
TICA DE PROCESSOS FOTOQUIXICOS
'Oi',



D::ii1 ss~UNIV~RSIDADE
-. DE SAO PAULO

Instltuto de Flslca • Qulmlca de SAo carlos Fane (0162) 72-6222
Fax (0162) 72·2218

Av. Dr. Carlos Botelho. 1465
Caixa Postal 369
CEP 13560 - SAo Carlos - SP
Brasil

~E"BROS DA CO"ISSAO JUL6ADORA DA DISSERTA~AO DE "ESTRADO DE JOSE EDUARDO DE ALBUQUERQUE
APRESENTADA AD INSTITUTO DE FISICA E QUI"ICA DE SAD CARLOS. DA UNIVERSIDADE DE SAD PAULO. E"
22/06/92

s=_~ ~



Aos tecnicos do Grupo de Bioflsica, Isabel e Roberto,

pela ajuda tecnica e amizade.

Aos colegas do Grupo de Bioflsica, Marinonio, Cristina,

Washington, Paulinho, etc., pelo companheirismo e amizade.

Ao colega Paulo Sergio Lopes de Oliveira, pela ajuda com

o editor de textos.

A funcionaria do DFCM, Maria Benedita de Souza, pela

ajuda com 0 editor de desenhos.



Ao Departamento de Fisica da Universidade Federal de

Vi90sa, pela oportunidade concedida para a realiza9ao do mestrado.





Lista de Figuras i
Lista de Tabelas iv
Resumo v
Abstract vi

CAP.I - 0 EFEITO FOTOACUSTICO 6
1.1 - Teoria da Gerayao do Sinal Fotoacustico 7
1.2 - Sinais Fotoacusticos para Alguns Casos Especiais 10
1.3 - Determinayao de Eficiencia Quantica de

Fluorescencia por Espectroscopia Fotoacustica 16

CAP.II - PROCESSOS FOTOFISICOS DA PORFIRINA E DA QUINONA 21
11.1 - A Molecula da Porfirina 22
11.2 - Processos Fotofisicos da Porfirina 23
11.3 - Eficiencia Quantica de Fluorescencia da Porfirina 27
11.4 - A Molecula da Quinona 29
11.5 - Processos Fotofisicos da Quinona 30

CAP.III - METODOLOGIA EXPERIMENTAL 32
111.1 - 0 Espectrometro Fotoacustico 33
111.2 - A Celula Fotoacustica 37
111.3 - Preparayao dos Filmes 41
111.4 - Obtenyao dos Espectros 44

CAP.IV - RESULTADOS E DISCUSSAO 48
IV.1 - Obtenyao da Relayao entre 0 Sinal Fotoacustico

e a Concentrayao da Porfirina nos Filmes 49



IV.2 - Determinayao da Eficiencia Quantica de
Fluorescencia dos Filmes de Porfirina 54

IV.3 - Estudo da Degradayao da Porfirina nos Filmes
Preparados 63

IV.4 - Resultados Obtidos para os Filmes da Porfirina
com a Quinona 66



Figura 1.1 - Esquema de uma celula fotoacustica cil1ndrica,
mostrando somente as partes principais. 8

Figura 1.2 - Representayao esquematica dos casos especiais
para 0 Efeito Fotoacustico em amostras transparentes e
opacas. 12

Figura 1.3 - Diagrama de Jablonski simplificado, mostrando
as diversas transiyoes eletronicas mencionadas no texto. 17

Figura 1.4 - N1veis de energia e transiyoes eletronicas
para 0 sistema-modelo mencionado no texto. E1 representa a
energia do n1vel 51 e E2, a energia do n1vel 52. 18

Figura 11.3 - Espectro de absoryao 6tica de uma soluyao da
H20EP em clorof6rmio. 26

Figura 11.4 - Diagrama de n1veis de energia e transiyoes
eletronicas da H20EP. 28

Figura 11.6 - Espectro de absoryao 6tica de uma soluyao da
DDQ em clorof6rmio. 31



Figura IV.l - RelaQao entre 0 sinal fotoacustico em 398 nm
e a concentraQao da porfirina nos filmes. 52

Figura IV.2 - RelaQao entre 0 sinal fotoacustico em 498 nm
e a concentraQao da porfirina nos filmes. 52

Figura IV.3 - RelaQao entre 0 sinal fotoacustico em 530 nm
e a concentraQao da porfirina nos filmes. 53

Figura IV.4 - RelaQao entre 0 sinal fotoacustico em 565 nm
e a concentraQao da porfirina nos filmes. 53

Figura IV.5 - RelaQao entre 0 sinal fotoacustico em 619 nm
e a concentraQao da porfirina nos filmes. 54

Figura IV.6 - Espectro de absorQao 6tica de um filme de
PMMA e Porfirina, de concentraQao 1,24 x 104 Molar. As
densidades 6ticas estao subtraidas por um fator de 0,034.

Figura IV.7 - Espectro Fotoacustico de um filme de PMMA e
Porfirina, de concentraQao 1,16 x 104 Molar. 57

Figura IV.8 - Espectro de absorQao 6tica de uma soluQao da
H20EP em clorof6rmio, mostrando os pontos escolhidos de
mesma densidade 6tica.



Figura IV.9 - Espectro de absor9ao 6tica de uma solu9ao da
FeTPP em clorof6rmio, mostrando os pontos escolhidos de
mesma densidade 6tica. 62

Figura IV.10 - Espectro fotoacllsticode um filme de PMMA e
FeTPP. 63

Figura IV.11 - Espectro de absor9ao 6tica de uma solU9ao
velha da H20EP em clorof6rmio. 64

Figura IV.12 - Espectro de absor9ao 6tica de um filme velho
de PMMA e H20EP, de concentra9ao 1,24 x 104 Molar. 65

Figura IV.13 - Espectro fotoacllsticode um filme da quinona
pura cuja concentra9ao e 1,84 X 10-2 Molar. 66

Figura IV.14 - Espectro
concentra9ao da quinona
porfirina.

filme
igual

cuja
a da

Figura IV.15 - Espectro fotoacllstico de
concentra9ao da quinona e aproximadamente
porfirina.

um filme cuja
19 vezes a da

Figura IV.16 - Espectro fotoacllstico de
concentra9ao da quinona e aproximadamente
porfirina.

um filme cuja
42 vezes a da

Figura IV.17 - Espectro fotoacllstico de
concentra9ao da quinona e aproximadamente
porfirina.

um filme cuja
83 vezes a da



filme cuja
vezes a daconcentra9ao da quinona e aproximadamente

porfirina.

Figura IV.19 (a) - Primeira varredura do espectro fotoacus_
tico de um filme da porfirina com a quinona (-90 vezes mais
quinona). 72

Figura IV.19 (b) - Segunda varredura do espectro fotoacus
tico do filme especificado acima. 72

Tabela II.1 - picos do espectro de absor9ao 6tica
fig.II.3 (SolU9ao da H20EP em clorof6rmio).

Tabela IV.1 - picos do espectro de absor9ao 6tica
fig.IV.6 (Filme de PMMA e H20EP).

Tabela IV.2 - Eficiencia Quantica de Fluorescencia do Filme
de PMMA e Porfirina, de concentrayao 1,16 x 10-4Molar. 59



A transferencia de eletron~tem sido objeto de um estudo
intenso nos ultimos anos, por causa da importancia deste tipo de
rea9ao em processos naturais como a fotosslntese. Com isto, um
progresso consideravel foi conseguido na proposi9ao de modelos para
o centro de rea9ao fotossintetico, em particular utilizando 0

sistema-modelo porfirina-quinona.
Nosso intuito e estudar 0 processo de transferencia de

eletrons da porfirina para a quinona, aleatoriamente distribuldas
em uma matriz polimerica, utilizando a tecnica de espectroscopia
fotoacustica. A utiliza9ao de um filme de pollmero como meio tem
duas vantagens. A primeira e aproximar nosso sistema-modelo do
processo fotossintetico natural, no qual os doadores e os
aceitadores de eletrons estao envoltos nas protelnas do centro de
rea9ao e, portanto, em um meio polimerico. A segunda e possibilitar
a utiliza9ao desses filmes como posslveis componentes eletronicos
moleculares.

Identificamos os estados eletronicos da porfirina e da
quinona e tentamos determinar 0 estado de cargas separadas, p+ e Q-.

A partir dos espectros obtidos, determinamos a eficiencia quantica
de fluorescencia da porfirina utilizada nos filmes. Estudamos,
tambem, a degrada9ao da porfirina nos filmes preparados. Por fim,
verificamos 0 efeito da concentra9ao crescente da quinona nos
filmes preparados com a porfirina.



The electron transfer phenomenon has been the sUbject of

intense study for the last years, due to the importance of this

kind of reaction in natural processes as photosynthesis. A great

improvement has been achieved in the proposition of models for the

photosynthetic reaction center, in particular using the porphyrin-

quinone model system.

Our intention is to study the electron transfer process

of the porphyrin to the quinone randomly distributed in a polYmeric

matrix, using the photoacoustic spectroscopy. The utilization of a

polYmeric film as an environment has two advantages. The first is

to approximate our model system to the natural photosynthetic

process, in which the electron donors and acceptors are surrounded

by, the proteins of the reaction center, and thus in a polYmeric

environment. The second is to allow the utilization of these films

as possible molecular electronic components.

We identified the electronic states of the porphyrin and

the quinone, and we attempted to determine the charge separated

electronic state. We determined the fluorescence quantum efficiency

of the porphyrin films, by their photoacoustic and absorption

spectra. Also, we studied the degradation of the porphyrin in the

prepared films. Finally, we checked the effect of the increasing

concentration of the quinone in the films prepared with the

porphyrin.
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espectroscopia fotoacustica foi considerada uma tecnica de grande

utilidade para pesquisa e analise, nao somente em ~ca-·Q quimica,<2.{:

teoria bastante aceita para a obtenyao desse sinal dentro da celula

e a de Rosencwaig-Gersho [8-13], fornecendo quantitativamente
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experimental. Uma das principais vantagens da espectroscopia
fotoacustica em relayao a de absoryao 6tica e que ela permite obter
espectros de materiais que espalham muito a luz incidente, porque
somente a luz absorvida pode produzir 0 sinal acustico. Na
espectroscopia de absoryao 6tica, a luz espalhada pela amostra
provoca um problema serio, porque e considerada como se fosse
absoryao da amostra. Assim, a espectroscopia fotoacustica permite
obter espectros, similares aos de absoryao 6tica, em quaisquer
tipos de materiais s6lidos, semi-s6lidos ou llquidos, sejam eles
cristalinos, na forma de p6, amorfos, geis, soluyoes, etc. [4-7].
Tambem, ja foram obtidos experimentalmente com a tecnica
fotoacustica bons dados de absoryao 6tica em materiais que sac
completamente opacos a luz transmitida [11].

Existem varios processos fotoqulmicos que podem ocorrer
em uma amostra, devido a absoryao de luz, que afetam de alguma
forma 0 sinal fotoacustico: transferencia de eletrons,
fluorescencia, fosforescencia e reayoes fotoqulmicas. Esses
processos competem com as desexcitayoes nao radiativas que ocorrem
na amostra e que dao origem ao sinal fotoacustico. A tranferencia
de eletrons tem sido objeto de um estudo intenso nos ultimos anos,
por ser uma reayao fundamental em processos naturais como a
fotosslntese [27]. Com isto, um progresso consideravel foi
conseguido na proposiyao de modelos para 0 centro de reayao
fotossintetico, em particular utilizando 0 sistema-modelo
porfirina-quinona [28-30]. Apesar de todo 0 desenvolvimento
te6rico, a confirmayao experimental destes modelos tem sido muito
trabalhosa e acompanhada de varias controversias. Assim, este e
ainda um campo vasto para pesquisas basicas que necessitam ser
realizadas.

o processo de transferencia de eletrons e um fenomeno que
compete com a fluorescencia (e com as desexcitayoes nao radiativas)
em termos de eficiencia quantica, isto e, se ocorrer transferencia
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de eletrons do doador para 0 aceitador de eletrons, variara a
fluorescencia. No caso de 0 doador de eletrons ser 0 composto
fluorescente, entao, se mais eletrons do doador sac transferidos
para 0 aceitador, menor sera a taxa de sua fluorescencia. Diz-se,
desta maneira, que 0 processo de transferencia de eletrons provoca
a supressao da fluorescencia do doador de eletrons.

A espectroscopia fotoacu.stica, medindo os sinais
produzidos pela gerayao de calor na amostra devido a absoryao de
luz, pode ser usada para estudar 0 processo de transferencia de
eletrons da porfirina para a quinona, aleatoriamente distribuidas
em uma matriz polimerica. Este e um dos objetivos do nosso
trabalho. Escolhemos esta tecnica, ao inves da espectroscopia de
absoryao 6tica, por ser mais versatil para os nossos prop6sitos e
por ser mais sensivel, em se tratando de filmes de polimeros com
baixas concentrayoes da porfirina. Isto sem mencionar ainda que,
atraves da espectroscopia de absoryao 6tica, nao podemos obter a
eficiencia quantica de fluorescencia da porfirina nos filmes, que
e um outro objetivo do nosso trabalho. A utilizayao de um polimero,
como meio para a transferencia de eletrons, tem duas vantagens. A
primeira e aproximar nosso sistema-modelo do processo
fotossintetico natural no qual os doadores e os aceitadores de
eletrons estao envoltos nas proteinas do centro de reayao e,
portanto, em um meio polimerico. A segunda e possibilitar a
utilizayao desses filmes como possiveis componentes eletronicos
moleculares. A area de Eletronica Molecular esta em plena expansao
e, alem do seu interesse tecnol6gico, envolve ainda 0

desenvolvimento de novos materiais e 0 estudo de processos
fundamentais que ocorrem a nivel molecular. Uma vez identificados
o estado de cargas separadas e 0 estado neutro do sistema doador-
aceitador, estes dois estados podem ser usados como os estados 0 e
1 da 16gica digital. Tem-se, entao, 0 principio basico para 0

funcionamento de um transistor molecular.
'/
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Obtivemos dados em filmes de PMMA (poli-metil-

metacrilato) dopados com a octa-etil-porfirina (H20EP), com a

dicloro-diciano-benzoquinona (DDQ) e com as duas juntas. Atraves

dos espectros fotoacusticos dos filmes da porfirina, obtivemos a

rela9ao entre 0 sinal fotoacustico e a concentra9ao da porfirina

neles, para sabermos qual a sua concentra9ao que escolher1amos, a

fim de trabalharmos fora da faixa de satura9ao termica e 6tica para

a obten9ao dos espectros. Obtivemos, tambem, a eficiencia quantica

de fluorescencia da H20EP utilizada nos filmes. Fizemos um estudo

da sua degrada9ao nos filmes preparados, deixando alguns filmes ao

ar livre e sob a a9ao da luz ambiente, obtendo, posteriormente,

espectros de absor9ao 6tica. Verificamos, tambem, 0 efeito da a9ao

da luz excitadora do espectrometro fotoacustico sobre os filmes

preparados. Estudamos a altera9ao que ocorre nos espectros da

porfirina com a adi9ao da quinona em concentra90es crescentes nos

filmes preparados. Devido a transferencia de eletrons da porfirina

para a quinona, esperamos obter, de uma forma crescente, espectros

relati vos ao sistema p+ e Q-, a medida que aumentamos a concentra9ao

da quinona nos filmes. A partir desses espectros, podemos obter

dados quantitativos sobre a transferencia de eletrons da porfirina

para a quinona nos filmes de PMMA.
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CAP. I - 0 EFEITO FOTOACUSTICO

1.1 - TEORIA DA GERA<;AO DO SINAL FOTOACUSTICO

Apresentaremos agora, resumidamente, a teoria de
Rosencwaig-Gersho para 0 efeito fotoacQstico em s6lidos [8-13].
Considera-se que a fonte primaria do sinal acQstico resulta do
fluxo peri6dico de calor do s6lido para 0 gas circundante, quando
o s6lido e periodicamente aquecido pela absoryao de luz modulada.
Somente uma camada relativamente fina de ar (-1,5 rom para uma
freqUencia de modulayao da luz de 100 Hz), adjacente a superflcie
do s6lido, responde termicamente ao fluxo peri6dico de calor dele
para 0 ar circundante. Esta camada fronteiriya de ar pode, entao,
ser considerada como um pistao oscilante, criando 0 sinal acQstico
detetado pelo microfone da celula, conforme mostrado na fig.I.1.
Como a intensidade das flutuayoes peri6dicas de pressao na celula
e proporcional a quantidade de calor emanando da amostra, a
intensidade do sinal acQstico e proporcional a quantidade de luz
absorvida pela amostra.

Considera-se que 0 comprimento da celula seja pequeno
comparado ao comprimento de onda do sinal acQstico e 0 microfone
deteta a variayao de pressao media produzida na celula. Na fig.I.1,
a amostra e considerada estar na forma de um disco de espessura t,

sendo montada de tal maneira que sua superflcie frontal seja
exposta ao gas dentro da celula e sua superflcie traseira seja
colocada contra um mau condutor termico de espessura tb• 0

comprimento da coluna de gas e tg• Considera-se que 0 gas e 0

material de suporte nao sejam absorvedores de luz. A espessura da
camada fronteiriya de gas que responde termicamente a variayao
peri6dica de temperatura na superflcie da amostra e 2n~g' onde ~g e
o comprimento de difusao termica do gas. Este parametro,
relacionado com a freqUencia de modulayao da luz, e definido para



k = condutividade termica do material (cal/cm SOC);
p = densidade do material (g/cm3);

camada fronteiri~a
de gas

IIImicrofone
i luz incidente
I modulada
i

illlill
;
!

!jane1a
I
;
!

eixo de
> referencia
Xo 21tp,g



apenas 2n~g' a varia9ao peri6dica da temperatura do gas e

temperatura na superficie da amostr~{A dedu9ao das equa90es, para
~

a varia9ao peri6dica da temperatura na interface amostra-gas, advem

pistao, e derivada da lei da transforma9ao adiabatica do gas ideal.
Trabalhando desta forma, chega-se a uma expressao para a varia9ao
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absorvida pela amostra e, tambem, e proporcional a eficiencia das

conversoes nao radiativas dentro dela. 0 calor produzido dentro da

amostra e conduzido ate a sua superficie externa, sendo assim, 0

sinal fotoacustico depende das propriedades de transferencia

termica da amostra. A onda de pressao acustica viaja atraves do

gas, dentro da celula fotoacustica, da amostra ate 0 microfone,

entao 0 sinal fotoacustico depende, tambem, das propriedades do gas

e da geometria da celula. Portanto, podemos afirmar que a amplitude

do sinal fotoacustico (S) em um determinado comprimento de onda A

e igual a:

onde: K = constante de proporcionalidade dada pelas propriedades de

transferencia termica da amostra, pela geometria da celula e pela

instrumentayao empregada no espectrometro fotoacusticoi

I~~ = intensidade de luz absorvida (W/cm2) pela amostra no

comprimento de onda Ai

~ = fator de eficiencia das conversoes nao radiativas dentro da

amostra devido a absoryao de luz.

Assim, 0 sinal fotoacustico e proporcional a absoryao de luz pela

amostra e depende das propriedades termicas dela.

A expressao geral para 0 sinal acustico na celula, como

funyao dos parametros 6tico, termico e geometrico do sistema, e

bastante dificil de interpretar por ser muito complicada. Porem,

para alguns casos especiais, a expressao torna-se relativamente

simples, fornecendo compreensao fisica para 0 efeito fotoacustico

que ocorre dentro da celula. Agrupam-se esses casos de acordo com



a opacidade 6tica da amostra, que e determinada pela relayao entre
o comprimento de absoryao 6tica ~~ = 1/~ (onde ~ e 0 coeficiente de
absoryao 6tica) e a sua espessura .e. Para cada categoria de

absoryao 6tica ~~. Os seis casos estao ilustrados na fig.1.2.
Mostraremos adiante, para cada caso, a funyao complexa (Q) que

equayao, ~ = cp/cv e a razao entre os calores especlficos do gas, a
pressao e a volume constantes; Po e a pressao do gas (-pressao
ambiente); 10, a intensidade da luz monocromatica incidente; .eg, 0

material de suporte, 0 subescrito g, 0 gas e j, 0 numero complexo
igual a 'vCi.



>------+-- 1 (a) (a)

I (b) (b)

J.Ls J.Ls

I (c) (c)
I

J.Ls
J.Ls

J.Lp J.Lp = 1/~ J.Lp

CASaS 1.2.1 CAsas 1.2.2





material de suporte sac agora trocados pelos da amostra. Novamente,
o sinal acl1stico e independente de {3 e varia com w-1•
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e assim possivel, com 0 uso da tecnica fotoacustica, obter
espectros similares aos de absoryao 6tica em qualquer s6lido,
dependendo da capacidade de variayao da freqUencia de modulayao da
luz pelo chopper do espectrometro fotoacustico.

1.3- DETERMINA(:AO DE EFICIENCIA QUANTICA DE FLUORESCENCIA POR

ESPECTROSCOPIA FOTOACUSTICA

A fluorescencia e uma transiyao radiativa entre estados
eletronicos de mesma mUltiplicidade, sendo, por isso, permitida por
spin e ocorre geralmente entre estados singletos. A eficiencia
quantica de fluorescencia (¢) e uma medida da frayao de moleculas
inicialmente excitadas a um estado singleto que retornam
diretamente ao estado fundamental por meio de transiyoes
radiativas. Assim, uma eficiencia quantica de fluorescencia igual
a 0,10 representa que 10% do total das moleculas inicialmente
excitadas retornarao ao estado fundamental por meio de emissao de
fluorescencia. Os 90% restantes das moleculas acabarao retornando
ao estado fundamental por meio de transiyoes nao radiativas
(conversao interna, intersystem crossing) e por relaxayao
vibracional. Veja 0 diagrama de Jablonski simplificado, visualizado
na fig.I.3, que mostra essas transiyoes. Nesta figura, as linhas
retas representam transiyoes radiativas, enquanto as linhas curvas,
transiyoes nao radiativas. A conversao interna e uma transiyao nao
radiativa entre estados isoenergeticos de mesma mUltiplicidade
[35], sendo, por isso, permitida por spin. Estas transiyoes entre
os estados superiores sac extremamente rapidas (da ordem de
picossegundos), por isso, geralmente, nao ocorre emissao de estados
superiores. A conversao interna do primeiro estado excitado
singleto 51 e mais lenta, assim, a fluorescencia (que e da ordem de



1/transi~5es radiativas

~ \: . _ _} c. i.~ transl~es nao
~ radiativas i. :. c.

c. i. • conversao interna
i. s. c. - intersystem crossing
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quantica da conversao interna de S2 para Sl e 100%. Vamos supor,
tambem, que nao ocorre intersystem crossing. Chamaremos de E1 e E2I
respectivamente, as energias dos niveis eletronicos singletos
excitados Sl e S2 relativas ao estado fundamental So, e E· a energia
correspondente ao estado que emite por fluorescencia, conforme
mostrado na fig.I.4. Nesta figura, como na anterior, as linhas
retas indicam transi90es radiativas, enquanto as linhas curvas
representam as nao radiativas. A energia E· e geralmente menor que
E1, porque a emissao se da em um comprimento de onda maior que a
absor9ao correspondente. Sendo ¢ a eficiencia quantica de
fluorescencia, 0 esquema mostra a razao ¢ de moleculas que decaem
do nivel E· emitindo luz e a razao (1-¢) das que decaem por calor.
Podemos afirmar que, para cada molecula excitada ao nivel de
energia E1, aparecera como calor na amostra a diferen9a de energia
igual a (E1 - E·). 0 decaimento de E· para 0 estado fundamental
envolve uma componente radiativa e uma nao radiativa. Assim, para
cada molecula excitada ao nivel de energia E1, aparecera, tambem,
como calor 0 termo (1 - ¢)E·. Assim, 0 calor gerado na amostra pelo

Fig.I.4 - Niveis de energia e transi90es eletronicas para
o sistema-modelo mencionado no texto. E1 representa a
energia do nivel Sl e ~, a energia do nivel S2.



A~spectroscopia fotoacustica mede esses sinais de calor gerados na
/
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CAP.II - PROCESSOS FOTOF1SICOS DA PORFIRINA E DA

QUINONA

As porfirinas sac uma grande classe de moleculas
derivadas de um anel basico formado por quatro aneis pirr6licos
ligados par pontes metino. A regiao central pode ser ocupada por
dois atomos de hidrogenio ou por um metal. No primeiro caso, a
porfirina e chamada de base livre e, no segundo, de metalo-
porfirina. As porfirinas e seus complexos (exemplo, clorofila e
hemoglobina) sac de grande interesse bio16gico, participando em
processos como a fotosslntese, transporte de oxigenio e em rea90es
de oxida9ao-redu9ao [14-17,20,21]. Possuem carater dual por serem
doadoras ou aceitadoras de eletrons em processos fotoqulmicos,
dependendo dos potenciais de ioniza9ao dos compostos envolvidos nos
processos. A fig.II.1 mostra a molecula da porfirina de base livre
que utilizamos, a H20EP 2,3,7,8,12,13,17, 18-octaetil-21H, 23H-
porfirina, de peso molecular 534,80 g/mol.



o espectro de absor9ao 6tica da porfirina surge de
transi90es n~n·do tope de um par de orbitais cheios para a parte
mais baixa de um par de orbitais vazios, dando origem a duas
transi90es x e duas y polarizadas [14,15]. Os eixos x e y estao
contidos no plano da molecula, como pode ser visualizado na
fig.II.1 acima. Duas dessas transi90es (uma em x e outra em y) sac
altamente permitidas, sendo denominadas bandas B (estado
degenerado), correspondentes ao estado singleto S2 (banda de Soret) •
As outras duas transi90es (em x e em y) sac fracamente permitidas,
sendo denominadas bandas Q, correspondentes ao estado singleto S1'
Nas porfirinas de base livre, os dois atomos centra is de hidrogenio
abaixam a simetria quadrada do grupo D4h para a simetria retangular
D~. Esta redu9ao levanta a degenerescencia dos estados Q, mas nao
afeta grandemente os estados B. Assim, os estados Q sofrem uma
di~isao, sendo classificados como Qx e Qy' As transi90es do estado
fundamental para Qx e para Qy podem-se dar para dois niveis
vibracionais diferentes de cada estado, resultando em duas bandas
Qx e duas Qy: Qx ( 0+-0), Qx ( 1+-0), Qy(0+-0 ) e Qy(1+-0), onde, por
conven9ao, escreve-se 0 nivel vibracional do estado excitado a.

esquerda da seta.
De acordo com 0 Principio de Franck-Condon, as transi90es

eletronicas ocorrem em um intervalo de tempo muito curto, de tal
maneira que nao ocorre mudan9a na posi9ao nuclear ou na sua energia
cinetica durante a transi9ao. Assim, a transi9ao pode ser
representada por uma linha vertical conectando as duas superficies
de energia potencial no diagrama energia (E) versus separa9ao
internuclear (r), e a transi9ao mais provavel e para 0 nivel
vibracional com a mesma distancia internuclear que no ponto de
retorno da oscila9ao, exemplo linhas AB e CD na fig.II.2 [35]. A
figura mostra que a absor9ao AB e mais provavel do nivel vibracional



zero do estado fundamental (0 que e valido para a maioria das
moleculas na fase condensada, em temperatura ambiente) para um
nivel vibracional superior do estado excitado. Tambem, a figura
mostra que a emissao CD e mais provavel do nivel vibracional zero
do estado excitado para um nivel vibracional superior do estado
fundamental. Esta considerayao e valida, porque, geralmente, na
fase condensada, em temperatura ambiente, 0 estado excitado das
moleculas se equilibra termicamente (relaxayao vibracional) antes
da emissao, e, com isso, a emissao se da exclusivamente do nivel
vibracional mais baixo do estado excitado. Assim, a emissao,
correspondendo a dois estados eletronicos, se da em um comprimento
de onda maior que a absoryao correspondente aos mesmos estados
eletronicos. Deve ser enfatizado que moleculas reais sac
osciladores anarmonicos e, para moleculas diatomicas, 0 diagrama de
energia potencial e aproximada pela curva de Morse. Alem disso,
para qualquer molecula contendo mais que dois atomos, a curva de
energia potencial torna-se uma superficie em muitas dimensoes por
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causa do grande m1mero de modos vibracionais possiveis. Assim,
correspondendo a uma transiyao eletronica particular, havera uma
multiplicidade de transiyoes vibracionais e rotacionais tao
proximamente espayadas que elas iraQ se superpor, dando origem a
uma banda de absoryao larga e suave. Entao, a forma da banda de
absoryao e determinada pelo Principio de Franck-Condon e seu
envelope e, por esta razao, conhecido como envelope de Franck-
Condon.

Deve-se notar que a excitayao leva a um alongamento da
ligayao. Isto e de se esperar sempre que 0 eletron excitado seja
promovido a um orbital anti-ligante, com isso provocando um
enfraquecimento da ligayao. Com moleculas grandes e rigidas, por
exemplo moleculas aromaticas, ha uma pequena mudanya na geometria
devido a excitayao, entao 0 minimo da superficie de energia
potencial do estado SI e pouco deslocado em relayao ao do estado So

[35]. Assim, no espectro de absoryao das porfirinas, as transiyoes
(O~O) sac provaveis de acontecer, dando origem a bandas de
absoryao, e no espectro de emissao, aparecem duas bandas
correspondentes as transiyoes Qx(O~O) e Qx(O~l), correspondendo as
emissoes por fluorescencia do estado singleto 81• A energia da
transiyao O~O na emissao e'menor do que na absoryao O~O, assim as
bandas O-Ode emissao e de absoryao se separam. Isto ocorre devido
a interayao entre soluto e solvente (ou soluto e matriz polimerica
no caso de filmes) na excitayao [35]. Esta interayao faz com que 0

nivel de energia Qx no estado excitado (Q:) sofra um deslocamento
(para menor energia), tornando a emissao O~O deslocada para 0

vermelho em relayao a absoryao (veja a fig.II.4, pag.28, que mostra
os niveis de energia da H20EP e as diversas transiyoes eletronicas) .
Nenhuma emissao do estado singleto 82 foi detetada em porfirinas de
base livre como a H20EP, a H2TPP (tetrafenilporfirina) e a H2P [16],
ou, entao, foi encontrado um valor muito baixo para a sua
eficiencia quantica, por exemplo menos que 0,0003 para a H2TPP [17].



o aumento da banda Qy nas porfirinas de base livre, 0 pequeno gap

de energia e 0 forte acoplamento entre os estados B e Qy sao
responsaveis pela rapida desativa9ao do estado 82, ocorrendo

0.00
300 460 540 620

COMPR. DE ONDA (nrn)
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Tab.11.1 - picos do espectro de absor9ao 6tica da fig.11.3 (SolU9ao

da H20EP em clorof6rmio) .

BANDA COMPR. DE ONDA (nm) DENS1DADE 6T1CA

B 400 2,3168

Qy(1+-0) 498 0,1831

Qy(0+-0) 534 0,1432

Qx(1+-0) 566 0,0941

Qx(0+-0) 619 0,0686

ll.3 -EFICIENCIA QUANTICA DE FLUORESCENCIA DA PORFIRINA

Conforme mencionado no capitulo anterior, a conversao

interna entre os estados eletronicos superiores, por ser

extremamente rapida, apresenta eficiencia pr6xima de 100%. 1sto se

verifica para a H20EP, como mencionado no t6pico anterior. Assim,

podemos aplicar a equa9ao 1.14, pag.20, do capitulo anterior para

a determina9ao da eficiencia quantica de fluorescencia da H20EP nos

filmes preparados. Esta porfirina apresenta duas bandas de emissao,

aproximadamente em 628 e em 695 nm, quando dissolvida em benzene

[16]. De acordo com a literatura [20,21], essas duas bandas exibem

simetria especular com rela9ao as bandas de absor9ao Qx(O+-O) e

Qx(1+-0). Assim, nao ha emissao do nivel Qy• Tambem, nao ha emissao,

em temperatura ambiente, de fosforescencia de porfirinas de base

livre em solu9ao [19]. Assim, podemos supor que as eficiencias

quanticas da conversao interna de S2 para Sl e de Qy para Qx sao

iguais a 100%. Vamos supor, tambem, que nao ocorre intersystem

crossing para a H20EP. A fig.11.4 mostra os nlveis de energia dessa



porfirina, indicando as diversas transiyoes eletrOnicas que podem
ocorrer (consideradas as suposiyoes feitas acima) devido a absoryao
de luz. As linhas retas verticais representam transiyoes
radiativas, e as curvas, transiyoes nao radiativas. A direita das

comprimentos de onda, em nm, caracteristicos de cada absoryao.
Perto das linhas correspondentes as emissoes do nivel Q:, mostra-se
a razao ~ de moleculas que decaem por emissao de luz e, ao lado da
transiyao nao radiativa correspondente, a razao (1-~) das que
decaem por calor. Tambem, estao indicados os comprimentos de onda
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Para efeito de simplifica9ao, desprezaremos 0 calor
gerado na relaxa9ao do nivel vibracional 1 para 0 nivel vibracional
o (zero) do estado fundamental, que advem da emissao Qx(O~l). Isto
nao provoca muito erro, porque a energia correspondente a essa
relaxa9ao vibracional e baixa (cerca de 10% da energia
correspondente a 620 nm) e, de acordo com a referencia [16], a
eficiencia para esta emissao e cerca de 1,7 vezes menor que a da
emissao Qx(O~O), para a H20EP diluida em benzeno. Assim, para efeito
de calculo, ao aplicarmos a equa9ao I.14 do capitulo anterior, e
como se estivessemos desconsiderando a emissao Qx(O~l) da porfirina.
A diferen9a para 0 resultado final, considerando ou nao esta
emissao, e pequena comparada aos erros obtidos na determina9ao da
eficiencia quantica de fluorescencia da porfirina no filme de PMMA,
utilizando a espectroscopia fotoacllstica, conforme sera visto
posteriormente.

Podemos considerar quaisquer dois pontos de mesma
densidade 6tica correspondentes a duas bandas de absor9ao da
porfirina, para 0 calculo da eficiencia quantica. Porem, tomando-se
pontos correspondentes a bandas mais afastadas uma da outra, a
diferen9a de energia e maior, 0 que provoca menos erro na
determina9ao dos sinais fotoacllsticos dos dois pontos. Fizemos 0

calculo da eficiencia quantica de fluorescencia da porfirina,
tomando pontos correspondentes a banda Qx(O~O) e Qy(l~O). Os
resultados serao apresentados no capitulo IV.

11.4 - A MOLECULA DA QUINONA

As quinonas formam uma grande classe de moleculas de
muita importancia em sistemas biol6gicos, por serem receptoras de
eletrons, participando em processos de transferencia de eletrons,
como a fotossintese. A p-benzoquinona e a mais simples dicetona
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ciclica conjugada [22,23]. Nos trabalhamos com a 2,3-dicloro-5,6-

diciano-1,4-benzoquinona, a DDQ, de peso molecular 227,01 g/mol,

mostrada na fig.II.5 abaixo. De acordo com a referencia [24], a

sUbstitui9ao por cloro na parte externa do anel aumenta bastante a

eletroafinidade da molecula p-benzoquinona. A tetracloro-p-

benzoquinona, a cloranil, e a que apresenta a maior eletroafinidade

apresentada na tab.I da referencia [24]. Trocando-se dois atomos de

cloro por dois radicais cianeto na molecula de cloranil, resulta em

uma eletroafinidade ainda maior. Assim, a DDQ e a molecula que

apresenta uma das maiores eletroafinidades da classe das quinonas.

C~

11.5 - PROCESSOS FOTOFisICOS DA QUINONA

As absor90es da p-benzoquinona no ultravioleta sac devido

a transi90es "-". entre 0 estado fundamental 50 e estados singletos

excitados 52 e 53. A banda de absor9ao no visivel dessa quinona e

fraca (log €mu = 1,2 em 445 nm, onde € e 0 coeficiente de extin9ao)

e corresponde a transi90es n-"· entre 0 estado fundamental e 0

estado singleto 51 [22,23]. A medida que se aumenta a sUbstitui9ao

da parte externa do anel por cloro, as bandas no ultravioleta



sofrem um deslocamento para menor energia e a banda no visivel
desloca-se para maior energia. E devido a isto que 0 espectro de

clorof6rmio, na regiao entre 300 e 750 nm. Nota-se que a banda com
pico em 387 nm estende-se por quase toda regiao do visivel. A
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A l&mpada de xenonio e da Oriel Corporation, modelo
66021, de 450 W, utilizando um photofeedback, para manter constante

n(>Omo
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limpada
de xenonio

com com
corpo negro amostra

G::J
lock-in EGG 5210

w OJ
lock-in SRS SR530

impressora microcomputador

Fig.III.1 - Diagrama do espectrometro fotoacustico.



34

De acordo com a teoria mostrada no capitulo I, nota-se
que 0 sinal fotoacustico aumenta linearmente com a intensidade da
luz incidente na amostra. Assim, e vantajoso usar uma fonte de luz
intensa e um monocromador de alta saida de luz (numero f baixo). A
fun9ao do monocromador e tornar a luz da lampada de xenonio, que e
de emissao de faixa larga, monocromatica. 0 nosso monocromador e da
Thermo Jarrell Ash Corporation, modele 82-497. Ele possui razao
focal f/3,8 e comprimento focal 275 mm, equipado com tres redes de
difra9ao: uma para 0 ultravioleta, com 2400 sulcos/mm, blaze a 260
nm e dispersao de 1,5 nm/mm, para ser utilizada na regiao 200-450
nmi a segunda para 0 visivel, com 1200 sulcos/mm, blaze a 520 nm e
dispersao 3,0 nm/mm, para ser usada na regiao 380-900 nmi e a
terceira para 0 infravermelho pr6ximo, com 300 sulcos/mm, blaze a
2,0 ~m e dispersao 12,0 nm/mm, para ser utilizada na regiao 1,3-3,6
~m. Estabelecemos 1,0 mm para a fenda de saida do monocromador,
utilizando a rede de difra9ao para 0 visivel, correspondendo a uma
resolu9ao de 3 nm.

o chopper para modular a luz e EG&G-PARC, modele 194A.
Ele e de natureza eletromecanica, possuindo ajuste de velocidade.
Desta forma, possibilita ajustar a freqtienciade modula9ao da luz.
Trocando-se 0 disco com as fendas para a passagem da luz, podemos
conseguir uma faixa de varia9ao de freqtiencia de 3 a 500 Hz
aproximadamente. 0 chopper pode ficar situado tanto na frente como
atras do monocromador. As fibras 6ticas sac utilizadas para a
duplica9ao do feixe de luz e para leva-Io ate as celulas
fotoacusticas.

Sao utilizados dois lock-in : um da Stanford Research
Systems, modele SR 530, e outro da EG&G-PARC, modelo 5210. Esses
amplificadores lock-in possuem pre-amplificador interno. 0
microcomputador usado e um compativel com 0 IBM PC-XT, conectado a
uma impressora Epson, modele Apex 80, para a reprodu9ao dos
espectros obtidos. 0 sinal do lock-in EG&G-PARC entra no SRS para
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usar 0 interfaceamento deste com 0 microcomputador. 0 lock-in SRS
converte os dois sinais ana16gicos vindos das celulas, depois de
amplificados, em sinais digitais que entram simultaneamente no
microcomputador. Este faz a divisao dq sinal vindo da amostra pelo
da referencia, tirando, assim, do espectro fotoacustico da amostra
o espectro de emissao da lampada. Desta maneira, 0 espectro da
amostra ja sai normalizado. 0 microcomputador controla, tambem, 0

motor de passo Astrosyn da Minebea Company Ltd., tipo 23PM-C406,
atraves de um driver apropriado, ligado a uma porta digital dele.
o motor de passo, acoplado ao monocromador, e necessario para
varrer todo 0 espectro na regiao que se quer trabalhar. Os
espectros obtidos podem ser gravados tanto no disco rlgido
(Winchester) do microcomputador, como em disquetes, para posterior
visualiza9ao dos espectros ou para se fazer calculos matematicos
com eles, como, por exemplo, suaviza9ao dos espectros, soma,
subtra9ao, multiplica9ao ou divisao de um espectro por outro, media
de varios espectros, etc.

As celulas fotoacusticas possuem microfones de eletreto,
piezoeletricos. 0 microfone capta 0 sinal acustico proveniente da
varia9ao peri6dica de pressao dentro da celula. 0 sinal acustico e
coletado e amplificado pelo lock-in. A fun9ao deste e amplificar
sinais debeis e superpostos a ruldos eletricos [32,33]. A
amplifica9ao se da com base no sinal de referencia vindo do
chopper, ou seja, somente os sinais que possuem a mesma frequencia
de modula9ao da luz (devida ao chopper) sac amplificados pelo lock-

in. Assim, a maior parte do ruldo eletrico, que esta superposto ao
sinal que se quer amplificar, e desprezado pelo lock-in, que tambem
e sensivel a fase do sinal. Esta representa a defasagem que existe
entre a luz incidente na amostra e 0 sinal fotoacustico coletado
pelo lock-in.

Outra maneira utilizada para minimizar os ruldos
eletricos, alem da utiliza9ao dos amplificadores lock-in, e 0



-.de 6tica do DFCM/IFQSC/USP. Esse programa fornece, tambem, recursos

haver integrayao do sinal pelo lock-in. Os pontos de cada espectro
adquiridos com 0 nosso espectrometro fotoacustico foram obtidos a
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Depois de corrido 0 espectro, 0 programa fornece varios
recursos para visualiza9ao dele, tais como visualiza9ao em
separado do espectro nao normalizado e 0 espectro de emissao da
lampada, ou, entao, 0 espectro normalizadoi suaviza9ao matematica
dos espectrosi acesso aos pontos dos arquivos de dadosi impressao
dos espectros em folha de papeli etc. Pode-se, tambem, utilizar
outros softwares disponiveis para 0 microcomputador, a fim de se
trabalhar com os espectros obtidos, como, por exemplo, programas
matematicos, necessarios para calculos com os espectros.

Para se projetar uma celula fotoacustica, tem-se que ter
alguns criterios em mente [5,11,13] :
a. isolamento acustico do ambiente externoi

b. minimiza9ao de sinal fotoacustico estranho que surge da
intera9ao do feixe luminoso com as paredes, a janela e 0 microfone
da celulai
c. tipo do microfonei
d. meios para maximiza9ao do sinal acustico dentro da celulai
e. 0 conjunto de requisitos das amostras a serem estudadas e 0 tipo
de experimento a ser feito.
Detalha-se agora, de uma forma melhor, os criterios acima.
a. Para isolar acusticamente a celula do ambiente externo, ela deve
ser projetada com boa veda9ao acustica e com paredes de espessura
suficiente para formar uma boa barreira acustica. Deve-se, tambem,
tomar algumas precau90es razoaveis para isolar a celula das
vibra90es do ambiente, como, por exemplo, apoia-Ia em cima de um
suporte amortecido ou de uma espuma macia. E: bom, tambem, usar
freqtienciasde modula9ao da luz diferentes daquelas correspondentes
as vibra90es mecanicas do ambiente, e diferente de 60 HZ, que e a



b. Para minimizar qualquer sinal fotoacustico que pode surgir da
intera9ao do feixe luminoso com a janela e as paredes da celula,
deve-se utilizar as janelas mais transparentes possiveis para a
regiao espectral de interesse e construir 0 corpo da parte externa
da celula com aluminio ou a90 inoxidavel polidos. Contanto que as
capacidades termicas dessas paredes sejam grandes, 0 sinal
fotoacustico, resultante da absor9ao pelas paredes de parte da
radia9ao incidente e espalhada, sera bem fraco. Deve-se, tambem,
deixar bem limpas as superficies internas da celula, para evitar
sinais devido a contaminantes das superficies. Deve-se, ainda,
projetar a celula de tal forma a minimizar a quantidade de luz
espalhada que pode surgir do diafragma do microfone.

c. Deve-se utilizar microfones que possuem resposta plana de
frequencia sobre uma grande faixa acustica e que possuem uma alta
sensibilidade. Os microfones planos de eletreto, piezoeletricos,
sac bons exemplos e sac os utilizados nas celulas fotoacusticas do
nosso espectrometro. Pode-se usar, tambem, microfones cilindricos
de eletreto que possuem uma grande area superficial, aumentando,
com isso, sua sensibilidade. Porem, apresentam a desvantagem de nao
possuirem uma resposta plana de frequencia sobre uma faixa acustica
larga, causando, assim, algum problema se se planeja fazer
experimentos a diferentes freqlienciasde modula9ao da luz.

d. Como 0 sinal na celula fotoacustica varia inversamente com 0
volume do gas, deve-se tentar minimizar 0 volume do gas. Contudo,
tem-se que tomar cuidado para nao minimizar este volume ao ponto em
que 0 sinal acustico produzido pela amostra sofra apreciavel
dissipa9ao nas paredes e na janela da celula antes de alcan9ar 0
microfone. A distancia entre a amostra e a janela da celula sempre
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deve ser maior que 0 comprimento de difusao termica do gas, uma vez

que este, mUltiplicado por 2n, e a camada adjacente do gas que age

como um pistao acustico, gerando 0 sinal na celula. Ja foi

mencionado que, para 0 ar a pressao ~ temperatura ambientes, essa

camada e de apenas 1,5 rom a uma freqtiencia de modula9ao da luz de

100 Hz. Outros metodos para aumentar 0 sinal fotoacustico inclui 0

uso de gases com uma alta condutividade termica, 0 uso de gases a

pressoes mais altas e a temperaturas mais baixas, como pode ser

visto nas equa90es para os casos especiais mostrados no capitulo I.

Todos esses metodos farao aumentar 0 sinal fotoacustico sem limitar

a escolha das freqtiencias de modula9ao da luz.

e. Quao firmemente se deve seguir os criterios acima, dependera,

logicamente, do tipo de amostra usada (po, gel, liquido, etc.), do

seu tamanho e do tipo do experimento que se pretende fazer (baixa

temperatura, alta temperatura, etc.).

A fig.III.2 mostra um esquema da celula fotoacustica que

utilizamos, tendo sido projetada em nosso laboratorio. 0 corpo dela

e de aluminio e tem formate cilindrico. 0 porta-amostra e uma pe9a

cilindrica de acrilico (PMMA), que e rosqueada para 0 interior da

celula por intermedio de um suporte que encaixa em sua parte de

baixo. A janela e de vidro BK-7 e e fixada por um anel rosqueado de

latao, este possuindo um anel menor de teflon incrustado na parte

de baixo, para poder pressionar a janela sem encostar a parte de

metal nela. 0 microfone e de eletreto, piezoeletrico, da Archer,

modele 270-090, necessitando de um resistor de 1kn ligado ao fio de

saida de sinal, a fim de ser ligado ao polo positive da bateria

(4,5 V).

Como pode ser visualizado na figura, 0 microfone e 0

resistor ficam dentro do corpo da celula. A parte onde fica 0

microfone e bem veda do com borracha de silicone, para isolamento
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Fig.III.2 - Visao em corte da celula fotoacustica.
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ID.3 - PREPARA<;AO DOS FUMES

Os filmes foram feitos a partir de uma soluyao contendo
a matriz polimerica, a porfirina H20EP e/ou a quinona DDQ, de modo
que se espera que haja uma distribuiyao aleat6ria da porfirina e/ou
da quinona nos filmes preparados. Testamos 0 melhor solvente para
os tres componentes formadores dos filmes. A porfirina e a quinona
apresentaram boa dissoluyao em clorof6rmio, a temperatura ambiente.
Inicialmente, testamos 0 polimero policarbonato na forma de
pequenos graos. Porem, a sua dissoluyao em clorof6rmio era lenta e
precisava de aquecimento. Testamos sua dissoluyao em diclorometano,
apresentando uma rapidez maior na sua dissoluyao. Porem, tivemos 0

problema da evaporayao muito rapida deste solvente, inviabilizando
o processo de preparayao dos filmes. Assim, desistimos de fazer
filmes com 0 policarbonato. 0 PMMA (poli-metil-metacrilato), por
ser um p6 muito fino, apresentou uma dissoluyao boa em clorof6rmio
na quantidade que utilizavamos dele, nao necessitando de
aquecimento. 0 clorof6rmio foi 0 melhor solvente que achamos para
dissolver 0 PMMA, a porfirina e a quinona, sem haver grande
evaporayao de solvente na preparayao dos filmes e sem necessitar de
aquecimento, pois altas temperaturas podem degradar as moleculas da
porfirina.

Os filmes foram preparados com 300 mg de PMMA mais as
soluyoes previamente preparadas da porfirina e/ou da quinona em
clorof6rmio. A concentrayao das soluyoes da porfirina era muito
baixa. Assim, utilizavamos quantidades muito pequenas dela,
tornando impossivel a sua pesagem, para podermos determinar a
concentrayao das soluyoes. Desta forma, as concentrayoes dessas
soluyoes eram determinadas atraves da espectroscopia de absoryao
6tica, utilizando a Lei de Beer-Lambert [34,35]:



onde:
A(A) = absorb!ncia ou densidade 6tica no comprimento de onda Ai
C = concentra9ao da solU9aoi
€(A) = coeficiente de extin9ao do soluto no comprimento de onda Ai
f = caminho 6tico para a luz atravessar a solu9ao, sendo a
espessura da cubeta porta-amostra do espectrofotOmetro.

Na equa9ao (111.1), se €(A) estiver em M"lcm-1e £ em cm, entao a
concentra9ao da solU9ao sera dada em Molar. Verificamos que a
solu9ao resultante com 0 PMMA, a porfirina e/ou a quinona,
possuindo um volume de 1,25 ml, apresentou a viscosidade ideal para
fazermos os filmes na espessura de aproximadamente 0,11 rom. Esse
foi 0 volume total que utilizamos para a solU9ao resultante. Para
evitar grande evapora9ao do clorof6rmio, preparamos a solu9ao
resultante em um pesa-filtro, que e um recipiente apresentando uma
tampa de vidro.

Os filmes sac feitos, despejando a solU9ao resultante do
PMMA com a solu9ao da porfirina e/ou da quinona em cima de uma
placa de vidro bem limpa, e, logo a seguir, estiramos com 0
extensor de filmes que e mostrado na fig.III.3. Ele e constituido
por uma regua niveladora, que e uma barra de a90 retificado, bem
lisa na superficie que fica em contato com a solU9ao do polimero.
Possui um micrOmetro acoplado na parte da frente, fixado por um
parafuso, para regular a altura da regua niveladora. Esta e presa
a uma arma9ao feita de aluminio anodizado. Despejamos a solu9ao com
o polimero sobre a placa de vidro, atraves do espa90 vazio central
do extensor e, a seguir, aplicamos a ele, da melhor maneira
possivel, uma velocidade constante, a fim de fazermos um filme de
espessura homogenea. Verificamos que a altura da regua niveladora
do extensor de filmes, regulada pelo seu micrOmetro, nao e 0 unico
fator determinante para a espessura dos filmes preparados. 0 que
mais determina a espessura deles e a viscosidade da solu9ao
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do ar e da luz, comeyamos a preparar os filmes em ambiente inerte,
ou seja, em uma camara fechada, onde fazlamos fluir,
constantemente, gas nitrogenio. A camara possui luvas, comunicando
com a parte exterior, atraves das quais podemos manus ear coisas
dentro dela. Colocamos a placa de vidro, 0 extensor de filmes, um
vazador de rolhas (para cortar os pedayos de filme, a serem
colocados dentro da celula fotoacftstica, de uma forma circular,
possuindo diametro em torno de 9 rom), uma pinya e alguns potes
pretos de plastico com tampas, todos dentro da camara com 0

nitrogenio. A soluyao viscosa, contendo 0 PMMA, a porfirina e/ou a
quinona, preparada dentro do pesa-filtro, e levada para dentro da
camara, onde, a seguir, estiramos 0 filme. Oentro da camara, os
pedayos de filme sac cortados e deixados para secar, em torno de
doze horas, ao abrigo da luz ambiente (pois cobre-se a camara com
um pano preto), e, posteriormente, os pedayos de filme sac
guardados dentro dos potes, que sac hermeticamente fechados com as
tampas de plastico. Assim, evitamos ao maximo a ayao do ar e da luz
ambientes sobre os filmes preparados. Verificamos que esta foi a
melhor maneira de fazermos os filmes, evitando a degradayao da
porfirina neles. Oesta forma, obtivemos espectros confiaveis para
os filmes da porfirina, parecidos com os obtidos para uma soluyao
nova dela.

ill.4 - OBTEN<;AO DOS ESPECTROS

Os espectros de absoryao 6tica sac obtidos no
espectrofotOmetro da Varian, modelo Cary 2315, acoplado a um
microcomputador, OS-15, para tornar a obtenyao dos espectros de uma
maneira mais simples e mais pratica e, tambem, para gravar os
espectros obtidos em disquetes, para posterior utilizayao deles. 0
microcomputador tem praticamente a mesma utilidade que 0 instalado
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no nosso espectrometro fotoacllstico. Ele, tambem, e ligado a uma

impressora Epson, modele LX-SOO, tendo, como finalidade, a

reprodu9ao dos espectros obtidos.

Conforme mencionado anteriormente, 0 nosso espectrometro

fotoacllstico e de feixe duplo, utilizando duas celulas

fotoacllsticas iguais. Observamos que as celulas, mesmo sendo

iguais, apresentam respostas fotoacllsticas diferentes, isto e, para

uma mesma amostra, elas fornecem espectros ligeiramente diferentes.

Verificamos isto, obtendo espectros de corpo negro com as duas

celulas e fazendo a divisao do sinal obtido por uma pelo sinal da

outra. Esta razao tern que dar urn valor constante em toda a regiao

espectral considerada, se as celulas apresentarem respostas iguais,

pois as condi90es para elas sac iguais. Porem, nao foi verificado

isto, indicando respostas diferentes das duas celulas. Uma celula,

tambem, apresentou ser mais ruidosa que a outra. Desta maneira,

mesmo tendo obtido todos os espectros dos filmes da porfirina e/ou

da quinona, utilizando a montagem de feixe duplo, resolvemos fazer

a normaliza9ao dos espectros fotoacllsticos com 0 espectro de corpo

negro, obtido com a mesma celula utilizada para as amostras. Com

isso, evitamos problemas relacionados com respostas diferentes das

duas celulas fotoacllsticas. Obti vemos cinco espectros de corpo

negro com a celula fotoacllstica, utilizada para as amostras, em

epocas diferentes, logicamente nos mesmos dias das obten90es dos

espectros das amostras. Calculamos a media desses cinco espectros

de corpo negro e a usamos para a normaliza9ao de todos os espectros

obtidos para as nossas amostras. Assim, todos os nossos espectros

fotoacllsticos foram normalizados pelo mesmo espectro medio de

emissao da lampada.

Vimos no capitulo I que 0 sinal fotoacllstico e

proporcional a ",-IOU a ",-3/2, para os casos especiais. Assim, 0 sinal

fotoacllstico aumenta com a diminui9ao da freqtiencia de modula9ao da

luz. Como os nossos filmes apresentam concentra9ao muito baixa da



sinal e forte e a relac;:ao sinal/ruido e bastante alta
(aproximadamente 15/1 para a banda mais fraca da porfirina). Apesar

pelo lock-in. A constante de tempo de integrac;:aodo sinal pelo
lock-in foi fixada em 1 s para a obtenc;:aode todos os espectros.
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Comisso, estabelecemos, atraves da constante de tempo do motor de

passo, um tempo de espera de aproximadamente 1 s, para que haja

tempo de 0 lock-in integrar 0 sinal antes de cada ponto ser

adquirido.

Todas as manipulac;:oes matematicas dos espectros foram

realizadas, utilizando 0 programa "Mathcad" para 0 microcomputador.

Tambem,foi usado 0 programa "Labcalc" para determinac;:ao de pontos

dos espectros com maior precisao. Os graf icos e os espectros

(fotoacusticos e de aborc;:ao 6tica) finais foram gerados pelo

programa "Grapher". Tambem, foi utilizado 0 software disponivel

para 0 microcomputador acoplado ao espectrofotometro da Varian.



CAP.IV - RESULTADOS E DISCUSSAO



CAP.IV - RESULTADOS E DISCUSSAO

IV.I - OBTEN<;AO DA RELA<;AO ENTRE 0 SINAL FOTOACUSTICO E A

CONCENTRA<;AO DA PORFIRINA NOS FILMES

o coeficiente de absoryao 6tica de uma amostra, em um

determinado comprimento de onda, e diretamente proporcional a sua

concentrayao, sendo dado por:

onde:

€ = coeficiente de extinyao da amostra para 0 comprimento de onda

considerado (em Klcm-l);

C = concentrayao (em Molar) da amostra.

Nessa equayao, {3 e dado em cm-l. Para 0 filme de PMMA e H20EP, de

concentrayao 1,2 x 104 Molar, em 498 nm, {3 = 2,8 cml, 0 que implica

JJ.p = 0,36 cm, considerando € = 1 X 104 Klcm-l• Consideramos 0

coeficiente de extinyao, em 498 nm, para a porfirina no filme de

PMMA como sendo da ordem de 104 Klcm-l, que e proximo do valor citado

na literatura, 1,4 x 104 M-lcm-l, para a H20EP dissolvida em

diclorometano [18]. Como a espessura dos filmes e em torno de 0,011

cm, podemos ver que eles sac oticamente transparentes em 498 nm.

Em 397 nm, € = 3,7 x 105 Klcm-lpara a H20EP em diclorometano [18].

Assim, considerando € = 3 x 105 Klcm-lpara a H20EP no filme de PMMA,

obtemos JJ.p = 0,012 cm, ou seja, neste comprimento de onda, 0 filme

da porfirina esta no limite entre ser oticamente transparente e

oticamente opaco.

E importante obter a relayao entre 0 sinal fotoacllstico

e a concentrayao da porfirina nos filmes, a fim de sabermos se esta

havendo ou nao saturayao termica e 6tica para a obtenyao do sinal.

Se 0 sinal fotoacllstico aumenta linearmente com a concentrayao da

porfirina, efeitos de interferencia devido a saturayao termica e
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6tica nao estarao presentes no experimento, dentro da faixa de
concentrayao utilizada.

A saturayao do sinal fotoacustico ocorre quando 0

comprimento de difusao termica em uma amostra oticamente opaca e
maior que 0 comprimento de absoryao 6tica [13,36]. Este modo de
saturayao resulta da interayao entre processos termicos e 6ticos
dentro da amostra. Uma outra forma de saturayao esta no processo de
excitayao, isto e, a saturayao 6tica. Ela ocorre quando um nivel de
energia na amostra e bombeado mais rapidamente do que ele pode ser
despopulado, ocorrendo mais quando lasers de potencias altas sac
usados como fontes de excitayao.

A relayao de linearidade entre absoryao e concentrayao
vem da lei de Beer-Lambert, eq. III.1, pag.41, que diz que a
absorbancia de uma substancia em um determinado comprimento de onda
e diretamente proporcional a sua concentrayao, se nao estiver
havendo saturayao 6tica para a absoryao de luz pela amostra.

As figuras IV.1 a IV.5 mostram os pontos experimentais
obtidos dos espectros fotoacusticos de cinco filmes de
concentrayoes diferentes da porfirina. Os pontos correspondem aos
maximos das bandas existentes entre 380 e 700 nm. No eixo das
ordenadas, representa-se 0 sinal fotoacustico PAS em unidades
arbitrarias e no eixo das abscissas, a concentrayao da porfirina
nos filmes preparados, em 10-4Molar. As concentrayoes, em 10-4Molar,
da porfirina nos cinco filmes sac: 0,58; 1,16; 1,74; 2,34 e 3,51.
Nestas figuras, nota-se que existe uma relayao de linearidade entre
o sinal fotoacustico e a concentrayao da porfirina para todos os
picos das bandas. Em todos os graficos, estao mostradas as melhores
retas ajustadas analiticamente aos pontos obtidos
experimentalmente. Verifica-se que, em 398 nm, os pontos obtidos
sac os que mais fogem da linearidade (veja a fig.IV.1), porem nao
evidenciando saturayao do sinal fotoacustico. Esse maior desvio da
linearidade representa maior obtenyao de erro experimental. Assim,



onde sabemos que nao ha absorc;:ao da porf irina e do PMMA nesta

regiao1• Assim, dos espectros fotoacusticos obtidos, subtraimos 0

fotoacusticos. A concentrac;:ao que escolhemos foi aproximadamente

1,2 X 104 Molar, porque 0 sinal fotoacustico para um filme da

1 Obtivemos 0 espectro de absor~ao 6tica de um filme de PMMA puro e
observamos que nao ha absor~ao do PMMA na regiao do visivel. Compare a fig.II.3,
pag.26, correspondente ao espectro de absor~ao 6tica de uma solu~ao da porfirina
em clorof6rmio, com a fig.IV.7, pag.S7, correspondente ao espectro fotoacustico
de um filme de PMMA mais a porfirina, de concentra~ao 1,16 x 10E-4 Molar. Nota-
se, claramente, que 0 espectro fotoacustico apresenta sinal onde, observando 0
espectro de absor~ao 6tica, ve-se que nao ha absor~ao da porfirina, ou seja,
acima de aproximadamente 670 nm.
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-.5.00
~
~
~ 4.00
~

c;:)
~ 3.00

~
<»

CI'J 2.00
~

0.00
0.00 1.00 2.00 3.00

CONCENTRACAO X 10-4 (Molar)

Fig.IV.3 - Rela9ao entre 0 sinal fotoacllstico em 530 nm e a

~
~ 3.00
Ie
~
Ie

~<» 2.00
CI'J

~

0.00
0.00 1.00 2.00 3.00

CONCENTRACAO X 10-4 (Molar)
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Fig.IV.5 - Rela9ao entre 0 sinal fotoacustico em 619 nm e a

!V.2 - DETERMINA~AO DA EFICIENCIA QUANnCA DE FLUORESCENCIA DOS

FILMESDE PORFIRINA



A fig. IV. 6 mostra 0 espectro de absoryao 6tica de um

filme de PMMA e H20EP, cuja concentrayao e 1,24 x 104 Molar. Neste

espectro, as densidades 6ticas estao Bubtraidas por um fator igual

a 0,034. Na regiao entre 350 e 450 nm, 0 espectro aparece dividido

~
C':)
~ 0.012
ci'
I

~~ 0.009Eo-;
<::::l

~
~
~ 0.006-...;
~
~
~

0.003

0.000
350 420 490 560 630 700

COMPR. DE ONDA (nrn)

Fig.IV.6 Espectro de absoryao 6tica de um filme de PMMA e

Porfirina, de concentrayao 1,24 x 104 Molar. As densidades 6ticas



56

podemos esquecer que as densidades 6ticas estao subtraidas pelo

fator 0,034), como no caso do espectro da solU9ao da porfirina em

clorof6rmio (fig.II.3, pag.26). Mas nem a porfirina e nem 0 PMMA

absorvem nesta regiao, 0 que significa que a densidade 6tica

apresentada ai e devido ao espalhamento de luz pelo filme, pois

este nao e perfeitamente liso na sua superficie. E sabemos que 0

espalhamento de luz varia com 0 indice de refra9ao da amostra,

conseqtientemente, variando com 0 comprimento de onda da luz

incidente. Assim, preferimos obter os pontos, onde a amostra

apresenta densidades 6ticas iguais, atraves do espectro da solU9ao

da porfirina em clorof6rmio, fig.II.3, pois, neste caso, nao temos

o problema de espalhamento de luz. Esta escolha e valida, porque as

bandas de absor9ao 6tica da porfirina no filme de PMMA apresentam

praticamente as mesmas posi90es que as bandas no espectro da sua

solU9ao em clorof6rmio (compare a tabela IV.1 com a II.1, pag.27).

Tab.IV.1 - Picos do espectro de absor9ao 6tica da fig.IV.6 (Filme

de PMMA e H20EP) •

BANDAS COMPR. DE ONDA(nm) DENSIDADE 6TICA

B 397 0,1799

Qy(1+-0) 497 0,0473

Qy(0+-0) 530 0,0449

Qx (1+-0) 566 0,0418

Qx (0+-0) 620 0,0396
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Fig.IV.? - Espectro Fotoacllstico de um filme de PMMA e porfirina,

de concentra9ao 1,16 x 104 Molar.



do microcomputador. Os pontos sac 619 e 482 nm. Portanto, na

eq.I.14, pag.20, deduzida no cap.I, At=619 nm, A2=482nm e A·=628 nm.

utilizando esses valores, obtemos a equa9ao IV.1 abaixo para a

eficiencia quantica de fluorescencia da porfirina nos filmes de

628 ( 81-1)
619 82

482 81_
1

619 82

quantica de fluorescencia do filme de porfirina especificado

anteriormente. 0 resultado esta mostrado na tab.IV.2 abaixo.
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resultado para a eficiencia quantica situado entre 58 e 67%. Porem,

considerar que a faixa de erro na determina9ao da razao 51/52 e de

10%, significa superestimar os erros, pois esta determina9ao e

bastante precisa, utilizando microcomputador. 0 maior erro

experimental esta na determina9ao do ponto de mesma densidade 6tica

correspondente a 619 nm. 5e errarmos em ±1 nm a determina9ao do

ponto 482 nm (que, tambem, e superestimar os erros), a eficiencia

quantica de fluorescencia fica entre 56 e 67%, considerando os

sinais fotoacusticos para 481 e 483 nm, respectivamente. Assim,

podemos afirmar que a eficiencia quantica de fluorescencia da

porfirina nos filmes de PMMA pode estar entre 56 e 67%,

superestimando os erros experimentais. De acordo com a referencia

[16], a eficiencia quantica de fluorescencia para a H20EP dissolvida

em benzene e 13%, sendo um valor bem longe do nosso, obtido pela

espectroscopia fotoacustica, fazendo as suposi90es mencionadas

anteriormente, ou seja, considerando as conversoes internas de 52

para 51 e de Qy para Qx como sendo 100% e que nao ocorre intersystem

crossing para a H20EP. As primeiras suposi90es tem fundamento na

literatura, ref. [16], porem, para a suposi9ao de que nao ocorre

intersystem crossing para a H20EP, nao eneontramos qualquer

referencia a respeito. A refereneia [19] meneiona que, geralmente,

para porfirinas de base livre em solU9ao, em temperatura ambiente,

nao ha emissao de fosforeseeneia, nao fazendo men9ao alguma sobre

a efieieneia para 0 intersystem crossing do nlvel singleto 51 para

o tripleto Tl• Devido a isto, fizemos a suposi9ao de que a

efieiencia para 0 intersystem crossing de 51 para Tl e desprezlvel

para a H20EP, que pode nao estar correta, provocando a alta

diserepaneia entre 0 nosso valor obtido, para a efieiencia quantiea

de fluoreseencia da H20EP no filme de PMMA, e 0 valor citado na

refereneia [16], para a efieieneia quantica de fluoreseencia da

H20EP dissol vida em benzeno, que e de 13% • Esperavamos obter um

valor um poueo acima deste, para 0 nosso caso, pois, em matrizes
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rigidas, esperamos um aumento da eficiencia quantica para as
transiyoes radiativas.

Conforme mencionado anteriormente, a equayao I.14 nao
representa a realidade para 0 caso da H20EP, pois esta apresenta
duas bandas de emissao, ao inves de uma u.nica banda. Assim,
teriamos que considerar duas eficiencias quanticas, uma para cada
emissao, e 0 resultado para a eficiencia quantica total de
fluorescencia da porfirina seria a soma das eficiencias para cada
emissao. Fizemos 0 calculo considerando essa segunda emissao
(possuindo eficiencia igual a 1,7 vezes menor que a da emissao em
628 nm [16]) e 0 resultado foi igual a 66% para a eficiencia
quantica total, ou seja, 3% a mais em relayao ao caso considerado
antes (63%). Como 0 erro na determinayao da eficiencia quantica e
maior que esse valor, podemos afirmar que nao ha alterayao no
resultado final, se considerarmos ou nao a segunda emissao (em 695
nm) da porfirina.

Para fins de comparayao, determinamos, utilizando 0 mesmo
metodo anterior para 0 calculo da eficiencia quantica de
fluorescencia por espectroscopia fotoacu.stica, 0 valor de ¢ para
uma porf irina que, de acordo com a ref. [17], nao fluoresce, a
metalo-porfirina FeTPP (tetra-fenil-porfirina com um atomo de ferro
no seu interior). Como ela nao fluoresce, esperamos obter para ¢ um
valor bem pr6ximo de zero. A fig.IV.9 mostra 0 espectro de absoryao
6tica de uma soluyao da FeTPP em clorof6rmio. A regiao entre 345 e
450 nm esta dividida por um fator de 5, para poder ser visualizada
na mesma escala da outra regiao. A figura mostra os dois pontos de
mesma densidade 6tica escolhidos para 0 calculo da eficiencia
quantica, ou seja, 510 e 456 nm. Fizemos a suposiyao inicial que
essa porfirina fluoresce em torno de 689 nm, pois ela apresenta a
primeira banda de absoryao com 0 maximo situado nesse comprimento
de onda, como pode ser visualizado na figura IV.9. De posse do
espectro fotoacu.sticode um filme de PMMA mais a FeTPP, mostrado na
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IV.3 - ESTUDO DA DEGRADAC;XO DA PORFIRINA NOS FILMES PREPARADOS
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filmes preparados. A figura IV.12 mostra 0 espectro de absoryao
6tica do filme da H20EP, de concentrayao 1,24 x 104 Molar, corrido

nm, sendo que todas as outras bandas diminuem de intensidade.
Verificamos que a mudanya no espectro, devido a degradayao da
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filme velho de PMMA e H20EP, de concentrayao 1,24
x 10-4 Molar.



a medida que 0 tempo passa, vai diminuindo a quantidade de
moleculas nao degradadas da porfirina, provocando a diminui9ao da

A fig.IV.13 mostra 0 espectro fotoacllsticopara um filme
de PMMA mais a quinona DDQ, de concentra9ao 1,84 x 10~ Molar, na
regiao entre 380 e 700 nm. Nota-se que, acima de -500 nm, nao ha
pr~ticamente absor9ao da quinona, havendo um lento decaimento do
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Fig.IV.13 - Espectro fotoacllstico de um filme da
quinona pura cuja concentra9ao e 1,84 x 10~ Molar.



com a DDQ, onde a concentrac;:ao da porfirina em todos eles e em
torno de 1,2 X 10-4 Molar e a da quinona, apresentando valores
crescentes. A fig.IV.14 mostra 0 espectro obtido para um filme cuja
concentrac;:ao da quinona (1,47 x 10-4Molar) e aproximadamente igual
a da porfirina. Comparando com 0 espectro da fig.IV.7, pag.S7, que
e 0 espectro do filme da porfirina pura, de concentrac;:ao 1,16 x 10-4
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que e doadora de eletrons, e fazemos um filme com as duas,
esperamos obter um espectro para esse filme diferente daqueles
obtidos para 0 filme da porfirina pura e para 0 da quinona pura.
Essa diferen9a e devido a forma9ao de um complexo doador-aceitador.
A luz, incidindo sobre 0 sistema formado pelas duas moleculas,
induz a transferencia de eletrons da porfirina para a quinona,
formando 0 sistema p+ e Q-, sendo P a porfirina e Q a quinona. Esse
processo e reversivel, ou seja, tao logo acabe a incidencia de luz
sobre 0 sistema, ele retorna ao estado anterior em que as cargas
nao estao separadas. Assim, com a incidencia de luz sobre 0 filme
contendo as duas moleculas, esperamos obter espectros relativos ao
sistema formado pelas cargas separadas.

o processo de transferencia de eletrons e mais um que
compete com a desexcita9ao radiativa do estado excitado singleto 511

diminuindo, entao, a eficiencia quantica de fluorescencia da
molecula doadora de eletrons. Estudos foram feitos, atraves da
espectroscopia fotoacustica, sobre a supressao da fluorescencia da
clorofila em solU9ao com a adi9ao de aceitadores de eletrons [31].
Estes estudos indicaram um aumento do sinal fotoacustico no pica da
banda de absor9ao da clorofila, em 660 nm, com 0 aumento da
concentra9ao dos aceitadores de eletrons. Porem, nao ha men9ao
nessa referencia sobre a altera9ao que ocorre em outros pontos do
espectro da clorofila, com 0 aumento da concentra9ao dos
aceitadores de eletrons na solU9aO. Misturas de doadores e
aceitadores de eletrons, freqUentemente, exibem uma nova banda de
absor9ao que nao e encontrada nos espectros dos dois em separado.
Esta banda corresponde a transiyao de transferencia de carga e,
geralmente, e larga e sem estrutura [35], podendo estar superposta
as bandas correspondentes a cada componente da mistura. Assim,
poderiamos supor que as bandas que vao surgindo nos espectros
fotoacusticos dos filmes da porfirina com a quinona sac as bandas
de transferencia de carga, relativas ao sistema p+ e Q- formado pela
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transferencia de eletrons da porfirina para a quinona. Contudo,
notamos que, gradativamente, os espectros vao tornando-se
semelhantes aos espectros da porfirina degradada. Se esta
semelhanya, realmente, representa gegradayao da porfirina ou
transferencia de eletrons dela para a quinona, e 0 ponto-chave que
temos que determinar, para sabermos se podemos obter dados
quantitativos a respeito da transferencia de eletrons da porfirina
para a quinona nos filmes preparados. Esta determinayao foi
dificultada devido aos efeitos da luz excitadora do espectrometro
fotoacllstico sobre os filmes preparados, como descreveremos a
seguir. Corremos varios espectros, um apes outro, do mesmo filme,
sem alterar as condiyoes do espectrometro. Verificamos que, para 0

filme da porfirina, a alterayao e muito pequena, sendo desprezlvel
depois de corridos quatro espectros em seguida. Para 0 filme da
porfirina com a quinona, a alterayao ja e bastante grande do
primeiro para 0 segundo espectro corrido em seguida. Veja as
figuras IV.19 (a) e (b) adiante que mostram dois espectros
fotoacllsticos,obtidos em seqUencia, para um filme da porfirina com
a quinona, cuja concentrayao da quinona e cerca de noventa vezes a
da porfirina. Nao podemos comparar, quantitativamente, esses dois
espectros, porque eles foram obtidos em freqUencias diferentes de
modulayao da luz, 0 espectro (a) foi obtido em 5 Hz e 0 (b), em 3
Hz. A alterayao que ocorreu nesses dois espectros nao pode ser
devido a transferencia de eletrons da porfirina para a quinona,
porque este processo e reverslvel, nao causando alterayao de um
espectro para outro obtido em seguida. A alterayao que ocorreu nos
espectros obtidos em seqUencia e bem parecida com a degradayao da
porfirina, indicando que a luz excitadora do espectrometro
fotoacllstico promoveu a degradayao da porfirina nos filmes
preparados com a quinona. Talvez porque a DDQ, sendo uma quinona
fortemente oxidante, estando presente no filme, ajuda a degradar a
porfirina, acelerando essa degradayao na presenya da luz do
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espectrometro. Parece que a degrada9ao ocorre mais devido a alta
intensidade da luz incidente na amostra, quando ela esta no
espectrometro fotoacustico. Verificamos isto, porque obtivemos tres
espectros de absor9ao 6tica no espectrofotometro da Varian, em
seqiiencia, para um filme da porfirina com a quinona (sendo a
concentra9ao da quinona 42 vezes maior que a da porfirina), nao
havendo altera9ao perceptivel nos tres espectros obtidos. A
intensidade da luz incidente na amostra, no espectrofotometro da
Varian, cuja potencia da lampada, para a regiao do vislvel, e de
150 W, e bem menor que a do nosso espectrometro fotoacustico, cuja
potencia utilizada para a lampada e de 440W. Nao podemos esquecer
que cada espectro fotoacustico demora cerca de 35 minutos para ser
varrido na regiao entre 450 e 700 nm, tempo bastante grande para 0

filme ficar sob a a9ao da luz intensa do espectrometro.
Resta saber se as primeiras varreduras dos espectros sac

confiaveis ou nao, isto e, se, nas primeiras varreduras, estamos
obtendo somente dados sobre transferencia de eletrons ou os dois
fenomenos juntos, a transferencia de eletrons e a degrada9ao da
porfirina. Nas condi90es experimentais estabelecidas para obtermos
os espectros fotoacusticos dos filmes da porfirina com a quinona,
parece que as primeiras varreduras dos espectros ja apresentam a
degrada9ao da porfirina, pois, correndo dois espectros em seguida,
o efeito da degrada9ao pela luz e bem vislvel. Portanto, esses
espectros nao servem para tirarmos parametros sobre a transferencia
de eletrons da porfirina para a quinona nos filmes, porque,
provavelmente, apresentam os dois fenomenos misturados, a
degrada9ao da porfirina e a transferencia de eletrons dela para a
quinona. Algumas posslveis sugestoes, para resolvermos este
problema, sac dadas, a seguir, nas conclusoes.
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Vimos que e bastante simples calcularmos a eficiencia
quantica de fluorescencia da porfirina utilizada nos filmes
preparados com 0 PMMA. Para isto, basta possuirmos um espectro
fotoacustico de um filme da porfirina e um espectro de absoryao
6tica dela, para podermos determinar os dois pontos de mesma
densidade 6tica. Como 0 espectro de absoryao 6tica, para 0 filme da
porfirina, apresenta 0 problema de espalhamento da luz incidente na
amostra, e preferlvel utilizar 0 seu espectro em soluyao com
clorof6rmio, pois, neste caso, nao temos 0 problema de espalhamento
de luz pela amostra. Isto e valido, desde que as bandas de absoryao
nao sofram deslocamento, no espectro em soluyao, relativamente as
posiyoes delas no espectro obtido no filme. No nosso caso, notamos
que as bandas da porfirina possuem praticamente as mesmas posiyoes,
tanto nos espectros obtidos para os filmes, quanta nos obtidos para
as soluyoes em clorof6rmio. Contudo, a determinayao da eficiencia
quantica de fluorescencia da H20EP nos filmes preparados com 0 PMMA
apresentou uma diferenya muito grande em relayao ao valor citado na
literatura, para a sua soluyao em benzeno. Possivelmente, essa
diferenya pode ser justificada devido ao nosso modelo nao
considerar 0 intersystem crossing do nlvel singleto excitado SI para
o nlvel tripleto T1, para a H20EP. Nao sabemos de dados da
literatura sobre a eficiencia quantica do intersystem crossing para
esta porfirina, e ela pode nao ser desprezlvel, conforme
consideramos. Se essa eficiencia for alta, entao temos que ampliar
o nosso modelo, considerando 0 intersystem crossing, para podermos
obter 0 valor para a eficiencia quantica de fluorescencia da H20EP
nos filmes de PMMA.

o alto valor obtido para a eficiencia quantica de
fluorescencia, nos filmes de PMMA, da porfirina FeTPP, que nao
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fluoresce em soluyao, pode estar relacionado tambem com 0

intersystem crossing, que 0 nosso modelo nao considera. Porem, em
uma matriz rigida, podemos esperar alguma fluorescencia dela,
porque pode haver um aumento da eficiencia das transiyoes
radiativas. Contudo, nao temos dados da literatura sobre a
eficiencia quantica de fluorescencia da FeTPP em matrizes rigidas,
a fim de compararmos com 0 valor obtido pela espectroscopia
fotoacustica, aplicando 0 nosso modelo, que despreza 0 intersystem
crossing.

Com 0 resultado do nosso trabalho experimental,
verificamos que existem, ainda, muitos problemas a serem
solucionados, para alcanyarmos um dos nossos objetivos, que e 0

estudo do processo de transferencia de eletrons da porfirina para
a quinona nos filmes preparados com 0 PMMA. 0 nosso maior problema
e a deteriorayao da H20EP nos filmes preparados com a DDQ. E bem
provavel que a causa da degradayao da porfirina nesses filmes, ao
obtermos os espectros fotoacusticos, seja a alta intensidade da luz
excitadora do espectrometro. Estudos preliminares mostram que
fechar mais as fendas do monocromador diminui a degradayao da
porfirina nos filmes com a quinona, 0 que se observa correndo
espectros seguidos. Podemos, tambem, diminuir a potencia da luz
incidente. 0 tempo de varredura dos espectros e muito longo, sendo,
tambem, um dos fatores que provoca a degradayao. Assim, temos que
verificar se, diminuindo 0 tempo de exposiyao a luz do
espectrometro, nao ocorre mais a degradayao das moleculas da
porfirina, enquanto estivermos correndo 0 espectro. Fazemos isto,
diminuindo 0 numero de medias por ponto adquirido, pelo sistema de
aquisiyao de dados. Estas medidas provocariam a obtenyao de
espectros mais ruidosos, problema este que pode ser resolvido,
obtendo espectros de mais amostras e tirando a media deles. Temos
que verificar, tambem, porque s6 nos filmes em que ha quinona
ocorre a degradayao da porfirina, nao ocorrendo nos filmes da
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porfirina pura. Parece que a quinona DDQ, que e uma das quinonas
mais oxidantes que existem, ajuda a deteriorar a porfirina. Desta
forma, devemos testar quinonas menos oxidantes nos filmes com a
porfirina, a fim de verificarmos se ocorreria ainda a degradayao
desta nos filmes com a quinona. Precisamos estudar, tambem, se a
luz intensa do espectrometro fotoacllsticoafeta de alguma forma as
moleculas da DDQ, de tal maneira que provocaria a degradayao das
moleculas da H20EP. Assim, devemos fazer filmes de PMMA mais a DDQ
pura e verificar se, correndo espectros fotoacllsticosseguidos, ha
alguma alterayao neles, indicando que ocorreu alguma modificayao
nas moleculas da quinona.

Apesar de nao termos alcanyado 0 nosso objetivo de
estudar 0 processo de transferencia de eletrons entre a porfirina
e a quinona, atraves da espectroscopia fotoacllstica, podemos
concluir, em termos finais, que esta tecnica e de grande utilidade
no estudo de materiais que sac problematicos para a espectroscopia
de absoryao 6tica, como os que espalham muito a luz incidente e os
materiais opacos. Podemos mencionar que um problema serio da
espectroscopia fotoacllstica esta relacionado com a exigencia de
fontes de luz muito potentes. Devido a alta intensidade de luz
incidindo na amostra, essa tecnica tem seu poder diminuldo, quando
as amostras sac sensiveis a luz intensa, degradando-se, como parece
ser 0 nosso caso. Assim, esta questao, isto e, a degradayao da
molecula da porfirina nos filmes de PMMA, junto com a quinona, pela
luz intensa do espectrometro fotoacllstico, precisa, agora, ser
elucidada. Isto nos fornece um caminho para novas pesquisas que
precisam ser realizadas.

Dando continuidade ao nosso trabalho, temos que ampliar
o modelo utilizado para 0 calculo da eficiencia quantica de
fluorescencia da porfirina nos filmes. A extensao do modelo advem
com a inclusao do intersystem crossing para a molecula da
porfirina, se a eficiencia quantica para essa transiyao nao for



78

desprezivel. Como 0 sinal fotoacu.stico para 0 calor gerado na
transiyao correspondente ao intersystem crossing e atrasado em
relayao ao sinal gerado pela conversao interna, temos que fazer
medidas do sinal fotoacu.stico em fase e em quadratura de fase, a
fim de podermos determinar a defasagem entre os dois sinais de
calor. Podemos, tambem, usar a tecnica de espectroscopia de
fluorescencia, para determinarmos a eficiencia quantica de
fluorescencia da porfirina nos filmes preparados. Assim, de posse
do valor desta eficiencia, podemos determinar, atraves da
espectroscopia fotoacu.stica,a eficiencia quantica do intersystem

crossing para a porfirina utilizada nos filmes.
Para estudarmos 0 processo de transferencia de eletrons

da porf irina para a quinona, temos que determinar a banda (ou
bandas) de transferencia de carga relativa ao sistema formado pelas
cargas separadas p+ e Q-. Da maneira com que fizemos no nosso
trabalho experimental, ou seja, excitando e medindo com um u.nico
feixe de luz, fica dificil determinarmos essa banda, porque,
praticamente, no mesmo instante em que excitamos a amostra, temos
que medir 0 sinal fotoacu.stico gerado nas transiyoes de
transferencia de carga. Assim, como continuidade do nosso trabalho,
devemos utilizar outra metodologia para medir essas transiyoes de
transferencia de carga. Podemos utilizar dois feixes de luz, um,
nao modulado, possuindo 0 mesmo comprimento de onda correspondente
a uma das bandas de absoryao da porfirina, e outro, modulado, sendo
usado para varrer 0 espectro, isto e, para fazer a medida do sinal
fotoacu.stico. Com essa metodologia, esperamos obter melhores
resultados para 0 estudo da transferencia de eletrons entre um
doador e um aceitador de eletrons.

Finalizando, podemos tirar proveito dos nossos resultados
experimentais obtidos para os filmes da H20EP com a DDQ, a fim de

aplicar na area de Eletronica Molecular. Esses filmes podem ser
usados como memoria eletronica do tipo ROM (Read Only Memory), ou
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seja, memoria apenas de leitura. Como a luz de alta intensidade,
incidindo no filme, promove uma alterayao permanente nele, podemos
armazenar imagens nas posiyoes onde a luz incidiu. Posteriormente,
podemos fazer uma varredura nesse filme, utilizando luz de baixa
intensidade, de modo que a leitura nao altere 0 que esta gravado,
e obter a imagem gravada na posiyao onde houve incidencia da luz de
alta potencia. Abre-se, desta maneira, um campo vasto de aplicayoes
desses filmes na area de Eletronica Molecular.
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