade                                   

H-Azo-NHAc-O-Azo-NEt2 em benzeno, através da soma das absorções dos modelos M-Azo 1 e              

M-Azo 2. 

 
 
 
 
Tabela A.10 - Absorções molares das formas (E,E), e das formas (E) e (Z) de Azo 1 e Azo 2 em 

benzeno, em comprimentos de onda selecionados. 

 

 (nm) 

 (L cm-1 mol-1) 

E,E (E)-Azo 1 (E)-Azo 2 (Z)-Azo 1 (Z)-Azo 2 

316 19243.65 12 500 * 6735 * 7300 *  

353 29600     

371 26891.8 15 032 11 860   

402 30658.5 1686 * 28 972 *   

419 35435.3     

545 88.8    950 * 

 

* Valor obtido a partir dos modelos 

  



 

Tabela A.11 - Deslocamentos químicos de RMN ¹H de solventes e impurezas possivelmente presentes 

nas amostras 341. 

Substância  (ppm) 

Clorofórmio (em CDCl3) 7,26 

Água (em CDCl3) 1,56 

Acetona (em acetona-d6) 2,09 

Água (em acetona-d6) 2,84 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela A.12 - Intensidades da fonte de radiação empregada. 

 

(nm) 

Largura 

de fenda 

(nm) 

 

Act a 

Concentração do 

actinômetro (mol L-1) 

act b Absorbância do 

actinômetro no irr

 

I0 (fótons s-1) 

254 10 P 0,006 1,25 >2 5,9·1013 

297 10 P 0,006 1,24 >2 1,96·1014 

316 10 P 0,006 1,24 >2 2,67·1014 

335 10 P 0,006 1,23 >2 3,3·1014 

366 5 P 0,006 1,21 >2 1,21·1014 

366 10 P 0,006 1,21 >2 4,4·1014 

371 10 P 0,006 1,21 >2 4,65·1014 

402 5 P 0,006 1,14 >2 1,59·1014 

405 5 P 0,006 1,14 >2 1,54·1014 

434 5 P 0,15 1,01 >2 1,51·1014 

436 10 P 0,15 1,01 >2 5,86·1014 

545 10 R 0,01 0,282 0,8544 1,17·1015 

545 10 R 0,01 0,282 0,92755 1,5·1015 

a Actinômetro empregado na análise. P = Parker ( K3Fe(C2O4)3 ); R = Reinecke ( K[Cr(NCS)4(NH3)2 ). 
b Rendimento quântico do actinômetro, segundo a literatura 243,235.



 
Tabela A.13 - Valores de rendimentos quânticos calculados pelos métodos das variações iniciais e integral, empregando intervalos distintos da cinética de 

isomerização. Parte 1. 

      Met.Int.c   calculado com base no intervalo de conversões relativas (%) 

Corante Processo exc (nm) Io (fótons s-1) a M.V. I. b (3) (5) (10) (25) (50) (75) (>75) 

             

4-HO-Azo-Me E-Z 366 4,4·1014 1 0,23 

(±0,03) 

0,25 

(±0,05) 

0,27 

(±0,13) 

0,26 

(±0,05) 

0,23 

(±0,02) 

0,19 

(±0,01) 

- - 

             

 E-Z 436 5,8·1014 1 0,16 

(±0,07) 

0,64 

(±0,22) 

0,45 

(±0,13) 

0,40 

(±0,02) 

0,35 

(±0,00) 

- - - 

             

 Z-E 436 5,8·1014 1 2,03 

(±0,26) 

* 5,77 

(±0,92) 

4,67 

(±0,98) 

3,05 

(±0,43) 

2,98 

(±0,35) 

2,83 

(±0,48) 

- 

             

4-HO-Azo-Me 

+ 2-HO-Azo-Me (1:1) 

(E-Z do 4-HO-Azo-Me) 

E-Z 366 4,45·1014 0,65 0,27 

(±0,02) 

* 0,31 

(±0,05) 

0,28 

(±0,02) 

0,24 

(±0,01) 

0,22 

(±0,02) 

0,19 

(±0,01) 

- 

             

HO-(Azo-Me)2 (E-Z
 ap) E,E - E,Z 366 4,5·1014 1 0,03 

(±0,05) 

0,16 

(±0,16) 

0,08 

(±0,01) 

0,07 

(±0,01) 

0,07 

(±0,01) 

- - - 

             

HO-(Azo-Me)2 (E-Z 
est) E,Z 366 4,5·1014 0,65 0,11 

(±0,01) 

0,12 

(±0,03) 

0,15 

(±0,04) 

0,12 

(±0,03) 

0,11 

(±0,02) 

0,11 

(±0,02) 

- - 

             

MeO(Azo-Me)2 (E-Z
 ap) E,E - Z,Z 366 4,45·1014 1 0,11 

(±0,01) 

0,11 

(±0,01) 

0,11 

(±0,03) 

0,12 

(±0,02) 

0,12 

(±0,01) 

0,10 

(±0,00) 

0,07 

(±0,01) 

- 

             

MeO(Azo-Me)2 (E-Z
est) E-Z 366 4,45·1014 0,5 0,26 

(±0,01) 

0,26 

(±0,02) 

0,28 

(±0,06) 

0,30 

(±0,04) 

0,29 

(±0,02) 

0,26 

(±0,01) 

0,20 

(±0,01) 

0,18 

(±0,01) 



 
Tabela A.13 - Valores de rendimentos quânticos calculados pelos métodos das variações iniciais e integral, empregando intervalos distintos da cinética de 

isomerização. Parte 2. 

      Met.Int.c   calculado com base no intervalo de conversões relativas (%) 

Corante Processo exc (nm) Io (fótons s-1) a M.V. I. b (3) (5) (10) (25) (50) (75) (>75) 

             

M-Azo 1 E-Z 335 3,32·1014 1 0,23 

(±0,01) 

0,26 

(±0,07) 

0,26 

(±0,03) 

0,25 

(±0,01) 

0,23 

(±0,00) 

0,22 

(±0,01) 

0,22 

(±0,01) 

- 

             

 E-Z 366 4,5·1014 1 0,23 

(±0,01) 

0,26 0,27 

(±0,02) 

0,25 

(±0,03) 

0,23 

(±0,01) 

0,23 

(±0,01) 

0,22 

(±0,01) 

0,22 

(±0,01) 

             

 E-Z 436 5,86·1014 1 0,16 

(±0,02) 

0,76 

(±0,12) 

0,45 

(±0,02) 

0,35 

(±0,03) 

0,30 

(±0,03) 

- - - 

             

 Z-E 297 1,96·1014 1 0,42 

(±0,02) 

0,48 

(±0,12) 

0,46 

(±0,06) 

0,47 

(±0,01) 

0,48 

(±0,01) 

0,44 

(±0,03) 

0,42 

(±0,02) 

- 

             

 Z-E 436 5,86·1014 1 0,46 

(±0,01) 

0,54 

(±0,19) 

0,65 

(±0,03) 

0,57 

(±0,01) 

0,56 

(±0,01) 

0,54 

(±0,01) 

0,52 

(±0,01) 

- 

             

M-Azo 2 E-Z 366 4,05·1014 1 0,29 

(±0,02) 

0,62 

(±0,25) 

0,30 

(±0,12) 

0,35 

(±0,08) 

0,34 

(±0,01) 

0,33 

(±0,00) 

- - 

             

 E-Z 405 1,54·1014 1 0,38 

(±0,01) 

0,59 

(±0,53) 

0,25 

(±0,14) 

0,42 

(±0,13) 

0,39 

(±0,06) 

0,37 

(±0,01) 

0,34 

(±0,01) 

- 

             

 E-Z 434 1,51·1014 1 0,37 

(±0,01) 

0,70 

(±0,34) 

0,99 

(±0,88) 

0,53 

(±0,22) 

0,41 

(±0,06) 

0,35 

(±0,01) 

0,34 

(±0,01) 

- 

             

 
 



 
Tabela A.13 - Valores de rendimentos quânticos calculados pelos métodos das variações iniciais e integral, empregando intervalos distintos da cinética de 

isomerização. Parte 3. 

      Met.Int.c   calculado com base no intervalo de conversões relativas (%) 

Corante Processo exc (nm) Io (fótons s-1) a M.V. I. b (3) (5) (10) (25) (50) (75) (>75) 

             

M-Azo 2 Z-E 366 1,21·1014 1 0,78 

(±0,01) 

0,83 

(±0,32) 

0,93 

(±0,12) 

0,78 

(±0,08) 

0,82 

(±0,01) 

0,71 

(±0,01) 

0,65 

(±0,01) 

- 

             

 Z-E 545 1,17·1015 1 0,53 

(±0,02) 

0,88 

(±0,89) 

0,73 

(±0,25) 

0,59 

(±0,12) 

0,46 

(±0,05) 

0,43 

(±0,04) 

0,37 

(±0,05) 

0,35 

(±0,05) 

             

M-Azo 2’ E-Z 366 1,22·1014 1 0,32 

(±0,02) 

0,31 

(±0,02) 

0,30 

(±0,02) 

0,34 

(±0,03) 

0,29 

(±0,01) 

- - - 

             

 E-Z 405 1,5·1014 1 0,40 

(±0,01) 

0,336 

(±0,02) 

0,32 

(±0,02) 

0,32 

(±0,02) 

0,34 

(±0,03) 

0,30 

(±0,02) 

0,29 

(±0,01) 

- 

             

 E-Z 434 1,62·1014 1 0,30 

(±0,01) 

0,25 

(±0,03) 

0,28 

(±0,02) 

0,25 

(±0,02) 

0,32 

(±0,03) 

0,30 

(±0,01) 

0,29 

(±0,01) 

- 

             

 Z-E 366 1,22·1014 1 0,62 

(±0,04) 

3,01 

(±1,05) 

2,93 

(±0,08) 

2,06 

(±0,05) 

1,37 

(±0,04) 

1,07 

(±0,02) 

- - 

             

 Z-E 545 1,2·1015 1 0,29 

(±0,02) 

0,26 

(±0,03) 

0,60 

(±0,05) 

0,35 

(±0,03) 

0,30 

(±0,02) 

0,26 

(±0,03) 

0,25 

(±0,02) 

- 

             

Díade (E-Z de Azo 1) E,E - Z,E 371 4,65·1014 0,559 0,20 

(±0,02) 

0,18 

(±0,09) 

0,19 

(±0,08) 

0,17 

(±0,01) 

0,18 

(±0,01) 

0,19 

(±0,00) 

0,21 

(±0,01) 

0,22 

(±0,00) 

 



 
Tabela A.13 - Valores de rendimentos quânticos calculados pelos métodos das variações iniciais e integral, empregando intervalos distintos da cinética de 

isomerização. Parte 4. 

      Met.Int.c   calculado com base no intervalo de conversões relativas (%) 

Corante Processo exc (nm) Io (fótons s-1) a M.V. I. b (3) (5) (10) (25) (50) (75) (>75) 

             

Díade (E-Z de Azo 2) E,E - E,Z 371 4,65·1014 0,441 0,53 

(±0,01)  

- - - - - - - 

             

Díade (E-Z de Azo 2) E,E - E,Z 402 1,59·1014 0,945 0,38 

(±0,02) 

0,70 

(±0,12) 

0,57 

(±0,14) 

0,44 

(±0,10) 

0,38 

(±0,01) 

0,37 

(±0,01) 

0,34 

(±0,01) 

- 

             

Díade (E-Z de Azo 1) E,E - Z,E 402 1,59·1014 0,22 0,30 

±0,01 

- - - - - - - 

             

Díade (Z-E de Azo 1) Z,Z - E,Z 316 2,67·1014 0,65 0,42 

(±0,01) 

0,58 

(±0,59) 

0,24 

(±0,14) 

0,47 

(±0,1) 

0,54 

(±0,02) 

0,54 

(±0,01) 

0,54 

(±0,01) 

- 

             

Díade (Z-E de Azo 2) E,Z-E,E 545 1,5·1015 1 0,34 

(±0,04) 

1,87 

(±2,96) 

0,59 

(±0,31) 

0,41 

(±0,1) 

0,35 

(±0,01) 

0,31 

(±0,02) 

0,28 

(±0,02) 

0,27 

(±0,02) 

a ) : fator de correção devido à competição de absorção entre uma unidade cromofórica e um conjunto (bis-azobenzeno, díade ou mistura física). No cálculo 

de , deve ser multiplicado pelo  do conjunto, e pelo I0. Vide Equação 3.62. 

b ) Método das variações iniciais (conversão entre 5 e 10%). Equação 3.44. 

c ) Método integral. Equação 3.39. 

* Não computado por escassez de pontos. 

E-Z
 ap - Rendimento quântico aparente. Calculado segundo as equações 3.44 e 3.39, considerando fração de luz absorvida pelo conjunto, e usando  do 

conjunto. 

E-Z
 est - Rendimento quântico estimado. Calculado segundo a equação 3.62, considerando fração de luz absorvida por cada subunidade, e usando  da 

subunidade. 

O último valor de cada linha corresponde ao PSS (máxima concentração possível do fotoproduto).
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