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RESUMO 

 

COCCA, L. H. Z. Determinando os efeitos de absorção de dois fótons e suas relações com 

a estrutura molecular de derivados de polifluorenos, purinas e imidazopiridinas. 2022. 

133p. Tese (Doutorado em Ciencias) – Instituto de Fisica de São Carlos, Universidade  de São 

Paulo, São Carlos, 2022. 

Ao longo dos anos, os materiais orgânicos têm sido extensivamente empregados em diversas 

aplicações relaciondas à óptica, espectroscopia e fotônica. Por exemplo, esses materiais 

podem ser empregados como sondas fluorescentes e em aplicações que envolvem óptica não 

linear, como microscopia de fluorescência por absorção de dois fótons. Um ponto importante 

a ser considerado é que através da engenharia molecular é possível modular as propriedades 

dessa classe de material em vista de se obter maior aplicabilidade desses em suas respectivas 

áreas. No entanto, para se obter um melhor direcionamento desses materiais para suas 

alicações, é indespensável a realização de um estudo de suas propriedades ópticas. Dessa 

forma, nesta tese, é apresentado um estudo das propriedades ópticas de três classes distintas 

de materiais orgânicos, os polifluorenos, as bases análogas fluorescentes e os derivados de 

imidazopiridinas. Diversas técnicas espectroscópicas foram empregadas para a determinação 

das propriedades fotofísicas dos materiais. Ademais, técnicas de espectroscopia óptica não 

linear foram empregadas para a determinação do espectro das seções de choque de absorção 

de dois fótons e na determinação da danâmica de estados excitados através da absorção 

transiente ultrarrápida. Através do estudo dessas classes de materiais foi possível se obter um 

entendimento sobre como diferentes estruturas atuam na amplificação ou modulação das 

propriedades ópticas. Fator este que pode contribuir para o entendimento de como novos 

materiais podem ser elaborados em vista de um melhoramento das suas propriedades ópticas 

visando o emprego desses em suas respectivas aplicações. 

 

 

Palavras-Chave: Óptica não linear. Polifluorenos. Bases análogas fluorescentes. Derivados de 

imidazopiridina. Absorção de dois fótons. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

COCCA, L. H. Z. Determining the effects of two-photon absorption and their 

relationships with the molecular structure of polyfluorenes, purines and 

imidazopyridines derivatives. 2022. 133p. Thesis (Doctor in Science) – Instituto de Física 

de São Carlos, Universidade  de São Paulo, São Carlos, 2022. 

Over the years, organic materials have been extensively used in several applications related to 

optics, spectroscopy, and photonics. For instance, these materials are able to be used as 

fluorescent probes and in applications involving nonlinear optics, such as two-photon 

absorption fluorescence microscopy. An important point to be considered is that through 

molecular engineering, it is possible to modulate the properties of this class of material in 

order to obtain greater applicability in their respective areas.  However, in view of obtaining a 

better targeting of these materials for their applications, it is essential to carry out a study of 

their optical properties. In this way, this thesis presents a study of the optical properties of 

three distinct organic materials classes, polyfluorenes, fluorescent base analogs, and 

imidazopyridine derivatives. Several spectroscopic techniques were used to determine the 

photophysical properties of materials. Furthermore, nonlinear optical spectroscopy techniques 

were employed to determine the spectrum of the two-photon absorption cross-section and to 

determine the excited state dynamics by using ultrafast transient absorption. Through the 

study of these materials, it was possible to obtain an understanding of how different structures 

act in the amplification or modeling of optical properties. This factor can contribute to the 

understanding of how new materials can be developed in view of improving their optical 

properties, aiming their use for their respective applications. 

 

 

 

 

 

Keywords: Nonlinear optics. Polyfluorenes. Base analogs. Imidazopyridine derivatives. Two-

photon absorption. 
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Capítulo 1 Introdução  
  

 A área da física que estuda a interação entre campos eletromagnéticos e um material é 

denominada espectroscopia óptica. O interesse no desenvolvimento dessa área é devido à 

grande variedade de pesquisas e contribuições para possíveis progressos tecnológicos. Através 

da espectroscopia óptica, diversas classes de materiais têm sido estudadas visando o emprego 

em diversas aplicações, por exemplo, é possivel citar, mais especificamente, a construção de 

dispositivos ópticos
1
 e o desenvolvimento de sondas fluorescentes com a finalidade de 

bioimageamento ou marcadores celulares para estudos em vários tipos de moléculas orgânicas 

como DNA e RNA.
2–7

 Pretendendo o uso de materiais nessas aplicações, primeiramente, 

deve-se submeter esses a um estudo de seus parâmetros ópticos, ou em outras palavras, é 

possível utilizar a espectroscopia óptica para realizar uma caracterização óptica e, assim, 

direcionar tais materiais, de acordo com suas propriedades, para uma aplicação específica. 

Os efeitos ópticos apresentados por um determinado material podem ser estudados 

através da espectroscopia linear e/ou não linear, a qual, através do surgimento do laser em 

1961
8-9

 apresentou uma considerável evolução, pois, efeitos não lineares, gerados através da 

interação não linear entre campos eletromagnéticos e o meio, passaram a ser ainda mais 

estudados e caracterizados. A distinção entre espectroscopia óptica linear e espectroscopia 

óptica não linear
10-11

 é dada pela magnitude do campo eletromagnético interagente com o 

meio. Se o campo eletromagnético for muito menor que os campos intratômicos do material 

(<< 10
8
 V/cm), é possível estudar, utilizando espectroscopia óptica linear, os efeitos lineares 

originados na interação dos campos eletromagnéticos e o meio, por outro lado, quando os 

campos eletromagnéticos interagentes forem da ordem dos campos interatômicos do material 

(~ 10
8
 V/cm),  pode-se estudar, utilizando espectroscopia óptica não linear, os efeitos não 

lineares oriundos da interação entre altos campos eletromagnéticos e o meio material. 

 A evolução da espectroscopia óptica não linear tornou possível o advento de diversas 

aplicações fundamentadas em efeitos não lineares
12

, de maneira que a síntese de diversas 

classes de materiais, capazes de apresentar consideráveis efeitos ópticos não lineares, também 

se expandiu.
13–15

 Entre os materiais que apresentam consideráveis efeitos ópticos, sejam 

lineares ou não lineares, destaca-se a classe dos materiais orgânicos. Essa classe apresenta 

características interessantes, entre elas, a facilidade de síntese, baixo custo de produção e alta 

diversidade de elaboração estrutural, o que possibilita um modelamento dos efeitos ópticos 

lineares e não lineares. Além disso, essa classe, apresenta consideráveis aplicações em 
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ciências e tecnologia.
16-17

 Como exemplo do modelamento dos efeitos ópticos através da 

modificação estrutural, em materiais orgânicos, é válido citar a inserção de estruturas 

periféricas na estrutura principal do material. Tais estruturas, de acordo com suas 

características, são capazes de amplificar os efeitos ópticos lineares e não lineares, 

aumentando assim, a capacidade de aplicação desses e diminuindo a amplitude dos campos 

eletromagnéticos aplicados. Em outras palavras, através do emprego da engenharia molecular 

é possível realizar uma funcionalização dos grupos periféricos e obter uma aprimoração dos 

efeitos ópticos lineares e não lineares desses materiais. 

Materiais orgânicos têm sido estudados e caracterizados espectroscopicamente antes 

mesmo do surgimento do laser
18-19

, entretando, a partir do uso de lasers, os materiais passaram 

a ser estudados não apenas pelas técnicas de espectroscopia óptica linear, mas também pelas 

não lineares. Com a combinação dessas técnicas, é possível realizar uma ampla caracterização 

das suas propriedades nas regiões do ultravioleta (UV), visível e infravermelho próximo. Tais 

estudos possuem o objetivo de discriminar em quais aplicações, tais materiais, podem ser 

empregados. Em outras palavras, de acordo com as propriedades ópticas, lineares e não 

lineares, dos materiais é possível direcionar esses para específicas aplicações. Sendo assim e 

tendo em vista as proeminentes características dos materiais orgânicos, aqui, é apresentado 

um estudo espectroscópico linear e não linear em três classes de compostos orgânicos: os 

polifluorenos (lineares e ramificados), as bases análogas purínicas fluorescentes (ou bases 

purínicas nitrogenadas fluorescentes) e os derivados de imidazopiridina. Durante os últimos 

anos o interesse nesses materiais tem aumentado significantemente pois eles apresentam 

diversas aplicações nas áreas de ciência e tecnologia. Ademais, esses materias podem ser 

sintetizados quimicamente de modo que as propriedades ópticas dos mesmos sejam 

aumentadas ou sintonizadas, fator que facilita o emprego desses em suas respectivas 

aplicações. Por fim, vale a pena ser dito que os capítulos seguintes realizam uma vasta 

exposição sobre os compostos estudados aqui, além disso, eles também apresentam os 

objetivos desse trabalho referentes a cada classe de material. 

Referente à classe dos polifluorenos, a proposta desta tese se baseia no estudo das 

propriedades ópticas lineares e não lineares em função das porções de fluorenos que 

compõem cada derivado específico. Polifluorenos podem apresentar extensas conjugações, as 

quais podem contribuir na melhora das propriedades ópticas dessas moléculas. Dessa forma, o 

estudo fundamental de como cada porção atua nas propriedades ópticas é de extrema 

importância. Ademais, os polifluorenos podem ser sintetizados com diferentes tipos de 

arquitetura, de modo que aqui, serão estudados polifluorenos lineares e ramificados. Assim, 
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através desse estudo, também poderá ser averiguado se as diferentes arquiteturas estruturais 

químicas influenciam os efeitos ópticos lineares e não lineares, em específico, no espectro das 

seções de choque de absorção de dois fótons. Neste ponto, deve ser mencionado que na 

literatura, é possível encontrar estudos das propriedades ópticas não lineares em derivados 

dessas moléculas com o emprego de lasers de pulsos de picossegundos.
20

 Além disso, 

usualmente é reportado
21

 que a determinação, com o emprego de lasers de picossegundos, das 

seções de choque de absorção de dois fótons pode apresentar influência de estados excitados 

bem significantes. Assim sendo, aqui será empregado um laser com pulsos de femtossegundos 

para determinação do espectro das seções de choque de absorção de dois fótons, fator que 

pode resultar em valores mais realistas com menores influências de estados excitados de 

maior energia. Além disso, a presença desses estados de energia também será averiguada 

através da técnica de absorção transiente ultrarrápida. 

A proposta dessa tese referente às bases análogas purínicas e aos derivados de 

imidazopiridina é baseada na determinação das propriedades ópticas lineares e não lineares 

em função dos diferentes grupos periféricos que são ligados às estruturas principais. Tais 

grupos podem contribuir para a amplificação dos efeitos ópticos lineares e não lineares. 

Assim, o estudo de como as propriedades ópticas desses materiais é alterada de acordo com 

distintos grupos periféricos é de grande importância ciêntifica. As bases análogas purínicas e 

os derivados de imidazopiridina podem apresentar capacidade de emprego como sondas 

fluorescentes em estudos espectroscópicos de ácidos nucleicos.
2
 Assim, a síntese desses 

compostos visando uma amplificação das propriedades fluorescentes tem aumentado 

significativamente ao longo dos anos. Dessa forma, a determinação dessas propriedades, 

visando possíveis aplicações dessas moléculas, é de grande importância. Ademais, através da 

determinação do espectro das seções de choque de absorção de dois fótons poderá ser 

averiguado se esses compostos possuem potencial de emprego como sondas fluorescentes via 

absorção de dois fótons. 

Aqui, vale a pena ser dito que o próximo capítulo mostra uma descrição mais profunda 

sobre as classes dos materiais estudados, exemplificando suas principais características e 

informando com mais detalhes suas possíveis aplicações. Por fim, no próximo capítulo 

também são apresentados, especificadamente, as propostas e os objetivos relativos à cada 

classe de material estudada nesta tese.  

Esta tese está dividida da maneira que segue: 

No capítulo 2 é apresentado uma introdução sobre os materiais que são estudados aqui, 

os derivados de polifluoreno, as bases nitrogenadas não naturais e os derivados de 
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imidazopiridina. No capítulo 3 são apresentados os fundamentos teóricos referentes à óptica 

linear e não linear, discriminando os passos para se obter as seções de choque de absorção de 

um e dois fótons (A1F e A2F, respectivamente). Além disso, também é realizado uma 

discussão do modelo fenomenológico empregado (modelo SOS, do Inglês Sum Over States). 

No capítulo 4, são apresentadas as técnicas experimentais referentes à espectroscopia óptica 

linear e não linear que foram empregadas na investigação das propriedades ópticas dos 

materiais estudados. O capítulo 5 apresenta os resultados e discussões dos materiais 

investigados. Por fim, o capítulo 6 apresenta as conclusões gerais do trabalho. 
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Capítulo 2 Introdução às classes dos materiais estudados 

 

2.1 Polifluorenos lineares e ramificados 

  

 Polímeros aromáticos estáveis apresentam uma enorme variedade de aplicações 

fotônicas. Dentre esses, os polifluorenos se destacam pois possuem capacidade de emprego 

em áreas que envolvem óptica não linear.
22

 Derivados de polifluorenos podem ser 

empregados em fotoiniciadores de polimerização via absorção de dois fótons (A2F)
22

, em 

dispositivos emissores de luz
23-24

, marcadores biológicos
25

, componentes na fabricação de 

células solares.
23

 Estes apresentam fácil capacidade de formação de filmes
26

, possuem 

consideráveis seções de choque de absorção multifotônica, amplas eficiências quânticas de 

fluorescência e altas absorções de estado fundamental e excitado.
27

 A estrutura básica de um 

fluoreno (porção fluoreno) é mostrada na Figura 1. Nota-se que esta apresenta considerável 

grau de planaridade, o que pode favorecer seus efeitos ópticos. Além disso, polifluorenos ou 

oligofluorenos podem ser construídos unindo-se mais de uma porção de fluoreno, isso 

aumenta a conjugação – π dessas moléculas podendo amplificar os efeitos ópticos. 

Geralmente, polifluorenos possuem amplas absortividades molares (da ordem de 10
4
 -  10

5
 L 

mol
-1

 cm
-1

),
28

 além de apresentarem emissão de fluorescência na região do azul, fatores que 

contribuem para o emprego desses compostos como dispositivos orgânicos emissores de luz 

azul.
24

 

 

Figura 1 - Estrutura química de uma porção de fluoreno. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 Ao longo dos anos, estudos ópticos não lineares em moléculas derivadas de 

polifluorenos têm aumentado significantemente. Isso é devido à possibilidade de emprego 

dessas moléculas como materiais ópticos não lineares na fabricação de dispositivos ópticos 

transparentes.
24

 Isso pode ser realizado devido às consideráveis características de absorção de 

dois fótons (A2F) e boa capacidade de fabricação de filmes que esses compostos possuem. A 

título de exemplificação, usualmente os polifluorenos apresentam transparência na região 
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espectral do visível e a magnitude da A2F pode atingir a ordem de 1000 GM.
25

 Ademais, 

outra promissora característica desses compostos se dá pelo fato da possibilidade de aumento 

dos efeitos ópticos não lineares mantendo-se a transparência no visível. 

 Um outro ponto interessante envolvendo as moléculas de polifluoreno é a 

possibilidade de um estudo das propriedades ópticas em função do número de porções de 

fluorenos, ou em outras palavras, em função do número de elétrons efetivos
29

 (𝑁𝑒𝑓). O 𝑁𝑒𝑓 

pode ser determinado através de 𝑁𝑒𝑓 = √∑𝑛𝑖
2, em que 𝑛𝑖 representa o número de elétrons-π 

de cada parte π-conjugada da molécula em questão. A fim de exemplificação, é possível 

determinar o 𝑁𝑒𝑓 da porção fluoreno apresentada na Figura 1. Primeiramente observa-se que 

essa estrutura é composta de apenas uma parte π-conjugada, além disso, ela possui 6 ligações 

duplas, portanto, 12 elétrons-π. Dessa maneira, o 𝑁𝑒𝑓 de apenas uma porção fluoreno (Figura 

1) é: 𝑁𝑒𝑓 = √122 = 12. Assim sendo, ao se estudar as propriedades ópticas desses compostos 

em função do 𝑁𝑒𝑓, é possível obter informações fundamentais de como tais propriedades 

variam de acordo com esse parâmetro. Além disso, é importante salientar aqui que os 

compostos derivados de fluorenos estudados nessa tese, os quais serão apresentados nas 

sessões futuras, não apresentam grupos laterais doadores ou aceitadores de elétrons. Dessa 

forma, aqui, também será possível averiguar se as propriedades ópticas são provenientes de 

processos aditivos ou processos cooperativos. Em outras palavras, será possível responder se 

cada porção de fluoreno contribui, separadamente, para a geração e amplificação das 

propriedades ópticas ou se há uma cooperação entre cada porção de fluoreno (transferência de 

carga entre cada porção, por exemplo) responsável pelas propriedades ópticas. 

  Tendo em vista as proeminentes características fotofísicas lineares e não lineares e as 

possíveis aplicações desses compostos, nesse trabalho, é proposto um estudo fundamental das 

propriedades ópticas não lineares de sete compostos derivados de polifluorenos que 

apresentam estruturas na forma linear e ramificada. Além disso, os sete compostos também 

apresentam diferentes quantidades de porções de fluorenos, de forma que as propriedades 

ópticas, lineares e não lineares (como A2F, por exemplo) serão determinadas em função do 

𝑁𝑒𝑓 de cada composto. Ademais, será averiguado se a arquitetura das moléculas (lineares ou 

ramificadas) influencia os efeitos ópticos. Deve ser mencionado aqui que a determinação do 

espectro da seção de choque de A2F será realizada através da utilização de um laser de 

femtossegundos, isso faz com que efeitos espúrios tenham menor relevância na magnitude das 

seções de choque de A2F. Além disso, medidas de absorção transiente resolvidas no tempo 

serão realizadas através da técnica de excitação e prova, também com a utilização de um laser 
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de femtossegundos. Isso será realizado em vista de averiguar se os compostos apresentam 

efeitos ultrarrápidos, como, por exemplo, transferência de carga intramolecular (ICT, do 

inglês intramolecular charge transfer) que pode aumentar significantemente a A2F. 

 

2.2 Bases análogas fluorescentes e derivados de imidazopiridina 

  

2.2.1 Bases análogas fluorescentes 

  

 Bases análogas fluorescentes, também denominadas como nucleobases fluorescentes, 

são análogos das bases nitrogenadas que compõe os nucleotídeos que formam os ácidos 

nucléicos (DNA e RNA). As bases análogas podem ser estruturalmente modificadas, fazendo 

com que as características emissivas sejam amplificadas sem que as funcionalidades dos 

ácidos nucléicos sejam modificadas. Em outras palavras, esses análogos, quando inseridos em 

cadeias de nucleotídeos, são capazes de aumentar as características emissivas dessas 

moléculas mas mantém as funcionalidades das moléculas de DNA ou RNA, sejam elas 

químicas ou biológicas, como, por exemplo, formação canônica de pares e incorporação 

enzimática. As bases nitrogenadas naturais são compostas por dois tipos de moléculas: as 

bases purínicas (adenina e guanina) e as bases pirimidínicas (citosina, timina e uracila). As 

bases não naturais que seguem a arquitetura das estruturas químicas das bases naturais, sejam 

purínicas ou pirimidínicas, são denominadas como bases não naturais canônicas. Por outro 

lado, as bases não naturais que não seguem a arquitetura química das bases nitrogenadas 

naturais são denominadas como bases não naturais não canônicas. 

A Figura 2 a) apresenta uma ilustração da formação de pares canônicos entre duas 

bases nitrogenadas através de ligações de hidrogênio. Na Figura 2 b) há exemplos de 

modificações químicas que podem ser realizadas em bases pirimidínicas mantendo a mesma 

arquitetura (bases análogas canônicas), a Figura 2 c) mostra as alterações que podem ser 

realizadas em bases purínicas mantendo a mesma arquitetura purínica, e a Figura 2 d) 

apresenta exemplos de bases não naturais não canônicas. 



28 
 

 

Figura 2 -  a) Formação de pares canônicos. b) Exemplos de modificações químicas que podem ser realizadas em bases 

pirimidínicas. c) Exemplos de modificações químicas que podem ser realizadas em bases purínicas. d) Exemplos 

de bases não naturais não canônicas. 

Fonte: XU et. al. 2 

    

 Devido às bases naturais serem essencialmente não fluorescentes
2
, o desenvolvimento 

das bases não naturais fluorescentes se fortaleceu e, com isso, foi possível tornar mais fácil 

estudos, sejam espectroscópicos ou biológicos, em ácidos nucleicos. Visando o emprego de 

bases análogas como sondas fluorescentes, é desejável que essas apresentem notáveis 

propriedades emissivas e possuam comprimentos de onda de excitação e emissão em regiões 

de menores energias (maiores comprimentos de onda). Isso pode facilitar a eliminação de 

emissões de compostos nativos dos tecidos e evitar possíveis citotoxidades provenientes da 

irradiação ultravioleta.
2
 Uma maneira de manipular as propriedades ópticas desses materias é 

através da utilização da engenharia molecular, a qual pode ser utilizada para realizar uma 

otimização das propriedades ópticas, de modo que isso, aumente o potencial de emprego 

dessas moléculas. 

 As bases análogas fluorescentes tem sido extensivamente utilizadas para diversas 

aplicações que, de uma maneira geral, podem ser divididas em 4 categorias
2
, sendo elas: 1) 

medidas estruturais e morfológicas; 2) testes de atividade enzimática; 3) detecção de 

nucleotídio único e 4) monitoramento de microambiente. A fim de exemplificação, aqui é 
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exposto um trabalho referente a cada uma dessas aplicações. Referente a utilização de bases 

análogas em medidas estruturais e morfológicas, Godde e colaboradores
30

 sintetizaram uma 

base análoga fluorescente sensível ao pH. Assim, através das variações do espectro de 

fluorescência dessa molécula de acordo com o pH, eles foram capazes de estudar estados de 

protonação em estruturas triplas de DNA. No que diz respeito aos estudos e testes de 

atividade enzimática, Raney e colaboradores
31

 utilizaram a 2-amino purina (2AP), que forma 

par com a timina, para monitorar a atividade da helicase (enzima que promove a abertura da 

dupla hélice do DNA). Em tal trabalho, a 2AP foi inserida em intervalos regulares em uma 

fita de DNA, e após o anelamento dessa fita com sua fita complementar, a fluorescência foi 

suprimida. Dessa forma, através do monitoramento do espectro da fluorescência da fita dupla, 

foi possível obter uma base para o ensaio contínuo da atividade da helicase. Referentemente à 

detecção de nucleotídio único, Okamoto e colaboradores
32

 sintetizaram duas bases 

fluorescentes, 
MD

A e 
MD

B, que são capazes de fluorescer somente quando a base 

complementar for a citosina (que forma par com a 
MD

A) ou timina (que forma par com a 

MD
B). Após a inserção dessas bases fluorescentes em uma fita simples de DNA, que foi 

colocada em contato com outras fitas simples (cada qual possuindo timina, citosina, guanina e 

adenina), eles foram capazes de distinguir qual fita simples possui citosina ou guanina através 

da intensidade do espectro de fluorescência. Por fim, referente ao monitoramento de 

microambiente, Narayanaswamy e colaboradores
33

 sintetizaram uma base análoga não 

canônica (QCy-DT), capaz de fluorescer somente quando está ligada ao sulco menor (rico em 

adedina e timina) do DNA. Dessa forma, eles foram capazes de utilizar a QCy-DT como 

sonda fluorescente no imageamento de células MCF7 e do microorganismo plasmodium 

falsiparum através de microscopia de fluorescência. 

 Aqui, é importante dizer que esta tese somente aborda materiais que possuem 

arquitetura das bases purínicas, ou seja, bases não naturais canônicas. Além disso, aqui 

também são estudados alguns isósteros dessas moléculas, no caso, os derivados de 

imidazopiridina. As próximas duas seções apresentam uma introdução sobre essas duas 

classes de materiais (bases análogas purínicas e derivados de imidazopiridinas) em vista de 

um maior detalhadamento das suas propriedades ópticas e possíveis empregos. Ademais, nas 

próximas seções também serão expostos os objetivos de estudo de cada composto. No 

entanto, nesse ponto, vale ressaltar que, diferentemente dos compostos derivados de fluoreno, 

esses compostos apresentam grupos laterais, doadores ou aceitadores de carga, de forma que 

as propriedades ópticas serão averiguadas em função de cada grupo lateral. 
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2.2.2 Bases análogas purínicas 

 

Purinas formam uma classe de material orgânico cuja estrutura principal, denomidada 

estrutura purínica, é composta por um anel pirimidínico ligado à um anel imidazol (Figura 3 

a). As bases análogas purínicas geralmente apresentam bandas de absorção óptica na região 

espectral do ultravioleta, em torno de 200 – 350 nm
34–42

, no entanto, essas regiões podem 

sofrer deslocamentos, sejam red shifts ou blue shifts, nos comprimentos de onda que ocorrem. 

Isso, pode ser realizado através da adição de estruturas periféricas ou adições de diferentes 

átomos na estrutura principal purínica.
6
 Essas bandas são devidas à transições entre o estado 

fundamental de energia (S0) e o primeiro, segundo e terceiro estados excitados de energia (S1, 

S2 e S3 respectivamente). Tais bandas de absorção possuem absortividade molares 

consideradas altas com valores em cerca de 10
4
 L mol

-1
 cm

-1. 
(6) Os tempos de vida de 

fluorescência dessas moléculas ocorrem na ordem de centenas de picossegundos a 

nanossegundos.
34,43-44

 A emissão de fluorescência ocorre na região espectral do visível, em 

específico no azul (450 – 500 nm).
45

 Vale ressaltar que, como no caso das bandas de 

absorção, que podem sofrer deslocamentos devidos às incorporações de outras estruturas 

periféricas na estrutura purínica principal, os valores desses parâmetros ópticos mencionados 

também podem sofrer modificações de acordo com a síntese das moléculas. Ou seja, os 

parâmetros ópticos podem ser modulados, arquitetando-se diferentes tipos de estruturas 

moleculares. 

Ao longo dos anos, bases análogas têm sido estudadas e caracterizadas com a 

finalidade de emprego em diferentes tipos de aplicações, entre elas, é possível destacar 

aplicações como marcadores biológicos,
5,46

 aplicações em espectroscopia óptica de 

fluorescência, pois apresentam consideráveis caracteristicas fluorescentes,
4,47–50

 e em 

bioimageamento celular.
2
 Um importante emprego relacionado às bases análogas purínicas é 

no estudo espectroscópico e detecção de DNA e RNA.
3,51–54

 Tal estudo é particularmente 

desafiador devido aos ácidos nucleicos apresentarem banda de absorção na região do 

ultravioleta e possuirem tempo de vida da ordem de sub picossegundos.
3,55

 Sendo assim, a 

síntese de bases análogas purínicas, as quais apresentam estruturas similares às bases 

nitrogenadas originais, porém com características mais emissivas, têm aumentado nos últimos 

anos. É importante ressaltar que as bases análogas purínicas, que são incorporadas às 

moléculas de DNA ou RNA para estudos espectroscópicos, não alteram as funcionalidades 

das mesmas, somente apresentam melhores características espectroscópicas emissivas sobre 

as bases nitrogenadas originais. Um bom exemplo de base análoga utilizada no estudo da 
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molécula de DNA é a 2-aminopurina (2AP, base análoga à adenina)
3,7,56

 (Figura 3 b). Vários 

estudos sobre essa molécula têm sido realizados e reportados ao longo dos anos.
3,34,57

 Esse 

fato é devido à 2AP apresentar consideráveis características emissivas quando comparada às 

bases naturais, resultando em uma melhoria nos estudos espectroscópicos de DNA. Dessa 

maneira, tendo em vista, por exemplo, melhorias e aperfeiçoamento nos estudos 

espectroscópicos de moléculas de DNA e RNA, pesquisas relacionadas à síntese e 

caracterização de bases análogas são de extrema importância. Mais especificamente, é 

possível dizer que a caracterização espectroscópica linear e não linear de bases análogas 

similares à 2AP, que possuem capacidade de apresentar consideráveis características 

emissivas, é indispensável para pesquisas relacionadas à espectroscopia de DNA e RNA. 

 

Figura 3 - a) Estrutura purínica principal e b) Estrutura química da 2AP. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Visando o emprego de bases análogas purínicas em estudos espectroscópicos de 

moléculas de DNA e RNA, usualmente se segue algumas estratégias na síntese dessas 

moléculas, isso, considerando a melhoria de parâmetros ópticos lineares e não lineares, como 

por exemplo, maiores deslocamentos Stokes (Stokes shift), consideráveis tempos de vida (da 

ordem de ns)
6
 e altas eficiências quânticas de fluorescência. Para elucidar essas estratégias, é 

possível citar o aumento da conjugação-π e a adição de estruturas push-pull (doadores-

aceitadores de carga) na estrutura principal purínica. A adição de estruturas push-pull e o 

aumento da conjugação-π podem resultar em consideráveis Stokes shifts,
58

 além disso, 

também pode aumentar a eficiência quântica de fluorescência, fatores que otimizam as 

propriedades desejáveis de fluorescência em moléculas para sensoriamento por 

fluorescência.
6
 

Aqui serão estudadas moléculas derivadas de purina com diferentes arquiteturas 

estruturais, ou seja, moléculas que possuem diferentes grupos periféricos ligados à estrutura 

purínica principal. Assim sendo, através desse estudo espera-se dizer qual a influência dos 

diferentes grupos periféricos nas propriedades ópticas desses compostos, de modo que, 
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através desse estudo seja possível direcionar essas moléculas, com base nas propriedades 

ópticas, para suas possíveis aplicações. 

 

2.2.3 Derivados de Imidazopiridina 

 

Os derivados de imidazopiridina compõem uma classe de material formado pela fusão 

de um grupo imidazol com um grupo piridínico. A Figura 4 apresenta a estrutura principal de 

um composto imidazopirimidínico e, vale a pena ser dito que existem quatro possíveis 

estruturas imidazopiridínicas, sendo que neste trabalho, foram investigadas as propriedades 

ópticas das imidazo[4,5-b]piridina.  

 

Figura 4 - Estruturas químicas dos possíveis tipos de imidazopiridínas. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 Uma importante característica desses materiais é que eles são considerados isósteros 

das purinas,
59

 fator que pode habilitar esses materiais a serem utilizados como sondas 

fluorescentes em estudos em moléculas de DNA ou RNA. Essa classe de material apresenta 

diversas aplicações em distintas áreas. Por exemplo, imidazopiridinas podem ser empregadas 

no tratamento de doenças como diabetes,
60

 hipertensão,
61

 Alzheimer e Parkinson.
62

 Ademais, 

imidazopiridinas podem ser utilizadas como antinflamatórios
63

 e antimicróbicos.
64

 Além 

dessas aplicações biológicas, esses compostos podem apresentar transferência protônica no 

estado excitado, ESIPIT (do inglês excited state intramolecular próton transfer).
65-66

  

Referente às propriedades ópticas das imidazopiridinas, podem ser encontrados 

trabalhos na literatura sobre análogos de imidazo[1,2-a]piridina que, quando em comparação 

com análogos de imidazo[1,5-a]piridinas, podem apresentar boas propriedades 

luminescentes.
67-68

 O espectro de absorção de derivados de imidazopiridina está localizado em 

uma região espectroscópica entre 300 – 350 nm com uma magnitude de absortividade molar 

em torno de 10
4 

L mol
-1

 cm
-1

. Além disso, já foi reportado que essas moléculas apresentam 

eficiência quântica de fluorescência que pode variar entre 0,5 – 0,8.
69

 No entanto, é 

importante ser dito que as propriedades ópticas desses materiais podem ser alteradas ao ser 
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adicionados grupos aceitadores ou doadores de elétrons ou até mesmo inserção de estruturas 

periféricas na estrutura principal. 

 Apesar da vasta aplicabilidade dos compostos imidazopirimidínicos em distintas áreas, 

atualmente, há poucos trabalhos e estudos sobre as propriedades ópticas não lineares dessa 

compostos, de forma que o estudo nessa classe visa aumentar e facilitar a capacidade de 

emprego desses compostos em àreas relativas à espectroscopia. Ademais, através desse estudo 

também será possivel investigar como diferentes grupos periféricos, que são ligados à 

estrutura imizadopiridina principal, atuam nas propriedades ópticas desses compostos. 

 

2.3 Objetivos do trabalho 

 

Frente ao que foi exposto, é de primordial importância a realização de uma ampla 

caracterização óptica, linear e não linear, nos materiais mencionados, visando o emprego 

desses em suas respectivas e possíveis aplicações. Assim, o objetivo principal aqui é realizar 

essa caracterização óptica fazendo uso de técnicas de espectroscopia óptica linear e não linear 

a fim de verificar e determinar as propriedades fotofísicas dos materiais apresentados de 

acordo com suas estruturas periféricas. Além disso, tendo em vista os resultados das 

propriedades fotofísicas, também é possível ser dito como grupos ou estruturas periféricas, 

que são adicionadas nas estruturas principais, atuam na modulação das propriedades 

fotofísicas. Isso pode aumentar o entendimento de como pode ser realizada a síntese desses 

materiais visando um aumento do potencial de aplicação desses. Referente à espectroscopia 

óptica linear, os objetivos específicos desse trabalho se baseiam na determinação do espectro 

de absorção linear e espectro de emissão de fluorescência, na determinação dos tempos de 

vida de fluorescência e eficiência quântica de fluorescência, na determinação dos momentos 

de dipolo de transição e na diferença de momento de dipolo permanentes entre estado 

excitados e fundamental. Referente á espectroscopia óptica não linear, os objetivos são a 

determinação do espectro da seção de choque de absorção de dois fótons, realizada através da 

técnica de Varredura-Z e a determinação de absorções de estado excitado através da técnica 

de excitação e prova resolvida no tempo. Vale a pena ser dito que através da determinação dos 

estados excitados é possível discriminar se a absorção de dois fótons possui influência ou 

efeitos de estados excitados de maior energia. 
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Capítulo 3 Fundamentos teóricos: óptica linear e não linear 

 

Este capítulo apresenta uma breve descrição fundamental de óptica linear e não linear 

em vista de elucidar e exemplificar as origens dos efeitos fotofísicos que serão estudados e 

caracterizados nos materiais orgânicos estudados nesta tese.  

A descrição dos fenômenos ópticos lineares é baseada em um campo eletromagnético 

�⃗� , que possui amplitude muito menor que campos intratômicos (10
8 

V/cm), e que, ao incidir 

em um material, é capaz de induzir uma polarização �⃗� . O campo eletromagnético e essa 

polarização estão relacionados linearmente da seguinte forma: �⃗� =  휀0𝜒
(1)𝐸 ⃗⃗  ⃗, em que 𝜒(1) é a 

susceptibilidade elétrica linear do material, e 휀0 é a permissividade elétrica no vácuo. 

Considerando campos eletromagnéticos da ordem de campos inter atômicos, não é 

mais possível escrever que �⃗�  varia linearmente com �⃗� , como no caso anterior, pois, a força 

eletromagnética perturba as cargas do material de forma não linear, originando novos efeitos, 

ou seja, os efeitos ópticos não lineares que são sentidos inclusive pelo próprio campo 

eletromagnético que os gerou. Sendo assim, deve-se reescrever a polarização, �⃗� , de forma que 

esses efeitos não lineares sejam considerados. Isso pode ser feito através de uma expansão de 

�⃗�  em série de potências do campo eletromagnético da seguinte forma: �⃗� =  휀0(𝜒
(1). �⃗� +

𝜒(2): �⃗� 2 + 𝜒(3). : �⃗� 3+. . . ). Aqui, o primeiro termo da série ainda descreve os efeitos ópticos 

lineares, e os demais termos descrevem efeitos não lineares, sejam de segunda, terceira ou 

ordens maiores.  

Como exemplo e para verificar que a expansão de �⃗� , escrita em série de potências de 

�⃗� , leva em consideração os efeitos ópticos não lineares gerados, basta substituir a equação de 

onda plana e harmônica, 𝐸 = 𝐸0cos (𝜔𝑡 + 𝑘𝑧), na equação da expansão da polarização. 

Assim, sabendo que 𝑐𝑜𝑠2(𝜔𝑡 − 𝑘𝑥) = 1 2⁄ (1 + cos(2𝜔𝑡 − 2𝑘𝑥)), e que 𝑐𝑜𝑠3(𝜔𝑡 − 𝑘𝑥) =

1 4⁄ (3 cos(𝜔𝑡 − 𝑘𝑥) + (cos(3𝜔𝑡 − 3𝑘𝑥)), a expansão fica: 𝑃 = 휀0[𝜒
1𝐸0 cos(𝜔𝑡 − 𝑘𝑥) +

1

2
𝜒2𝐸0

2(1 + cos (2𝜔𝑡 − 2𝑘𝑥)) +
1

4
𝜒3𝐸0

3(3
cos (𝜔𝑡−𝑘𝑥)

2
+ cos(3𝜔𝑡 − 3𝑘𝑥))]. Nessa equação, o 

termo de segunda ordem (relacionado a 𝜒(2)) gera um efeito com o dobro da frequência do 

campo incidente, 2𝜔. Esse efeito é conhecido como geração de segundo harmônico óptico. Já 

o termo de terceira ordem (relacionado a 𝜒(3)) gera um efeito com o triplo da frequência do 

campo elétrico incidente, o que é denominado como geração de terceiro harmônico óptico 

(3𝜔). Dessa maneira, a equação da polarização apresenta novos termos de frequência (2𝜔 e 

3𝜔), consequência dos efeitos ópticos não lineares gerados pelo campo eletromagnético 
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incidente ser da ordem dos campos intratômicos do material. Outros efeitos, além da geração 

de segundo e terceiro harmônicos, podem ser observados em materiais, como efeito de 

refração não linear e etc. A Figura 5 apresenta alguns exemplos desses efeitos.  

 
Figura 5 -  Exemplos de efeitos óptico não lineares gerados de acordo com cada termo da expansão da polarização em série 

de  potências do campo eletromagnético. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

É importante dizer aqui que, neste trabalho, há um interesse científico somente nos 

efeitos ópticos não lineares de absorção de dois fótons, que podem ocorrer nos compostos em 

questão. Dessa forma, outros efeitos ópticos não lineares não serão tratados ou levados em 

consideração. Sendo assim, na próxima seção, é realizada uma descrição dos processos de 

absorção de um e dois fótons através do modelo da soma de estados. Vale ressaltar que o 

modelo da soma de estados será empregado a fim de se obter outras propriedades fotofísicas 

dos materiais estudados. Assim, sua descrição se faz de extrema importância.  

 

3.1 Absorção multifotônica e modelo da soma dos estados (SOS) 

 

Nesta seção, é realizada uma inteira descrição matemática da absorção de um e dois 

fótons
70-71

 (A1F e A2F respectivamente) através do modelo de soma de estados.
72–75

 A A2F e 

a absorção multifotônica (AMF) para absorção de três ou mais fótons, são consequências 

diretas da interação não linear entre campos eletromagnéticos e o meio material. Para 

descrever matematicamente A1F e A2F, é possível considerar que o átomo do material é 

perturbado pelo campo eletromagnético e, dessa forma, é possível fazer uso da teoria da 

perturbação semi-clássica dependente do tempo, na qual o átomo é quantizado e a onda 

eletromagnética é tratada de maneira clássica. 

A equação de Schrodinger dependente do tempo é dada por
70

: 
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𝑖ћ
𝑑𝜓(𝑟 ,𝑡)

𝑑𝑡
= �̂�𝜓(𝑟 , 𝑡) → 𝑖ћ

𝑑𝜓(𝑟 ,𝑡)

𝑑𝑡
= −

ћ

2𝑚

𝑑2

𝑑𝑥2 𝜓(𝑟 , 𝑡) + �̂�𝜓(𝑟 , 𝑡)              (1) 

 

em que �̂� = �̂�0 + �̂� = −
ћ

2𝑚

𝑑2

𝑑𝑥2 + 𝑉0  + �̂� é o Hamiltoniano do sistema, ћ é a constante de 

Planck dividida por 2π, e 𝑖 é o número imaginário. A solução dessa equação pode ser obtida 

através de uma combinação linear de 𝜓(𝑟 , 𝑡), sendo assim
70,76

:  

 

    𝜓(𝑟 , 𝑡) = ∑ 𝑎𝑙(𝑡)𝑙 𝑈𝑙(𝑟 )𝑒
−𝑖𝜔𝑙𝑡                                           (2) 

 

em que, 𝑎𝑙(𝑡) são os coeficientes que medem o grau de participação de um estado 𝑙 na 

composição de um novo estado não estacionário 𝜓(𝑟 , 𝑡) e 𝑈𝑙(𝑟 ) é a parte espacial da função 

de onda. 

Substituindo a equação (2) na equação de Schrodinger dependente do tempo (equação 

1), temos: 

 

  𝑖ћ∑
𝑑𝑎𝑙(𝑡)

𝑑𝑡
𝑈𝑙(𝑟 )𝑒

−𝑖𝜔𝑙𝑡
𝑙 = (�̂�0 + �̂�)∑ 𝑎𝑙(𝑡)𝑙 𝑈𝑙(𝑟 )𝑒

−𝑖𝜔𝑙𝑡             (3) 

 

Lembrando que �̂�0𝑈𝑙(𝑟 ) = 𝐸𝑙𝑈𝑙(𝑟 ) e 𝐸𝑙 = ћ𝜔𝑙, e utilizando a condição de 

ortonormalidade ∫𝑈𝑚
∗ (𝑟 )𝑈𝑙(𝑟 )𝑑

3𝑟 = 𝛿𝑚𝑙, obtemos: 

    

   𝑖ћ
𝑑𝑎𝑚

𝑑𝑡
= ∑ 𝑎𝑙(𝑡)𝑙 𝑉𝑚𝑙𝑒

−𝑖𝜔𝑚𝑙𝑡                                            (4) 

em que 𝑉𝑚𝑙 = ∫𝑈𝑚
∗ (𝑟 ) �̂�𝑈𝑙(𝑟 )𝑑

3𝑟 .  

 

Para resolver a equação (4), utiliza-se a teoria da perturbação dependente do tempo 

como mencionado, pois, de forma geral, 𝑎𝑚 pode ser consideravelmente difícil de se resolver. 

Sendo assim, obtemos: 𝑎𝑚(𝑡) = 𝑎𝑚
(0)

+ 𝑎𝑚
(1)

+ 𝑎𝑚
(2)

… (70-71,76). Aqui, o termo 𝑎𝑚
(1)

 está 

relacionado com a probabilidade (𝑃) de absorção de um fóton (A1F), dada por: 𝑃(1) =

|𝑎𝑚
(1)

|
2

, o termo 𝑎𝑚
(2)

 está relacionado com a probabilidade de absorção de dois fótons (A2F), 

𝑃(2) = |𝑎𝑚
(2)

|
2

, e assim sucessivamente para três ou mais fótons. Para determinar 𝑎𝑚
(𝑁)

, 

utilizando a teoria da perturbação dependente do tempo, é necessário determinar o termo 

anterior, ou seja, o termo 𝑎𝑚
(𝑁−1)

, dessa maneira, a equação (4) pode ser escrita como:
70-71
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𝑖ћ
𝑑𝑎𝑚

(𝑁)

𝑑𝑡
= ∑ 𝑎𝑙

(𝑁−1)
(𝑡)𝑙 𝑉𝑚𝑙𝑒

−𝑖𝜔𝑚𝑙𝑡                        (5) 

 

em que o símbolo de somatória representa a soma sobre todos os estados 𝑙. É importante ser 

dito aqui que a equação 5 é uma equação “base” para a determinação e quantificação da AMF. 

Sendo que a partir dela é possível quantificar uma propriedade muito importante para  se 

determinar a capacidade de AMF dos compostos estudados. No caso desta tese, essa 

propriedade é a seção de choque de absorção multifotônica, mais especificamente, aqui será 

determinado a seção de choque de absorção de dois fótons.   

 

3.1.2 Absorção de um e dois fótons (A1F e A2F) 

  

 Em vista de se determinar a seção de choque de absorção de dois fótons, 

primeiramente, é necessário a determinação da seção de choque de absorção de um fóton. 

Assim, primeiramente determina-se o coeficiente de absorção relacionado à A1F (𝑎𝑒
(1)

). Para 

isso, considera-se que antes da interação do campo eletromagnético (𝐴 ) com o material, a 

população eletrônica do material está no estado fundamental de energia (𝑔) e, somente depois 

dessa interação, parte da população passa a ser transferida para os estados eletrônicos 

excitados permitidos por A1F (𝑒), assim: 𝑎𝑙
(0)

= 1 se 𝑙 = 𝑔 e 𝑎𝑙
(0)

= 0 se 𝑙 ≠ 𝑔.  

O Hamiltoniano do campo eletromagnético (𝐴 ) interagente com o átomo do meio 

material pode ser escrito como: �̂� =
𝑝 2

2𝑚
+ 𝑉0 + 𝑉(𝑡), em que 𝑝 =  𝑖ћ

𝑑

𝑑𝑡
,  𝑉0 é o potencial 

escalar do sistema não perturbado, e o termo 𝑉(𝑡) é o termo perturbativo. Assim: 𝑉(𝑡) =

𝑞

𝑚
𝐴 . 𝑝  70

, em que 𝐴 . 𝑝  representa o momento transferido do campo eletromagnético (𝐴 ) para o 

átomo. Sabendo que o termo perturbativo (𝑉(𝑡)) é muito menor que o Hamiltoniano não 

perturbado (�̂�0), e que age no sistema por um tempo muito pequeno, é possível aplicar a 

teoria da perturbação dependente do tempo. Para isso, supondo uma onda plana (𝐴 =

𝐴0

2
�̂�𝑒−𝑖𝑘𝑟 +𝑖𝜔𝑡 + 𝑐. 𝑐., em que 𝑘 =

2𝜋

𝜆
) e é feito a aproximação de dipolo, na qual, o 

comprimento de onda é muito maior que o tamanho do átomo (λ>> 𝑟), assim, 𝑒−𝑖
𝜔�̂��⃗⃗� 

𝑐 = 1 −

𝑖
𝜔�̂�𝑟 

𝑐
~1 (70). Dessa maneira, o termo perturbativo é dado pela seguinte forma: 
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𝑉𝑒𝑔 =
𝑞

2𝑚
𝐴0�̂�𝑒

𝑖𝜔𝑡⟨𝑒|𝑝 |𝑔⟩                                      (6) 

 

Aqui, fica mais conveniente escrever 𝑉𝑒𝑔 em função de 𝑟  ao invés de 𝑝 , então, usa-se 

[𝑟 , �̂�0]= 
𝑖ћ𝑝 

𝑚
 e, portanto, 𝑝 =

𝑚

𝑖ћ
(𝑟 �̂�0 − �̂�0𝑟 ). Dessa forma, 

𝑉𝑒𝑔 =
𝑞

2𝑚
𝐴0�̂�𝑒

𝑖𝜔𝑡 ⟨𝑒|
𝑚

𝑖ћ
(𝑟 �̂�0 − �̂�0𝑟 ) |𝑔⟩, lembrando que �̂�0𝑈𝑙 = 𝐸𝑙𝑈𝑙 e que 𝐸𝑔 − 𝐸𝑒 =

−ћ𝜔𝑒𝑔, assim (70): 

 

𝑉𝑒𝑔 = 𝑖
𝐴0

2
�̂�𝑒𝑖𝜔𝑡𝜔𝑒𝑔⟨𝑒|𝑞𝑟 |𝑔⟩                                             (7) 

 

Substituindo a equação (7) na equação (5), com 𝑁 = 1 e considerando que 𝑎𝑙
(0)

= 1 se 

𝑙 = 𝑔, obtemos: 

 

𝑖ћ
𝑑𝑎𝑒

(1)

𝑑𝑡
= ∑

𝐴0

2
𝑖�̂�𝜔𝑒𝑔⟨𝑒|𝑞𝑟 |𝑔⟩𝑒−𝑖(𝜔𝑒𝑔−𝜔)𝑡  𝑒                       (8)  

 

Em que o índice 𝑒 refere-se aos estados permitidos por A1F, 𝑎𝑙 = 1 e 𝜔𝑒𝑔 é a 

frequência de transição do estado fundamental (𝑔) para os estados excitados (𝑒) permitidos 

por A1F. Integrando a equação (8) no tempo, obtém-se o resultado de 𝑎𝑒
(1)

, dado por: 

 

𝑎𝑒
(1)

=
𝐴0

2ћ
∑ 𝜔𝑒𝑔�̂�⟨𝑒|𝑞𝑟 |𝑔⟩

(1−𝑒−𝑖(𝜔𝑒𝑔−𝜔)𝑡)

𝑖(𝜔𝑒𝑔−𝜔)
 𝑒                          (9) 

 

A equação (9) descreve o coeficiente 𝑎𝑒
(1)

 relacionado com a A1F, além disso, é 

possivel denominar 𝑠𝑒𝑔
(1)

= ∑ 𝜔𝑒𝑔�̂�⟨𝑒|𝑞𝑟 |𝑔⟩ 𝑒 como o tensor que descreve o processo de A1F. 

De forma análoga, o coeficiente 𝑎𝑛
(2)

, relacionado com a A2F (no qual o índice 𝑛 

refere-se aos estados permitidos por A2F), pode ser obtido fazendo uso de 𝑎𝑒
(1)

 (equação (9)) 

na resolução da equação (5). Para determinar o coeficiente de A2F, 𝑎𝑛
(2)

, considera-se que não 

existe absorção linear no sistema e que um primeiro fóton, ao interagir com o material, 

transfere o elétron para um estado virtual (denominado agora por 𝑒), após essa primeira 

interação (em um tempo da ordem de femtossegundos), um segundo fóton transfere esse 

elétron para o estado excitado (𝑛). Dessa maneira, obtém-se: 
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 𝑎𝑛
(2)

= (
𝐴0

2ћ
)2 ∑

𝜔𝑒𝑔�̂�⟨𝑒|𝑞𝑟 |𝑔⟩𝜔𝑛𝑒�̂�⟨𝑛|𝑞𝑟 |𝑒⟩

(𝜔𝑒𝑔−𝜔)

(1−𝑒−𝑖(𝜔𝑛𝑔−2𝜔)𝑡)

𝑖(𝜔𝑛𝑔−2𝜔)
 𝑒,𝑛                     (10) 

 

Novamente, denomina-se: 𝑠𝑛𝑔
(2)

= ∑
𝜔𝑒𝑔�̂�⟨𝑒|𝑞𝑟 |𝑔⟩𝜔𝑛𝑒�̂�⟨𝑛|𝑞𝑟 |𝑒⟩

(𝜔𝑒𝑔−𝜔)
 𝑒,𝑛 como o tensor que 

descreve o processo de A2F. A partir dos coeficientes 𝑎𝑒
(1)

 e 𝑎𝑛
(2)

 calcula-se as probabilidades 

de absorção de um (𝑃(1)) e dois (𝑃(2)) fótons da seguinte maneira: 

 

𝑃(1) = |𝑎𝑒
(1)

|
2

= (
𝐴0

2ћ
)2|𝑠𝑒𝑔

(1)
|
2

4
𝑠𝑒𝑛2((𝜔𝑒𝑔−𝜔)t/2)

(𝜔𝑒𝑔−𝜔)2
                           (11) 

𝑃(2) = |𝑎𝑛
(2)

|
2

= [(
𝐴0

2ћ
)2]2|𝑠𝑛𝑔

(2)
|
2

4
𝑠𝑒𝑛2((𝜔𝑛𝑔−2𝜔)t/2

(𝜔𝑛𝑔−2𝜔)2
                     (12) 

 

Agora, é possível escrever como as probabilidades de A1F e de A2F se comportam 

após a interação do campo eletromagnético com o átomo, para isso, basta tomar o limite de t 

tendendo ao infinito
70

: 

        lim𝑡→∞ (4
𝑠𝑒𝑛2((𝜔𝑒𝑔−𝜔)t/2

(𝜔𝑒𝑔−𝜔)2
) = 2𝜋𝑡𝛿(𝜔𝑒𝑔 − 𝜔)                                     (13) 

  

Dessa maneira: 

 

𝑃(1) = |𝑎𝑒
(1)

|
2

= (
𝐴0

2ћ
)2|𝑠𝑒𝑔

(1)
|
2

2𝜋𝑡𝛿(𝜔𝑒𝑔 − 𝜔)                             (14) 

𝑃(2) = |𝑎𝑛
(2)

|
2

= [(
𝐴0

2ћ
)2]2|𝑠𝑛𝑔

(2)
|
2

 2𝜋𝑡𝛿(𝜔𝑛𝑔 − 2𝜔)                     (15) 

Escrevendo as populações que são promovidas para os estados excitados via A1F e 

A2F: 

 

    𝑁𝑒(𝑡) =  𝑁𝑔(0)𝑃
(1)                                                          (16) 

𝑁𝑛(𝑡) =  𝑁𝑔(0)𝑃
(2)                                                         (17) 

 

 Em que, 𝑁𝑔(0) é a população presente no estado fundamental (𝑔) no tempo 𝑡 = 0, 

𝑁𝑒(𝑡) e 𝑁𝑛(𝑡) são as populações nos níveis de energia permitidos por A1F e A2F 

respectivamente. A partir daqui, fica mais conveniente escrever a taxa de população (𝑊) que 
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é transferida para os estados permitidos por A1F e A2F, isso pode ser realizado da seguinte 

maneira: 

 

𝑊𝑒𝑔
(1)

=
1

𝑁𝑔(0)

𝑑𝑁𝑒(𝑡)

𝑑𝑡
= (

𝐴0

2ћ
)2|𝑠𝑒𝑔

(1)
|
2

2𝜋𝛿(𝜔𝑒𝑔 − 𝜔)                       (18) 

𝑊𝑛𝑔
(2)

=
1

𝑁𝑔(0)

𝑑𝑁𝑛(𝑡)

𝑑𝑡
= [(

𝐴0

2ћ
)2]2|𝑠𝑛𝑔

(2)
|
2

 2𝜋𝛿(𝜔𝑛𝑔 − 2𝜔)              (19) 

 

Nesse ponto, observa-se que, fisicamente, as expressões anteriores não correspondem 

à prática experimental, pois, deve-se considerar as larguras de linhas de banda do material e 

do laser, 𝑔𝑚 e 𝑔𝑙, respectivamente, de modo que essas larguras de linha satisfaçam 

∫𝑔𝑚 (𝜔𝑒𝑔)𝑑𝜔𝑒𝑔 = ∫𝑔𝑙(𝜔)𝑑𝜔 = 1, ainda assim, observa-se que 𝑔𝑙 ≪ 𝑔𝑚 de modo que é 

possível desprezar a largura de linha do laser. Dessa forma, as equações (18) e (19) ficam: 

 

𝑊𝑒𝑔
(1)

=
1

𝑁𝑔(0)

𝑑𝑁𝑒(𝑡)

𝑑𝑡
= (

𝐴0

2ћ
)
2

2𝜋𝜔2 ∑ |�̂�. 𝜇 𝑒𝑔|
2

𝑒 𝑔𝑒(𝜔)                 (20) 

𝑊𝑛𝑔
(2)

=
1

𝑁𝑔(0)

𝑑𝑁𝑛(𝑡)

𝑑𝑡
= [(

𝐴0

2ћ
)2𝜔2]22𝜋 ∑

|(�̂�.�⃗⃗� 𝑒𝑔)(�̂�.�⃗⃗� 𝑛𝑔)|
2

(𝜔𝑒𝑔−𝜔)2𝑒,𝑛 𝑔𝑛(2𝜔)   (21) 

 

Por fim, é possível escrever as seções de choque de absorção de um e dois fótons, que 

são dadas por: 𝜎𝑒𝑔
(1)

=
𝑊𝑒𝑔

(1)

𝜙𝑒𝑔
(1)  e 𝜎𝑛𝑔

(2)
=

2𝑊𝑛𝑔
(2)

𝜙𝑒𝑔
(1)2

, em que 𝜙𝑒𝑔
(1)

=
𝑛𝑐𝜔2𝐴0

2

8𝜋ћ𝜔
 
70,71

e, então: 

 

   𝜎𝑒𝑔
(1)

=
(2𝜋)3

𝑛𝑐ℎ
𝜔∑ |�̂�. 𝜇 𝑒𝑔|

2
𝑒 𝑔𝑒(𝜔)                                     (22) 

   𝜎𝑛𝑔
(2)

= 2
(2𝜋)5

(𝑛𝑐ℎ)2
𝜔2 ∑

|(�̂�.�⃗⃗� 𝑒𝑔)(�̂�.�⃗⃗� 𝑛𝑒)|
2

(𝜔𝑒𝑔−𝜔)2𝑒,𝑛 𝑔𝑛(2𝜔)                 (23) 

 

em que o termo 𝜇 𝑒𝑔 refere-se ao momento de dipolo de transição do estado fundamental (𝑔) 

para os estados excitados permitidos por A1F (𝑒), e o termo 𝜇 𝑛𝑒 refere-se ao momento de 

dipolo de transição do estado virtual (𝑒) para os estados excitados permitidos por A2F (𝑛). 

Novamente, na equação (23), observa-se uma característica fisicamente inconsistente, pois, 

quando 𝜔𝑒𝑔 = 𝜔, a seção de choque 𝜎𝑛𝑔
(2)

 tende ao infinito, isso pode ser evitado adcionando-

se um fator de amortecimento (𝛾) nessa equação. Além disso, deve-se considerar a interação 

do material com o solvente, de modo que se faz necessário adicionar o fator de campo local 
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de Onsanger (𝐿 =
3𝑛2

2𝑛2+1
, em que 𝑛 é o índice de refração do solvente utilizado) na equação 

(23). Assim a equação (23) passa a ser escrita como
70-71

: 

 

𝜎𝑛𝑔
(2)

= 2
(2𝜋)5

(𝑛ℎ𝑐)2
𝐿4𝜔2 ∑

|(�̂�.�⃗⃗� 𝑒𝑔)(�̂�.�⃗⃗� 𝑛𝑒)|
2

(𝜔𝑒𝑔−𝜔)2+𝛾𝑒𝑔
2 (𝜔)𝑒,𝑛 𝑔𝑛(2𝜔)          (24) 

 

 Vale lembrar que aqui, usualmente, utiliza-se uma linha do tipo lorentziana para o 

estado eletrônico do material, e essa é dada por: 𝑔(𝑁𝜔) =
Γ𝑓𝑔(𝑁𝜔)/2

𝜋[(𝜔𝑓𝑔−𝑁𝜔)
2
+(Γ𝑓𝑔(𝑁𝜔)/2)2]

 
70

. Em 

que 𝑁 representa a ordem do processo de absorção. 𝜎𝑛𝑔
(2)

 é expressa em unidades de Goppert-

Mayer (GM), sendo que 1 GM equivale à 1𝑥10−50. 𝑐𝑚4 . 𝑠 . 𝑓ó𝑡𝑜𝑛−1. Tendo em mãos a 

equação que descreve a seção de choque de absorção de um e de dois fótons, observa-se a 

existência de regras de seleção referente ao tipo de material estudado, ou seja, materiais 

simétricos ou não simétricos em carga. Dessa forma, a próxima seção realiza, brevemente, 

uma explicação de como tais regras “agem” considerando esses dois casos de materiais. 

 

3.1.3 Regras de seleção para A1F e A2F 

 

Primeiramente analisa-se o caso de moléculas centrossimétricas em carga, assim, as 

funções de onda do estado fundamental e excitado (𝜓𝑔 e 𝜓𝑒) apresentam considerável grau de 

simetria. Logo, as funções de onda do estado fundamental (𝜓𝑔) e do estado excitado (𝜓𝑒) 

podem apresentar paridade par (𝜓𝑝𝑎𝑟(𝑟) = 𝜓𝑝𝑎𝑟(−𝑟)) ou paridade ímpar (𝜓í𝑚𝑝𝑎𝑟(𝑟) =

−𝜓í𝑚𝑝𝑎𝑟(−𝑟)). Tendo em vista que o tensor que descreve a A1F é dado por: 𝑠𝑒𝑔
(1)

=

∑ 𝜔𝑒𝑔�̂�⟨𝑒|𝑞𝑟 |𝑔⟩𝑙 , tal tensor somente será diferente de zero quando houver troca de paridades 

das funções de onda do estado fundamental e excitado. Ou seja, somente haverá A1F, 

considerando moléculas centrossimétricas (em carga), quando houver transição de um estado 

fundamental (𝑔) que apresenta 𝜓𝑔 de paridade par para um estado excitado (𝑒) com 𝜓𝑒 de 

paridade ímpar. Considerando, agora, A2F em moléculas centrossimétricas em carga, o tensor 

que descreve tal absorção é dado por 𝑠𝑛𝑔
(2)

= ∑
𝜔𝑒𝑔�̂�⟨𝑒|𝑞𝑟 |𝑔⟩𝜔𝑛𝑒�̂�⟨𝑛|𝑞𝑟 |𝑒⟩

(𝜔𝑒𝑔−𝜔)
 𝑒,𝑛 , vale lembrar, 

considerando A2F, que um primeiro fóton transfere o elétron de um estado fundamental (𝑔) 

até um estado virtual (𝑒) e o segundo fóton transfere o elétron desse estado virtual (𝑒) para o 
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estado excitado (𝑛). Sendo assim, devido à esse estado virtual (𝑒), o tensor 𝑠𝑛𝑔
(2)

 somente será 

diferente de zero quando houver transição entre um estado fundamental (𝑔) e um estado 

excitado (𝑛) que apresentem mesmas paridades, ou seja, a paridade de 𝜓𝑔 deve ser igual a 

paridade de 𝜓𝑛. Dessa maneira, é possível concluir que no caso de moléculas 

centrossimétricas em carga, as regras de seleção de A1F e A2F são opostas, ou em outras 

palavras, se um estado é populado por A1F dificilmente ou, em outras palavras, fracamente 

será populado por A2F.  

 Agora, considerando moléculas não centrossimétricas em carga, as funções de onda do 

estado fundamental (𝜓𝑔) e do estado excitado (𝜓𝑒 para A1F e 𝜓𝑛 para A2F) não apresentam 

paridades bem definidas, dessa forma, os estados que são populados por A1F também podem 

ser populados por A2F, de forma que é possível dizer que as regras de seleção, para moléculas 

não centrossimétricas em cargas, são mais “relaxadas” ou “menos evidenciadas” que para 

moléculas centrossimétricas em carga. Uma vez determinada a equação que descreve a seção 

de choque de absorção de dois fótons e tendo explicitado as regras de seleção que “atuam” 

nos materiais simétricos e não simétricos em carga, é possível aplicar o modelo da soma de 

estados. Assim, a próxima seção aborda esse assunto. 

 

3.1.4 Soma dos estados essenciais  

 

 Geralmente materiais apresentam vários estados de energia, de modo que nesse 

trabalho foi utilizado somente a somatória sobre os estados essenciais (modelo Sum Over 

States, SOS). No caso, foi considerado um sistema com três níveis de energia, sendo o 

fundamental (indicado pela letra 𝑔), um excitado (indicado pela letra 𝑒) e um segundo estado 

mais excitado final (indicado pela letra 𝑛). A Figura 6 representa tal sistema e, é possivel 

notar, uma representação da ação dos momentos de dipolo de transiçao (𝜇 𝑖𝑗) e diferença de 

dipolo permanentes entre os estados (𝛥𝜇⃗⃗⃗⃗  ⃗
𝑖𝑗) referentes às transições eletrônicas que podem 

ocorrer nesse sistema.  
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Figura 6: Sistema de três níveis de energia empregado no modelo SOS. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Como já mencionado, há uma distinção nas seções de choque considerando moléculas 

centrossimétricas em carga (seguem as regras de seleção e possuem 𝜇 𝑔𝑔 = 𝜇 𝑒𝑒 = 0) e não 

centrossimétricas em carga (as quais as regras de seleção são mais “relaxadas” e 𝜇 𝑔𝑔 𝑒 𝜇 𝑒𝑒 ≠

0). Aqui, considera-se, primeiramente, moléculas não centrossimétricas em carga. Além 

disso, sabendo que 𝜎𝑛𝑔
(2)

 depende da polarização da fonte de luz de excitação e dos momentos 

de dipolo do material, é possível fazer uma média sobre todas as direções em um meio 

isotrópico, que resulta em: 〈(�̂�. 𝜇 𝑔𝑔)
2
(𝜇 𝑛𝑛. �̂�)

2〉 =
2 cos2(𝜀)+1

15
|�̂�. 𝜇 𝑔𝑔|

2
|𝜇 𝑛𝑛|

2 
70

, em que, aqui, 

supõe-se 휀 = 0 e é o ângulo entre os momentos de dipolo. Dessa forma:  

 

𝜎𝑛𝑔
(2)

=
2

5

(2𝜋)5

(𝑛ℎ𝑐)2
𝐿4𝜔2 |∑

𝜇𝛽𝛼𝜇𝛼𝑔

(𝜔𝛼𝑔−𝜔)+𝑖Γαg(𝜔)
𝑛=0,1,2
𝑒=0,1,2

|

2

𝑔𝑛(2𝜔)            (25) 

 

Vale ressaltar que 𝑒 = 0, 1 são os estados permitidos por A1F e 𝑛 = 0, 1, 2 são os 

estados permitidos por A2F. Além disso, quando 𝑛 = 1, 𝑒 = 0,1 e quando 𝑛 = 2, 𝑒 = 0,1,2. 

Assim: 

 

           𝜎10
(2)

= 2
(2𝜋)5𝜔2

(𝑛ℎ𝑐)2
𝐿4 |

𝜇10𝜇00

−𝜔
+

𝜇11𝜇10

(𝜔10−𝜔)+𝑖𝛾10
 |

2

𝑔1(2𝜔)                  (26) 

 

𝜎20
(2)

= 2
(2𝜋)5𝜔2

(𝑛ℎ𝑐)2
𝐿4 |

𝜇20𝜇00

− 𝜔
+

𝜇21𝜇10

(𝜔10−𝜔)+𝔦Γ10(𝜔)
+

𝜇22𝜇20

(𝜔20−𝜔)+𝔦𝛾20(𝜔)
|
2

𝑔2(2𝜔)                     (27) 
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Como 𝜇 𝑔𝑔 𝑒 𝜇 𝑒𝑒 ≠ 0, é possível simplificar as duas equações anteriores considerando 

que o estado final nunca será ressonante com os fótons de excitação em um processo 

degenerado de A2F (onde temos que 𝜔𝑛𝑔 − 𝜔 = 2𝜔 − 𝜔 = 𝜔 ), além disso, 𝜔𝑛𝑔 − 𝜔 ≫

 𝛾𝑛𝑔(𝜔), e por fim, sabendo que 𝛥𝜇 𝑛𝑔 = 𝜇 𝑛𝑛 − 𝜇 𝑔𝑔, então: 

 

𝜎10
(2)

= 2
(2𝜋)5𝜔2

(𝑛ℎ𝑐)2
𝐿4 |

Δ𝜇10𝜇10

 𝜔
|
2

𝑔1(2𝜔)                                     (28) 

 

𝜎20
(2)

= 2
(2𝜋)5𝜔2

(𝑛ℎ𝑐)2
𝐿4 |

Δ𝜇20𝜇20

 𝜔
+

𝜇21𝜇10

(𝜔10−𝜔)+𝔦𝛾10
(𝜔)

|
2

𝑔2(2𝜔)          (29) 

 

Somando as equações 28 e 29 e aplicando o módulo ao quadrado tem-se a expressão 

total da seção de choque de absorção de dois fótons: 

               

𝜎𝐴2𝐹
(2)

= 𝜎10
(2)

+ 𝜎20
(2)

=

2(2𝜋)5

5(𝑛ℎ𝑐)2
𝐿4𝜔2 {[

|𝜇21|2|𝜇10|
2

(𝜔10−𝜔 )2+𝛾10
2 (𝜔)

+
|Δμ20|2|𝜇20|2

𝜔2 +
2|𝜇20||𝜇21||𝜇10||Δ𝜇20|

𝜔[(𝜔10−𝜔)2+𝛾10
2 (𝜔)]

 ] 𝑔𝑛(2𝜔) +

  
|Δ𝜇10|2|𝜇10|2

𝜔2 𝑔𝑒(2𝜔)}                       (30) 

 

 Considerando agora as moléculas centrossimétricas, basta lembrar que 𝜇 𝑔𝑔 = 𝜇 𝑒𝑒 = 0. 

 Aqui, é importante mencionar que cada seção (referente aos resultados dos materiais 

abordados nesta tese, ou seja, seção do capítulo 5) abordará com maiores detalhes a utilização 

da equação 30. Além disso, nesses subcapítulos também é realizado uma explicação do que 

cada termo da equação 30 descreve.  
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Capítulo 4 Técnicas experimentais espectroscópicas 
  

 Neste capítulo, são apresentadas as técnicas experimentais que foram utilizadas para 

os estudos e determinação das propriedades ópticas lineares e não lineares dos compostos 

estudados neste trabalho. 

 

4.1 Espectroscopia óptica linear 

  

 Para a obtenção dos parâmetros fotofísicos das moléculas estudadas nesse trabalho, 

primeiramente, foram utilizadas técnicas referentes à espectroscopia óptica linear. Para a 

determinação do espectro de absorção linear, ou seja, o espectro de absorção de um fóton 

(A1F), foi empregado um espectrofotômetro comercial da marca SHIMADSZU UV-1800. 

Todas as moléculas foram dissolvidas em solventes transparentes na região do visível e do 

infravermelho próximo em concentrações da ordem de 10
-3 

a 10
-4

 mol/L. O espectro de 

absorção foi medido em uma janela espectral que compreende 190 nm até 1100 nm. Para a 

realização dessas medidas, cubetas de quartzo de 1, 2 e 10 mm de caminho óptico foram 

utilizadas. A determinação desses espectros é importante para a determinação dos níveis de 

energia. Além disso, utilizando a Lei de Beer-Lambert
77-78

, é possível determinar a 

absortividade molar (휀 = 𝐴/𝐿𝐶, em que 𝐴 é a absorção, 𝐿 é o caminho óptico, e 𝐶 é a 

concentração em mol/L), dada em L mol
-1

 cm
-1

 e o coeficiente de absorção (𝛼 = 𝐴 ln(10) /𝐿) 

dado em cm
-1

, valores essenciais para a quantificação de parâmetros fotofísicos.  

Para a determinação dos espectros de emissão de fluorescência foi utilizado um 

espectrofluorímetro comercial da marca HITACHI F7000, e foram empregadas cubetas de 1 

cm de caminho óptico. Nesse caso, as moléculas foram bem diluídas (em torno de 10
-6

 

mol/L), a fim de garantir que não houvesse reabsorções da própria fluorescência pelos 

compostos. A determinação dos espectros de emissão de fluorescência determina a região 

espectral das amostras.  Além disso, através desse espectro, é possível determinar a eficiência 

quântica de fluorescência (𝜙𝑓)
79-80

, bem como determinar o tempo de vida de fluorescência 

(𝜏𝑓).  

A 𝜙𝑓 foi determinada através da equação 𝜙𝑓 = 𝜙𝑓
𝑟𝑒𝑓

 .  
∫ 𝐹(𝜆)
𝜆𝑓

𝜆0
 𝑑𝜆

∫ 𝐹𝑟𝑒𝑓

𝜆𝑓

𝜆0
(𝜆) 𝑑𝜆

 .  
𝑓𝑟𝑒𝑓

𝑓
 .  

𝑛2

𝑛𝑟𝑒𝑓
2 , em 

que 𝜙𝑓
𝑟𝑒𝑓

 é a eficiência quântica de fluorescência de uma amostra padrão conhecida (molécula 

de referência, molécula 3d deste trabalho). ∫ 𝐹(𝜆)
𝜆𝑓

𝜆0
 𝑑𝜆 e ∫ 𝐹𝑟𝑒𝑓

𝜆𝑓

𝜆0
(𝜆) 𝑑𝜆 representam a 
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integral do espectro de fluorescência da amostra e da amostra de referência, respectivamente, 

𝑓𝑟𝑒𝑓 e 𝑓 são, respectivamente, a quantidade de luz que a amostra de referência e a amostra que 

se deseja determinar 𝜙𝑓 absorvem no comprimento de onda de excitação (𝑓 = 1 − 10−𝐴(𝜆𝑒𝑥)). 

Através da determinação de 𝜙𝑓, parâmetro que varia entre 100% e 0%, podemos compreender 

qual a forma mais provável (radiativamente ou não radiativamente) de ocorrer decaimento do 

estado primeiro estado excitado para o estado fundamental de energia. Além disso, o tempo 

de decaimento radiativo (𝜏𝑟) está diretamente relacionado com a 𝜙𝑓, da forma 𝜏𝑟 = 𝜏𝑓/𝜙𝑓 e 

1

𝜏𝑓
=

1

𝜏𝑟
+

1

𝜏𝑛𝑟
 
79,81-82

, em que 𝜏𝑛𝑟 é o tempo de decaimento não radiativo.  

A fim de determinar o tempo de vida de fluorescência (𝜏𝑓) dos compostos, foi 

utilizado um laser de Ti:safira que emite pulsos de 150 fs centrados em 775 nm com 1 kHz de 

taxa de repetição. Tais pulsos bombeiam um amplificador paramétrico óptico (OPA TOPAS 

Quantronix) que é capaz de gerar pulsos de 120 – 140 fs, também operando a 1 kHz de taxa 

de repetição e com comprimentos de onda selecionáveis em uma janela espectral de 

aproximadamente 460 nm até 2000 nm. Um outro laser (Carbide) também foi usado para 

excitar as moléculas, esse laser emite pulsos de femtossegundos (220 fs), porêm, com 

comprimentos de onda em 343 nm.  

Após um tempo característico, as moléculas começam a emitir sinal de fluorescência 

em função do tempo. Tal sinal pode ser coletado perpendicularmente ao pulso laser de 

excitação por uma fibra óptica e com a utilização de um filtro de cor, é possível separar o 

sinal de fluorescência do comprimento de onda de excitação.  O sinal é levado pela fibra até 

um fotodetector de silício de 1 mm
2
 de área e resolução temporal em torno de 0,7 ns. Esse 

converte o sinal de fluorescência em elétrico, o qual é observado e aquisicionado em um 

osciloscópio de 2 GHz. Após tal aquisição, é possível realizar um ajuste monoexponencial do 

tipo 𝐼(𝑡) = 𝐼0𝑒
−𝑡/𝜏𝑓 e determinar o 𝜏𝑓 de cada molécula, em que 𝐼(𝑡) é a intensidade do sinal 

de fluorescência, 𝐼0 é a intensidade de fluorescência em t=0, e 𝑡 é a variável do tempo. Além 

disso, se o tempo de vida de fluorescência for da ordem da resolução do detector, é possível 

realizar um tratamento matemático visando eliminar qualquer interferência derivada dos 

equipamentos eletrônicos. Esse procedimento é melhor explicado no capítulo referente às 

moléculas derivadas de imidazopirimidina. Aqui, é importante salientar que os valores de 𝜏𝑓 

serão utilizados para determinação de outros parâmetros fotofísicos dos compostos.  

 Uma vez realizada as medidas de absorção linear e emissão de fluorescência, foram 

determinados os momentos de dipolos elétricos de transição 𝜇0𝑖, em que 𝑖 = 1, 2, 3…. Sendo 
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assim, 𝜇01 corresponde ao momento de dipolo elétrico de transição do estado fundamental 

para o primeiro estado excitado; 𝜇02 corresponde ao momento de dipolo elétrico de transição 

do estado fundamental para o segundo estado excitado; 𝜇03 corresponde ao momento de  

dipolo elétrico de transição do estado fundamental para o terceiro estado excitado; e assim 

sucessivamente. 𝜇0𝑖 é dado por 𝜇0𝑖 = √
3

8𝜋

ℎ𝑐

𝑁

𝑛

𝐿2

1

𝜈0𝑖
∫𝛼0(𝜈)𝑑𝜈 

83
, em que ℎ é a constante de 

Planck, 𝑐 é a velocidade da luz, 𝑁 é a concentração dos materiais dada em moléculas/cm
3
, 𝐿2 

é o fator de campo local de Onsager (𝐿 =
3𝑛2

2𝑛2+1
), com 𝑛 representando o índice de refração 

linear do solvente utilizado (1,4244 para o DCM, 1,479 para o DMSO e 1,497 para o 

tolueno). 𝜈0𝑖 é a frequência de transição em Hz correspondente a cada estado de energia 

(𝑖 = 1, 2, 3…), e ∫𝛼0(𝜈)𝑑𝜈 é a integral do espectro do coeficiente de absorção em função das 

frequências da luz (𝜈), também correspondente a cada estado de energia. É importante 

mencionar que para a determinação de ∫𝛼0(𝜈)𝑑𝜈, os espectros do coeficiente de absorção em 

função das frequências (𝛼 𝑥 𝜈) foram decompostos em formas de linha, lorentzianas ou 

gaussianas. Vale salientar ainda que 𝜇0𝑖 também pode ser determinado por 𝜇0𝑖 =

√
3 𝑥 103𝑙𝑛 (10) 

8𝜋3

ℎ𝑐

𝑁𝐴

𝑛

𝐿2

1

𝜔0𝑖
∫ 휀(𝜔)

𝜔𝑓

𝜔𝑖
𝑑𝜔, em que 휀(𝜔) é a absortividade molar em função de 𝜔, 

𝜔0𝑖 a frequência angular de cada transição, e 𝑁𝐴 é o número de Avogrado. 

 Foram realizadas medidas solvatocrômicas para determinar a diferença de dipolo 

permanente entre o primeiro estado excitado e o estado fundamental (𝛥𝜇01 = 𝜇11 − 𝜇00). 

Para isso, foi empregada a equação de Lippert-Mataga, 𝛥𝜈 =
𝛥𝜇01

2

𝑐ℎ𝑎3 𝛥𝐹81,83
, que relaciona os 

deslocamentos solvatocrômicos (𝛥𝜈 em cm
-1

) com a função polaridade de Onsanger (𝛥𝐹 em 

que 𝐹 = 2 [
𝜀−1

2𝜀+2
−

𝑛2−1

2𝑛2+2
], sendo 𝑛 o índice de refração e 휀 a constante dielétrica do solvente). 

Nessa equação, 𝑎3 é o volume hidrodinâmico ocupado pela molécula envolta pelo solvente e 

pode ser determinada através da equação de Smoluchowski-Einstein, 𝑉𝑜𝑙 
ℎ

=
𝜏𝑓𝐾𝑇

𝜂(0.4
𝑟⁄ −1)

=

4

3
𝜋𝑎384-85

. Nessa equação, 𝜏𝑓 é o tempo de vida de fluorescência, 𝐾 é a constante de 

Boltzmann, 𝑇 é a temperatura em Kelvin, 𝜂 é a viscosidade do solvente, e 𝑟 é a anisotropia de 

fluorescência.  

Porém, para determinação de tal volume hidrodinâmico, é necessário se obter a 

anisotropia de fluorescência
81,83,86

. Dessa maneira, foi utilizado um espectrofluorímetro 

(HITACHI F7000) adaptado e a equação 𝑟 =
𝐼𝑣𝑣−𝐺𝐼𝑣ℎ

𝐼𝑣𝑣+2𝐺𝐼𝑣ℎ
 para a determinação. Nessa equação, 𝐼 
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refere-se à intensidade de emissão, os índices 𝑣𝑣 e 𝑣ℎ representam às polarizações dos canais 

de excitação e emissão no espectrofluorímetro, e 𝐺 =
𝐼ℎ𝑣

𝐼ℎℎ
 calibra a sensibilidade de tais canais. 

Com esses procedimentos de medida, foi possível determinar, com um ajuste linear do gráfico 

de 𝛥𝜈 (em cm
-1

) em função de 𝛥𝐹 (da equação de Lippert-Mataga), o coeficiente angular 

(
𝛥𝜇01

2

𝑐ℎ𝑎3
). 

Dessa forma, tendo em vista os valores da anisotropia de fluorescência para 

determinação do volume hidrodinâmico, bem como parâmetros previamente determinados, 

como o tempo de vida de fluorescência, foram determinados os valores de 𝛥𝜇01 pra cada 

molécula. Para a determinação de 𝛥𝜇02 e 𝛥𝜇03, para os casos necessários, também foram 

utlizadas as medidas solvatocrômicas e a equação: 𝛥𝜇 𝑓𝑔. 𝜇 𝑓𝑔 = −
3

4𝜋
ℎ𝑐

𝜕𝜈𝐴𝑖

𝜕𝐹
𝑉𝑜𝑙 (𝑖=1, 2, 3...) 

Nessa equação, 𝑖 = 1 refere-se ao máximo da absorção da banda de menor energia, 𝑖 = 2 

refe-se ao máximo da segunda banda e 𝑖 = 3 refere-se ao máximo da banda de maior energia 

e assim sucessivamente, todos máximos em função de 𝐹, calculado para cada solvente 

utilizado. Primeiramente foi determinado 𝜇 00 através dos valores de 𝛥𝜇01 (previamente 

determinado) e, posteriormente, através do valor do valor de 𝜇 00, foram determinados os 

valores de 𝛥𝜇02 e 𝛥𝜇03.  

Nesse ponto vale dizer que os momentos de dipolos elétricos de transição (𝜇0𝑖), as 

diferenças de momento de dipolo permanente (𝛥𝜇01, 𝛥𝜇02 e 𝛥𝜇03), o espectro da seção de 

choque de absorção de dois fótons (𝜎𝐴2𝐹), bem como os parâmetros experimentalmente 

determinados através das decomposições lorentzianas ou gaussianas, serão utilizados como 

parâmetros de entrada no modelo Soma sobre todos os Estados (SOS). 

 

4.2 Espectroscopia óptica não linear 

  

 Uma vez descrito como foram determinadas algumas propriedades fotofísicas dos 

materiais através de estudos que envolvem a óptica linear, uma descrição da metodologia para 

determinação dos efeitos ópticos não lineares será abordada a seguir.  Duas técnicas bem 

estabelecidas, a varredura-Z na configuração de absorção e a técnica de excitação e prova 

(absorção transiente), serão descritas em detalhes. 
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4.2.1 A técnica de Varredura-Z 

  

 A técnica de varredura-Z foi proposta por Sheike-Bahae em 1989
87-88

, é uma técnica 

consideravelmente simples no que se refere à instrumentação e coleta de dados e pode ser 

utilizada para determinação de efeitos ópticos não lineares, como, por exemplo, o índice de 

refração não linear (n2) e a seção de choque de absorção de dois fótons (𝜎𝐴2𝐹). Essa técnica 

consiste no translado de um material em torno de um feixe gaussiano previamente focalizado 

e na coleta de sua transmitância em função de sua posição Z (em torno da região focal).  

Na Figura 7 a) é ilustrado o feixe laser que é focalizado por uma lente convergente, 

resultando em uma região espacial com um gradiente de intensidades, na qual será realizada a 

translação da amostra que se deseja determinar as propriedades ópticas não lineares. Vale 

salientar que essa região espacial é simétrica em relação ao foco, e os efeitos ópticos não 

lineares são induzidos proporcionalmente ao perfil de intensidade do pulso Gaussiano. Após a 

região em que a amostra é transladada, na região com o gradiente de intensidade, é adicionada 

uma segunda lente convergente, a qual focaliza toda luz transmitida pela amostra em um 

fotodetector. Dessa forma, as alterações no valor da intensidade da luz transmitida pela 

amostra para cada posição z da varredura é aquisicionada, e, assim, é possível se determinar a 

curva típica (denotada por transmitância normalizada, TN) de uma varredura Z para uma dada 

amostra. 
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Figura 7 -  a) Esquema experimental simplificado da técnica de Varredura–Z. b) Perfil de W(z) e de I(z) para as diferentes 

posições da técnica. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

O raio do feixe laser gaussiano (w(z)) em função da posição z em que o material é 

posicionado é mostrado na Figura 7 b). Como se observa, o perfil do raio é simétrico em torno 

do ponto focal (z=0). Além disso, o w(z) diminui gradativamente até atingir w0 em Z=0. Dada 

uma potência do laser e como o raio do feixe diminui conforme a amostra se aproxima do 

ponto focal, observa-se que a densidade de fótons por área é aumentada, fato esse que gera 

um perfil de intensidade (I(z)) que apresenta valor máximo na região do foco. Dessa forma, 

enquanto w(z) diminui, I(z) aumenta, tornando mais provável a ocorrência dos efeitos ópticos 

não lineares quando a amostra está próxima do foco.    

 Nesse trabalho, o interesse é a determinação da seção de choque de absorção de dois 

fótons (𝜎𝐴2𝐹(𝜆)), de modo que, para isso, a técnica de varredura-Z em configuração de 

absorção foi empregada. Foram utilizados o laser Ti:safira que bombeia um amplificador 

paramétrico óptico (TOPAS quantronix) para gerar pulsos de aproximadamente 150 fs com 

comprimentos de onda compreendidos entre 460 – 900 nm a 1 kHz de taxa de repetição. A 
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montagem experimental dessa técnica, como ilustra a Figura 8, é realizada de modo que o 

feixe laser, proveniente do TOPAS, atinge, primeiramente, um filtro espacial, com a 

finalidade de deixar o modo espacial do laser o mais gaussiano possível. Após atravessar o 

filtro, o pulso atinge um sistema de espelhos de alumínio e um divisor de feixe onde cerca de 

4% da intensidade do feixe inicial é direcionada para um detector de referência de sílicio (1 

cm
2
 de área). Esse estágio possui finalidade de diminuir ruídos provenientes de alterações da 

potência do laser durante a medida. Após a passagem pelos espelhos e divisor de feixe, o 

feixe laser chega até dois polarizadores (um com a finalidade de ajuste de potência e outro 

utilizado para manter sempre a polarização proveniente do TOPAS). Após a passagem pelos 

polarizadores, o feixe laser atinge uma lente convergente de 15 cm de foco, a qual determina 

o perfil de intensidades da região de translado do material. 

 
Figura 8 - Aparato experimental utilizado para a realização da técnica de varredura-Z no caso absortivo. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Durante o translado da amostra, a transmitância de luz pela mesma (para cada posição 

z do material) é totalmente direcionada, através de uma lente convergente de 10 cm de foco, 

para um fotodetector de sílicio (1 cm
2
 de área), que envia o sinal até um amplificador Lock-in 

(lock-in amplifier, modelo 5209, EGG), que amplifica o sinal e o envia até um um 

computador. No computador, um programa em LabView, que também comanda o estágio de 

translação do material, realiza a aquisição do sinal (transmitância proveniente do material em 

função de sua posição z em torno da região focal). É importante salientar aqui que a 

transmitância coletada, para cada posição z, na verdade, é uma transmitância normalizada 

(TN). TN é a transmitância coletada próxima à região focal dividida pela transmitância 

coletada longe da região focal (𝑇𝑁 = 𝑇𝑧/𝑇∾), sendo que, quando o material se encontra 

próximo do foco, estão presentes efeitos lineares e não lineares (devido à alta intensidade do 
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feixe), e quando o material se encontra longe do foco, estão presentes somente efeitos lineares 

(devido à baixa intensidade do feixe).  

Os dados coletados da técnica de varredura-Z, ou seja, TN para cada posição z do 

material, apresentam uma curva característica, denominada assinatura z. Através dessa 

assinatura, obtida de forma experimental, é possível determinarmos 𝜎𝐴2𝐹(𝜆) realizando um 

ajute em tais assinaturas através da equação
70-71,88

: 𝑇𝑁(𝑧) =
1

√𝑞𝑞0(𝑧,0)
∫ 𝑙𝑛[1 +

∞

−∞

𝑞0(𝑧, 0)𝑒
−𝜏2

]𝑑𝜏, 𝑞0 = 𝛽𝐼0𝐿 (1 + (
𝑧2

𝑧0
2))

−1

. Nessa equação, 𝛽 é o coeficiente de absorção não 

linear, 𝑧0 é o comprimento de Rayleigh
89

, 𝑧 é a posição do material ao longo da região focal, 

𝐼0 é a intensidade do laser no foco, e 𝐿 é o caminho óptico, no caso, o comprimento óptico da 

cubeta que contém o material. Dessa forma, é possível determinar o espectro das seções de 

choque de absorção de dois fótons utilizando 𝜎𝐴2𝐹(λ) =
ℏ𝜔𝛽

𝑁
 
70

. Como mencionado, através da 

técnica da Varredura-Z é possível obter o espectro das seções de choque de absorção de dois 

fótons. No entanto, a fim de verificar se esses espectros possuem influências de absorções de 

estados mais excitados, o que pode causar uma interpretação errônea da magnitude das seções 

de choque de absorção de dois fótons, aqui foi empregada a técnica de excitação e prova para 

determinação da absorção transiente. A próxima seção apresenta os conceitos básicos dessa 

técnica.  

 

4.2.2 Técnica de excitação e prova para determinação da absorção transiente 

 

A técnica de excitação e prova
90–94

 foi empregada para a determinação da região de 

absorção dos estados excitados das amostras. Através dessa técnica, foi possível discriminar a 

dinâmica populacional que ocorre em estados excitados de maior energia (mais energéticos 

que o primeiro excitado), bem como determinar e verificar os tempos de vida desses estados. 

Essa técnica é baseada em dois feixes lasers, um feixe mais intenso que excita as moléculas 

para estados excitados (denominado por feixe de excitação) e um feixe de menor intensidade 

usado como prova no monitoramento populacional das amostras. Como feixe de excitação, foi 

utilizado o segundo harmônico, aproximadamente 390 nm e 120 fs de largura temporal, 

gerado em um cristal de BBO através da incidência de um laser de Ti:Safira amplificado com 

comprimento de onda de 775 nm e largura temporal de 150 fs e taxa de repetição de 1 kHz. E, 

foi empregado, um feixe pulsado de luz branca como feixe de prova. Esse feixe de luz branca, 

que compreende comprimentos de onda entre 450 – 750 nm, é gerado a partir da incidência de 
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cerca de 4% do laser de 775 nm (mesmo laser usado para gerar o segundo harmônico) em 

uma placa fina de Safira. Assim, foi possível investigar a presença de estados mais excitados 

de energia através da alteração da absorção nessa região espectral. É importante dizer aqui 

que o feixe de excitação pode estar no futuro ou no passado (ser adiantado ou atrasado 

temporalmente) em relação ao feixe de prova (no referencial temporal do feixe de prova). Isso 

é obtido através de um conjunto de espelhos que estão em um estágio mecânico de translação 

móvel, como ilustrado na Figura 9. Dessa forma, é possível monitorar temporalmente as 

mudanças das populações eletrônicas que ocorrem nos estados de energia, bem como a 

evolução temporal desses processos ópticos de absorção. 

 
Figura 9 - Ilustração do aparato experimental utilizado para a realização da técnica de excitação e prova. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Para a determinação desses estados excitados de maior energia, nesse trabalho, foi 

monitorada a transmitância normalizada (TN) na região espectral compreendida entre 450 – 

750 nm em função do tempo (diferença de tempo entre os feixes de excitação e prova). TN é 

definida pela divisão da transmitância do feixe de prova enquanto o feixe de excitação age na 

amostra (excitação on) pela transmitância do feixe de prova sem a ação do feixe de excitação 

(excitação off). Vale ressaltar que a relação entre TN e a variação da absorção (∆𝐴) é dada 

por: ∆𝐴 = −log (𝑇𝑁). Vale dizer aqui que, através dessa técnica é possível se obter 

informações sobre a existência de estados excitados de maior energia, os quais podem 
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influenciar na magnitude das seções de choque de absorção de dois fótons. Ademais, através 

dessa técnica também será possível obter informações sobre a existência ou não de processos 

ultrarrápidos, que podem ocorrer nos materiais estudados. 

O próximo capítulo apresenta os resultados experimentais e as discussões das origens 

dos efeitos ópticos lineares e não lineares observados nos diferentes conjuntos de compostos 

orgânicos desta tese. Além disso, vale ressaltar que todas as técnicas de espectroscopia linear 

e não linear, citadas até aqui, foram empregadas visando a determinação completa dos 

parâmetros espectroscópicos desses compostos, caracterizando um estudo bem completo com 

o intuido de visar o entendimento das causas responsáveis pelos processos ópticos. 
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Capítulo 5 Resultados e discussões 

  

 Este capítulo foi dividido em 4 seções, cada uma delas apresenta os resultados, as 

discussões e as conclusões parciais referentes aos materiais estudados. A seção 5.1 é referente 

aos polifluorenos. As seções 5.2 e 5.3 são referentes à duas classes de bases análogas 

purínicas e a seção 5.4 diz respeito aos derivados de imidazo piridina. 

 

5.1 Polifluorenos lineares e ramificados e os seus elétrons efetivos 

  

 Nesta seção, é apresentado um estudo espectroscópico dos derivados de fluorenos 

lineares e ramificados, sendo que três polifluorenos apresentam uma estrutura molecular mais 

linear (polifluorenos lineares) e quatro outros apresentam estrutura molecular ramificadas 

(polifluorenos ramificados). Informações sobre a síntese dos polifluorenos lineares podem ser 

encontradas nos trabalhos de Aémian e Lai.
95-96

 Além disso, esses compostos foram cedidos 

pela professora Chantal Andraud da universidade de Lyon. Os polifluorenos lineares são 

distinguidos pela quantidade de porções de fluoreno que os compõem. A amostra trifluoreno é 

composta por três porções de fluorenos, o composto pentafluoreno é composto por cinco 

fluorenos e o composto heptafluoreno possui sete fluorenos. Os polifluorenos ramificados 

estudados aqui, também foram sintetizados pela professora Chantal.
97

 A Tabela 1 apresenta a 

fórmula química e a massa molecular dos sete polifluorenos estudados. 

 

 Tabela 1 - Fórmula química e massa molecular dos polifluorenos estudados. 

AMOSTRAS FÓRMULA QUÍMICA MASSA MOLECULAR 

Trifluoreno C39H30 498,66 g/mol 
Pentafluoreno C65H50 831,10 g/mol 
Heptafluoreno C91H70 1163,54 g/mol 

V-Bis C58H46 742,99 g/mol 
V-Tri C84H66 1075,43 g/mol 
Y-Bis C84H66 1075,43 g/mol 
Y-Tri C123H96 1574,09 g/mol 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Os polifluorenos ramificados são distinguidos pelas formas estruturais e pelas porções 

de fluorenos que possuem. Dois desses compostos ramificados apresentam estrutura química 

em forma de V e outros dois apresentam estrutura química em forma de Y. Os dois compostos 

que apresentam estrutura na forma de V são distinguidos pela quantidade de fluorenos que 

possuem em cada “braço,” sendo que cada um possui duas porções de fluorenos e é 

denominado como V-Bis, e o outro possui em cada “braço” três porções de fluorenos, sendo 
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denominado por V-Tri. Da mesma forma, os polifluorenos ramificados, que possuem 

estrutura em forma de Y, também são distinguidos pela quantidade de porções de fluoreno 

que os compõem cada um dos três “braços”. Um desses apresenta duas porções de fluoreno 

por “braços” e é denominado como Y-Bis e o outro possui três porções de fluorenos sendo 

denominado como Y-Tri. A Figura 10 a) apresenta as estruturas químicas dos três 

polifluorenos lineares e a Figura 10 b) apresenta as estruturas químicas dos quatro 

polifluorenos ramificados. 

 

Figura 10: a) Estruturas químicas dos três polifluorenos lineares (trifluoreno, pentafluoreno e heptafluoreno) e b) estrutura 

química dos quatro polifluorenos ramificados (V-Bis, V-tri, Y-Bis e Y-Tri).  

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

   Vale ser lembrado aqui que, o objetivo do estudo nesses compostos é a determinação 

das propriedades ópticas em função do 𝑁𝑒𝑓. Ademais, também será verificado se há processos 

cumulativos ou aditivos entre cada porção de fluoreno que compõe cada composto, por fim, 

também será averiguado se há influência das diferentes arquiteturas moleculares nas 

propriedades ópticas lineares e não lineares desses compostos.  

 Todas as amostras foram dissolvidas em tolueno em concentrações em torno de 10
-6

 

mol/L para realização dos experimentos referentes à espectroscopia óptica linear. Na Figura 

11, são apresentados os espectros das absortividades molares (linhas pretas), as emissões de 

fluorescência (linhas vermelhas) e os espectros de anisotropia de fluorescência (linhas azuis, 

somente para os polifluorenos ramificados). Todos os compostos possuem uma banda de A1F 
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situada entre 300 – 420 nm, com valores de absortividade molar em torno de 10
5
 L cm

-1
 mol

-1
, 

além disso, a emissão de fluorescência, para todos os compostos, ocorre entre 350 – 550 nm. 

 

Figura 11 -  Espectros de absortividade molar (linhas pretas) e emissão de fluorescência (linhas vermelhas) para os derivados 

de polifluorenos lineares e ramificados. Espectros de anisotropia de fluorescência (linhas azuis) para os quatro 

polifluorenos ramificados. Todos cos compostos foram dissolvidos em tolueno. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

  Olhando para a Figura 11, observa-se que o trifluoreno, pentafluoreno e heptafluoreno, 

possuem picos de absortividade molar em 350 nm, 360 nm e 370 nm, respectivamente, ou 

seja, os picos da absortividade molar são deslocados para maiores comprimentos de onda 

(menores energias) conforme a adição de porções de fluoreno. Isso é devido ao aumento do 

tamanho da conjugação-π. É importante ser dito aqui que essa mesma característica é 

observada nos polifluorenos ramificados, ou seja, V-Bis e Y-Bis possuem picos de 

absortividade molar em menores comprimentos de onda (344 nm e 347 nm, respectivamente) 

que V-Tri e Y-Tri (359 nm, 360 nm, respectivamente). Além disso, os valores dos picos da 

absortividade molar também são aumentados conforme a inserção de porções de fluorenos e, 

da mesma forma, os picos das emissões de fluorescência também são deslocados para o 
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vermelho conforme a adição de porções fluoreno. Vale a pena ser dito que o deslocamento 

Stokes dessas sete amostras varia entre 40 – 50 nm. 

 Para o entendimento dos processos fotofísicos e a relação dos mesmos com o número 

de porção de fluorenos que compõe cada composto, foi definido abordar estes efeitos ópticos 

a partir do número efetivo de elétrons (𝑁𝑒𝑓) de cada composto. Este foi determinado, como já 

apresentado anteriormente, com a seguinte relação 𝑁𝑒𝑓 = √∑𝑛𝑖
2, em que 𝑛𝑖 representa o 

número de elétrons-π de cada parte π-conjugada da molécula em questão. Referente aos 

polifluorenos lineares, têm-se que o Trifluoreno apresenta 𝑁𝑒𝑓
𝑇𝑟𝑖 = √3𝑥122 = 20,8, o 

Pentafluoreno apresenta 𝑁𝑒𝑓
𝑃𝑒𝑛𝑡𝑎 = √5𝑥122 = 26,8, e o Heptafluoreno apresenta 𝑁𝑒𝑓

𝐻𝑒𝑝𝑡𝑎
= 

√7𝑥122 = 31,7. Referente aos polifluorenos ramificados, têm-se que o V-Bis possui 

𝑁𝑒𝑓
𝑉𝑏𝑖𝑠 = √4𝑥122 + 62 = 24,73, o V-Tri possui 𝑁𝑒𝑓

𝑉𝑇𝑟𝑖 = √6𝑥122 + 62 = 30, o Y-Bis possui 

𝑁𝑒𝑓
𝑌𝐵𝑖𝑠 = √6𝑥122 + 62 = 30 e o Y-Tri  possui 𝑁𝑒𝑓

𝑌𝑇𝑟𝑖 = √9𝑥122 + 62 = 36,5. 

Os momentos de dipolo de transição entre os estados eletrônicos observados foram 

determinados através da equação 𝜇0𝑖 = √
3 𝑥 103𝑙𝑛 (10) 

8𝜋3

ℎ𝑐

𝑁𝐴

𝑛

𝐿2

1

𝜔0𝑖
∫ 휀(𝜔)

𝜔𝑓

𝜔𝑖
𝑑𝜔. Decomposições 

gaussianas no espectro da absortividade molar em função de ω foram feitas, especificamente, 

para a determinação de ∫ 휀(𝜔)
𝜔𝑓

𝜔𝑖
𝑑𝜔 e de 𝜔0𝑖. A Figura 12 exibe a decomposição para o 

composto Pentafluoreno, bem como o respectivo valor de 𝜇01 determinado.  

 
Figura 12 - Decomposição Gaussiana (linha verde) do espectro de absortividade molar (linha preta) e o ajustes resultante 

(linha vermelha e verde). 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Olhando para os valores de 𝜇01 (Tabela 2), tanto para os polifluorenos lineares como 

para os ramificados, observa-se que há um aumento no valor desse parâmetro conforme o 

aumento do número de porções de fluorenos. Ademais, é possível determinar as taxas de 
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variação desses parâmetros em função do número de 𝑁𝑒𝑓. Dessa forma, para os polifluorenos 

lineares, que 
𝜇01

𝑇𝑟𝑖

𝑁𝑒𝑓
𝑡𝑟𝑖 = 0,4 D, 

𝜇01
𝑃𝑒𝑛𝑡𝑎

𝑁𝑒𝑓𝑃𝑒𝑛𝑡𝑎

= 0,4 D, e 
𝜇01

𝐻𝑒𝑝𝑡𝑎

𝑁𝑒𝑓𝐻𝑒𝑝𝑡𝑎

= 0,4 D. Assim, a taxa de variação de 

𝜇01 em função do 𝑁𝑒𝑓 é de aproximadamente 0,4 D por elétron efetivo. Considerando agora, 

os polifluorenos ramificados: 
𝜇01

𝑉𝑏𝑖

𝑁𝑒𝑓𝑉𝑏𝑖

= 0,5 D, 
𝜇01

𝑉𝑇𝑟𝑖

𝑁𝑒𝑓𝑉𝑡𝑟𝑖

= 0,5 D, 
𝜇01

𝑌𝐵𝑖

𝑁𝑒𝑓𝑌𝑏𝑖

= 0,5 D e 
𝜇01

𝑌𝑇𝑟𝑖

𝑁𝑒𝑓𝑌𝑡𝑟𝑖

= 0,5 

D, ou seja, a taxa de variação do 𝜇01 em função do 𝑁𝑒𝑓 para os polifluorenos ramificados é de 

aproximadamente 0,5 D por elétron efetivo. Considerando o erro experimental associado aos 

valores de 𝜇01, observa-se que tanto os polifluorenos lineares como os ramificados não 

possuem consideráveis diferenças entre essas taxas de variação. Sendo assim, é possível dizer 

que a forma da estrutura (linear, V ou Y) influencia muito pouco a variação deste parâmetro 

fotofísico. 

 Em vista de determinar a diferença entre os momentos de dipolo permanente entre o 

estado fundamental e excitado (𝛥𝜇01), foi empregada a equação de Lippert-Mataga (
𝛥𝜈

𝛥𝐹
=

2

ℎ𝑐𝑎3 Δ𝜇01
2 ) e realizadas medidas solvatocrômicas nos sete compostos. Assim, primeiramente, 

foi realizada a determinação dos picos de absorção e emissão dos sete compostos dissolvidos 

em diferentes solventes: acetonitrila, (ACN), tetrahidrofurano (THF), diclorometano (DCM), 

tolueno e clorofórmio, como apresentado na Figura 13. Vale a pena ser mencionado aqui que 

𝛥𝜇01 é um possível parâmetro de entrada no modelo SOS que será empregado para 

determinação de outra propriedade fotofísica, no caso, o momento de dipolo de transição do 

primeiro estado excitado para o segundo estado excitado (𝜇12). Ademais, através da 

determinação de 𝛥𝜇01 é possível se obter informações sobre o deslocamento de carga do 

estado excitado. 
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Figura 13 - Determinação dos espectros de absorção e de emissão dos sete compostos dissolvidos em diferentes solventes 

(ACN, DCM, THF, tolueno e clorofórmio). 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A utilização da equação de Lippert-Mattaga necessita, previamente, da determinação 

do raio cúbico (𝑎3) que cada composto possui quando envolto pelo solvente. Para os 

compostos lineares, essa propriedade foi determinada através de cálculos de química quântica 

e mais informações sobre isso podem ser encontradas no trabalho de Abegão e 

colaboradores
28

. Considerando os compostos ramificados, visando a determinação de 𝑎3, foi 

empregada a equação de Smoluchowski-Einstein (𝑎3 =
3

4𝜋

𝜏𝑓𝐾𝑇

𝜂(
0.4

𝑟
−1)

, em que 𝐾, 𝑇, 𝜂, 𝑟 e 𝜏𝑓 

representam, respectivamente, a constante de Boltzmann, a temperatura, a viscosidade do 

solvente, a anisotropia de fluorescência e o tempo de vida de fluorescência). Referente à 

equação de Smoluchowski-Einstein é necessário saber previamente os valores de 𝑟 e 𝜏𝑓. 

Dessa forma, foi determinado o espectro de 𝑟 (linhas azuis apresentadas anteriormente na 

Figura 11) para os compostos ramificados. Nota-se que 𝑟 atinge um valor praticamente 

constante na mesma região da banda de A1F, sendo que a não constância desse valor pode ser 

explicada por presença de mais estados eletrônicos nessa região. Os valores de 𝜏𝑓 são 

encontrados da literatura.
98
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 A Figura 14 exibe o ajuste linear utilizado para determinação do coeficiente linear da 

equação de Lippert-Mataga (
𝛥𝜈

𝛥𝐹
=

2

ℎ𝑐𝑎3
Δ𝜇01

2 ) e, conhecendo todos os parâmetros essenciais, 

foram determinados os valores de 𝛥𝜇01.  

 
Figura 14 - Ajuste linear realizado para determinar o coeficiente angular da equação de Lippert-Mataga. Os valores são 

apresentados no interior de cada gráfico. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

  

 Os valores de 𝛥𝜇01 são apresentados na Tabela 2 e variam entre 2,0 e 6 Debyes. Vale 

a pena mencionar que os valores de 𝛥𝜇01 dos polifluorenos ramificados podem ser 

considerados de baixo valor se comparados às moléculas que possuem grupos aceitadores 

e/ou doadores de elétrons
99-100

 (moléculas com estruturas não centrosimétricas em carga). Isso 

é um indicativo que no estado excitado o deslocamento das cargas pode não estar ocorrendo, 

ou, caso sim, esse seja pouco significativo.  Isso corrobora com a simetria de carga que esses 

compostos apresentam. No que se refere aos polifluorenos lineares, observa-se um pequeno 

aumento de 𝛥𝜇01, conforme o número de porções de fluoreno é aumentada. Isso pode estar 

relacionado às perturbações (térmicas ou vibracionais) na simetria, as quais podem ser 

originadas devido ao aumento do caminho da conjugação.
26 
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Tabela 2 - Propriedades fotofísicas dos sete polifluorenos estudados. 

 

 Deslocamento 

Stokes (nm) 

𝛕𝐟 (𝐩𝐬) 𝝁𝟎𝟏 (𝑫) 𝐫 

 

𝒂𝟑(𝑨𝟑) 𝒅𝝂

𝒅𝑭
(𝒄𝒎−𝟏)  𝜟𝝁𝟎𝟏(𝑫) 𝝁𝟏𝟐 (𝑫) 

Trifluoreno  50 - 8,5 ± 0,9 - 250 ± 50 -250 ± 190 4 ± 1 19 ± 4 

Pentafluoreno 55 - 11 ± 1 - 380 ± 80 -275 ± 185 5 ± 1 17 ± 3 

Heptafluoreno 46 - 14 ± 1  - 600 ± 100 -290 ± 180 6 ± 2 15± 3 

V-Bis 41 700 14 ± 1 0,15 380 ± 90 -130 ± 60  3 ± 1 12 ± 3 

V-Tri 43 700 16 ± 1 0,14 300 ± 80 -180 ± 40 2,6 ± 0,8 12 ± 3 

Y-Bis 39 500 15,0 ± 1 0,07 170 ± 60 -200 ± 50 2,6 ± 0,8 12 ± 2 

Y-Tri 44 350 19 ± 2 0,08 140 ± 50 -120 ± 10 2,0 ± 0,7 14 ± 3 

         

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 Uma vez determinado alguns parâmetros fotofísicos via espectroscopia de absorção e 

de fluorescência e encontrando uma certa relação dos mesmos com o número de elétrons 

efetivos dos distintos polifluorenos, os estudos relacionados com a espectroscopia não linear 

foram direcionados visando também uma relação com 𝑁𝑒𝑓. Para esses estudos, visando 

determinar os espectro da seção de choque de A2F (𝜎𝐴2𝐹  (𝜆)), a técnica de Varredura-Z foi 

empregada. A Figura 15 apresenta  os espectros de A2F (círculos pretos). Aqui é importante 

ser mencionado que, para todas as figuras desse trabalho que apresentam o espectro das 

seções de choque de A2F, o eixo Y da esquerda denota a absortividade molar, o eixo Y da 

direita os valores da seção de choque de A2F, o eixo X inferior o comprimento de onda de 

A1F e o eixo X superior o comprimento de onda de A2F. A primeira característica a se notar 

nesses espectros, comum entre os polifluorenos, é que o estado permitido por A1F possui uma 

baixa probabilidade de A2F. Isso é característico de moléculas que apresentam simetria de 

carga como é o caso dessas. Ademais, todos os compostos apresetam A2F em uma região 

espectral localizada entre 500 – 700 nm. 
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Figura 15 -  Espectros das absortividades molares (linhas pretas) e das seções de choque A2F (círculos pretos). As linhas 

sólidas vermelhas representam os ajustes usando o modelo fenomenológico de soma sobre todos os estados 

eletrônicos essenciais (SOS) representado pela equação 31. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Referente aos polifluorenos lineares, observa-se que o valor máximo de 𝜎𝐴2𝐹 (𝜆) 

ocorre em torno de 610 nm.  O Trifluoreno apresenta uma 𝜎𝐴2𝐹 máxima de 360 GM, o 

Pentafluoreno uma de 550 GM e o Heptafluoreno uma de 810 GM. Referente aos 

polifluorenos ramificados, observa-se que os máximos  para a 𝜎𝐴2𝐹 ocorrem em torno de 570 - 

600 nm. V-Bis, V-Tri, Y-Bis e Y-Tri possuem, respectivamente, 578 GM, 612 GM, 721 GM 

e 1018 GM nos máximos do espectro das 𝜎𝐴2𝐹. É importante salientar que os valores 

máximos de 𝜎𝐴2𝐹 dos compostos estão em acordo com valores previamente reportados na 

literatura
28

 para fluorenos. Além disso, pode ser dito que esses relativos elevados valores de 

𝜎𝐴2𝐹 (𝜆) são devidos à alta delocalização de elétrons nos estados excitados dessas 

moléculas.
28

 Considerando o 𝑁𝑒𝑓 de cada composto e o erro experimental dos valores de 

máximo de 𝜎𝐴2𝐹, nota-se que há uma relação da 𝜎𝐴2𝐹 com o 𝑁𝑒𝑓. De forma que é observado 

uma adição de cerca de 20 GM por 𝑁𝑒𝑓, ou seja, 
𝜎𝐴2𝐹

𝑇𝑟𝑖

𝑁𝑒𝑓𝑓𝑡𝑟𝑖

= 17,3 GM, 
𝜎𝐴2𝐹

𝑃𝑒𝑛𝑡𝑎

𝑁𝑒𝑓𝑓𝑝𝑒𝑛𝑡𝑎

= 18,3 GM, 
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𝜎𝐴2𝐹
𝐻𝑒𝑝𝑡𝑎

𝑁𝑒𝑓𝑓ℎ𝑒𝑝𝑡𝑎

= 20,2 GM, 
𝜎𝐴2𝐹

𝑉𝐵𝑖

𝑁𝑒𝑓𝑓𝑉𝑏𝑖

= 23,37 GM, 
𝜎𝐴2𝐹

𝑌𝐵𝑖

𝑁𝑒𝑓𝑓𝑌𝑏𝑖

= 20,4 GM, 
𝜎𝐴2𝐹
𝑉𝑇𝑟𝑖

𝑁𝑒𝑓𝑓𝑉𝑡𝑟𝑖

= 24,0 GM e 

𝜎𝐴2𝐹
𝑌𝑇𝑟𝑖

𝑁𝑒𝑓𝑓𝑌𝑡𝑟𝑖

= 27,9 GM. 

 Uma vez determinado o espectro de 𝜎2𝑃𝐴(𝜆), o modelo SOS foi empregado em vista 

de se determinar qual o acoplamento do primeiro estado excitado com o segundo estado 

excitado, isto é, o 𝜇12. O modelo fenomenológico SOS foi aplicado empregando a 

equação: 

  𝜎2𝑃𝐴(𝜆) =
2

5

(2𝜋)4

(𝑐ℎ𝑛)2
𝐿4 1

𝜋
 [

𝜈2

(𝜈01−𝜈)2+𝐺01
2

(𝜇12
2 .𝜇01

2 ).𝐺02

(𝜈02−2𝜈)2+𝐺02
2]                                        (31) 

em que 𝑐, ℎ, 𝑛, 𝜈, 𝜈0i e 𝐺0i representam a velocidade da luz, a constante de Planck, o índice de 

refração do solvente, e frequência de bombeio, a frequência de transição e a largura total à 

meia altura (FWHM, do Inglês full width at half maximum) dos estados excitados acessados, 

respectivamente. É importante ressaltar que 𝜇01 é um parâmetro de entrada determinado de 

forma experimental do espectro de absorção linear (descrito anteriormente) e 𝐺0i utilizada 

está entre 0,2 – 0,3 eV (obtido do espectro de A2F experimentalmente). Assim, o único 

parâmetro livre a ser ajustado pelo modelo é 𝜇12. Além disso, neste ponto, vale ser 

mencionado que o termo da equação do modelo SOS que leva em consideraçãoo o 𝛥𝜇01 foi 

desprezado devido aos baixos valores de 𝛥𝜇01 e de 𝜎2𝑃𝐴(𝜆) na região de A1F, fato que 

evidencia ainda mais o caráter centrosimétrico desses compostos. A linha vermelha da Figura 

15 representa o ajuste fenomenológico SOS e observa-se uma boa concordância entre o 

modelo e os dados experimentais. Ademais, os valores de 𝜇12 são apresentados na Tabela 2. 

 Um ponto muito interessante a ser abordado aqui é a existência de um comportamento 

quadrático entre 𝜎2𝑃𝐴(𝜆) em função do 𝑁𝑒𝑓. A Figura 16 a) mostra a existência desse 

comportamento quadrático (linha vermelha) dos valores máximos de 𝜎2𝑃𝐴(𝜆) em função do 

𝑁𝑒𝑓 de cada composto, indicando haver um forte caráter dipolar das estruturas orgânicas 

estudadas. Além disso, esse comportamento deixa evidente que a arquitetura molecular 

(linear, V ou Y) não interfere nos valores de 𝜎2𝑃𝐴(𝜆) (se observado em função do 𝑁𝑒𝑓).  Um 

outro ponto importante a ser mencionado aqui é referente aos valores de 𝜇12 e 𝜇01. Assim, a 

Figura 16 b) apresenta um comparativo dos valores de 𝜇12 e de 𝜇01. Considerando os 

polifluorenos ramificados, observa-se um valor praticamente similar para 𝜇12 enquanto o 𝜇01 

cresce, significando existir, nesses compostos, um mesmo acoplamento entre o primeiro 

estado excitado com o segundo, independente dos valores de  𝜇01. No caso dos polifluorenos 

lineares, observa-se que os valores de 𝜇12 decrescem enquanto que o 𝜇01 cresce com o 
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aumento das porções de fluorenos, indicando haver, mais uma vez, possíveis perturbações na 

simetria molecular, as quais podem estar relacionadas com o comprimento da conjugação dos 

polifluorenos lineares.  

 

Figura 16 -  a) Seção de choque de absorção de dois fótons em função do número eftivo de elétrons. b) comparativo entre os 

valores de μ12 e μ01. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 Como mencionado, a técnica de excitação e prova pode ser utilizada para averiguar se 

estados excitados de maior energia estão influenciando a magnitude da seção de choque de 

absorção de dois fótons. Além disso, essa técnica possui a capacidade de verificar a existência 

de processos ultrarrápidos para assim evidenciar a existência de processos cooperativos ou 

aditivos entre cada porção de fluoreno que compõe cada composto estudado. Aqui, vale a 

pena ser explicado que se for verificado a existência desses processos de transferência de 

carga (processos ultrarrápidos), as propriedades ópticas podem ser originadas por processos 

cooperativos entre cada porção de fluoreno. No entanto, se esses processos não forem 

observados, as propriedades ópticas podem ser originadas por processos aditivos de cada 

porção de fluoreno. Assim sendo, medidas de absorção transiente foram realizadas para os 

polifluorenos ramificados e nenhuma dinâmica rápida (na ordem de 1 – 10 ps) foi observada. 

Em outras palavras, não foi observado um acoplamento entre as porções de fluoreno que pode 

aumentar a A2F, ou seja, não foi verificado nenhum efeito cooperativo entre as porções de 

fluoreno provenientes de transferência de carga entre os mesmos. Apenas foi observado um 

processo de decaimento na ordem de centenas de picossegundos, o qual corresponde ao tempo 

de vida de fluorescência. Além disso, através da Figura 17, nota-se que os compostos V-Bis e 

Y-Bis possuem uma absorção de estado excitado localizada em aproximadamente 700 nm 

(região com tons vermelho e amarelo), já os compostos V-Tri e Y-Tri, esta se encontra em 
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aproximadamente 750 nm (região com tons de vermelho e amarelo). Esse deslocamento para 

o vermelho pode ser explicado em vista da maior conjugação das moléculas Tris. Dessa 

forma, pode ser dito que tais estados mais excitados não estão influenciando ou estão 

influenciando muito pouco a magnitude das seções de choque de absorção de dois fótons.  

 

Figura 17 - Absorção transiente das quatro moléculas de polifluoreno ramificadas. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

5.1.1 Conclusões parciais 

 

Sete compostos de polifluorenos, sendo três lineares e quatro ramificados, foram 

espectroscopicamente caracterizados nest a seção. As propriedades fotofísicas foram 

analisadas em função do 𝑁𝑒𝑓. Em vista dos resultados, é possível dizer que as diferentes 

arquiteturas estruturais, ou seja, linear, V e Y, não influenciam nos parâmetros ópticos 

estudados aqui, mais precisamente,  𝜇01 e 𝜎2𝑃𝐴(𝜆). Ademais, foi observado que os momentos 

de dipolo de transição variam em uma taxa de aproximadamente 0,5 D por 𝑁𝑒𝑓, e as seções de 

choque de A2F seguem uma tendência quadrática, com uma taxa de variação em torno de 20 

GM por 𝑁𝑒𝑓. Relativo aos polifluorenos lineares, foi observado que a diferença entre o 
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momento de dipolo permanente de estado excitado e fundamental aumenta conforme o 

aumento de 𝑁𝑒𝑓, isso pode ser explicado tendo em vista perturbações na simetria molecular 

causada pelo aumento do caminho de conjugação. No caso dos polifluorenos ramificados, não 

foi observado uma variação considerável desse observável. Todos os compostos exibem uma 

banda de A2F localizada em uma região espectral entre 500 – 700 nm com magnitude que 

varia em torno de 500 – 1000 GM. Por fim, através de medidas de absorção transiente nos 

compostos ramificados, observou-se que os compostos Bis (V e Y) apresentam absorção de 

estado excitado com máximo em torno de 700 nm e os compostos Tris (V e Y) em torno de 

750 nm. Além disso, nenhum efeito rápido (1 – 10 ps) foi observado nessas moléculas, o que 

poderia estar relacionado com a transferência de carga interna nos compostos, evidenciando 

assim que as propriedades ópticas estudadas advém de processos aditivos entre as porções de 

fluorenos que compõem cada composto, e não de processos cooperativos, como transferência 

de carga entre cada porção. 

 

5.2 Derivados de 8-stiril purinas 

 

 Essas moléculas foram sintetizadas e cedidas pela professora Professora Sandrine 

Piguel da universidade de París e, aqui, foi seguida a mesma nomenclatura. A Tabela 3 

apresenta a fórmula química e as massas moleculares dos quatro compostos estudados. 

 

Tabela 3 - Fórmula química e massa molecular das quatro amostras estudadas. 

AMOSTRAS FÓRMULA QUÍMICA MASSA MOLECULAR 

P1 C24H22N4O2S 414,5227 g/mol 
P2 C19H16ClN5O 365,8162g/mol 
P3 C23H22N6O2 414,4598 g/mol 
P4 C18H14N6O 330,3434 g/mol 

Fonte: Elaborada pelo autor  

  

 A estrutura química dos compostos é apresentada na Figura 18 e três distintos grupos 

periféricos são ligados na posição 6 da estrutura purínica principal, são eles o tiofenil (P1), o 

cloro (P2) e o grupo ciclopropilamina (P3 e P4). Na posição 8 da estrutura purínica principal é 

adicionado um grupo estiril, sendo que as moléculas P2, P3 e P4 possuem o grupo nitrila 

(CN) ligado em sua posição meta. Por fim, os compostos P1, P2 e P3 possuem o grupo 

tetrahedropiranil como grupo protetor
101-102

 na posição 9. Deve ser mencionado que grupo 

estiril possui a função de aumentar o comprimento de conjugação-𝜋 dessas moléculas. Dessa 

forma, as amostras estudadas nesta seção possuem diferentes arranjos moleculares. P1 
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apresenta arranjo de S-𝜋, P2 possui arranjo Cl-𝜋-CN e P3 e P4 apresentam estrutura do tipo 

NH-𝜋-CN.  

 Aqui, vale ressaltar que o objetivo é a determinação das propriedades ópticas lineares 

e não lineares desses compostos em função dos diferentes grupos periféricos que são 

adicionados à estrutura principal, uma vez que o comprimento de conjugação é considerado 

praticamente o mesmo entre elas. 

 

Figura 18 - Estruturas químicas das quatro moléculas de base análoga purínica estudadas. 

Fonte: Elaborada pelo autor 

  

 Para a realização dos experimentos, todos os compostos foram dissolvidos em 

dimetilsulfóxido (DMSO) e colocados em cubetas de quartzo de 2 mm de caminho óptico. 

Para a determinação das propriedades ópticas lineares, as amostras foram dissolvidas em 

concentrações em torno de 10
-4

 mol/L e em concentrações em torno de 10
-2

 mol/L para 

determinação da seção de choque de A2F. 

 A Figura 19 exibe a absortividade molar (linhas pretas), a emissão de fluorescência 

(linhas vermelhas) e a anisotropia de fluorescência (linhas azuis) dos quatro compostos. P2, 

P3 e P4 apresentam uma banda de absorção (S0S1), com picos em 334 nm, 340 nm e 340 

nm, respectivamente. No entanto, o composto P1 possui duas transições, uma em 276 nm 
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(S0S2) e outra em 349 nm (S0S1). Não há consideráveis deslocamentos nos picos de 

absorção entre os compostos, sendo que pequenas alterações podem estar relacionadas a 

diferentes solvatações devido aos diferentes arranjos de cargas. Os máximos de emissão de 

fluorescência ocorrem em 432 nm (P1), 433 nm (P2), 421 nm (P3) e 417 nm (P4). Através da 

análise do espectro da anisotropia de fluorescência, considerando todos os compostos, 

observa-se que existe um plateau na mesma região espectral que compreende a banda de 

menor energia, aproximadamente entre  320 – 370 nm, com valores que variam entre 0,025 – 

0,16. Assim, apenas um estado eletrônico está sendo acessado nessa região, sendo que ombros 

ou picos secundários podem estar relacionados a contribuições vibrônicas.
103-104

 

 

Figura 19 -  Absortividade molar (linhas pretas), emissão de fluorescência (linhas vermelhas) e anisotropia de fluorescência  

(linha azul) das quatro amostras de bases análogas purinícas dissolvidas em DMSO. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 Os picos das emissões de fluorescência, para os quatro compostos, ocorrem na região 

do azul, localizados entre 417 e 433 nm. O deslocamento Stokes de cada composto varia entre 

77 nm e 99 nm, sendo que a amostra P2 possui o maior deslocamento Stokes (99 nm). Esse 

fato pode estar relacionado à forte transferência de carga do cloro, presente na posição 6 do 

composto P2. A eficiência quântica de fluorescência (𝜙𝑓) foi determinada, e P1 e P2 exibem 

os menores valores desse parâmetro (8% e 14%, respectivamente). Já 𝜙𝑓 das amostras P3 e 

P4 são 56,6% e 64,3%, respectivamente. A diferença de valores de 𝜙𝑓 entre os compostos P1, 
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P2 e P3, P4 pode ser explicada considerando que tanto o  átomo de enxofre (P1) como o 

átomo de cloro (P2) podem causar uma extinção (quenching) de fluorescência.
105

 

 Os momentos de dipolo de transição (𝜇01) foram determinados utilizando a equação : 

𝜇0𝑖 = √
3 𝑥 103𝑙𝑛 (10) 

8𝜋3

ℎ𝑐

𝑁𝐴

𝑛

𝐿2

1

𝜔0𝑖
∫ 휀(𝜔)

𝜔𝑓

𝜔𝑖
𝑑𝜔 e apresentam uma pequena dispersão dos valores 

(em torno de 7 D) como mostrados na Tabela 4. Vale ressaltar que P1 possui duas transições, 

assim também foi deteminado 𝜇02, sendo que seu valor é 5,4 ± 0,5 D. A Figura 20 mostra as 

decomposições gaussianas que foram realizadas para a determinação de ∫ 휀(𝜔)
𝜔𝑓

𝜔𝑖
𝑑𝜔 e 𝜔0𝑖 

para o composto P1. Dentro do gráfico são apresentados os valores de 𝜇0𝑖. Por fim, a título de 

exemplo, no gráfico é possível observar os parâmetros determinados através das 

decomposições realizadas. 

 

Figura 20 -  Espectro absortividade molar (mol-1Lcm-1) versus frequência (ω (rad/s)) (linha preta), decomposições Gaussianas 

(linhas verdes) relacionadas às transições entre S0 para S1, S0 para S2 (somente para P1), resultado das 

decolvoluções (linha vermelha). 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

  

 Os tempos de vida de fluorescência (𝜏𝑓) foram determinados através da técnica de 

fluorescência resolvida no tempo e, como os 𝜏𝑓 desses compostos são da ordem da resolução 

temporal experimental, foi realizada uma convolução matemática de sinais da forma 𝐼medida= 

𝐼𝑟𝑒𝑎𝑙∗𝐼𝑅𝐹. Em que 𝐼𝑅𝐹 refere-se à função resposta instrumental (do Inglês instrument 

response function). Essa convolução foi realizada em vista de se obter valores de 𝜏𝑓 mais 

reais, uma vez que esses são da ordem da resolução experimental. de A Figura 21 apresenta as 
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convoluções realizadas, os círculos pretos representam os dados experimentais (fluorescência 

experimental), as linhas tracejadas azuis representam o IRF (referência) medido através da luz 

espalhada por um vidro e as linhas vermelhas representam o ajuste realizado para a 

determinação dos 𝜏𝑓. Dentro de cada gráfico, é possível observar os valores de 𝜏𝑓 

determinados. Considerando P3 e P4, observa-se que os 𝜏𝑓 são mais longos que a resolução 

experimental, (1,3 ± 0,2) ns e (1,4 ± 0,2) ns, respectivamente. Contudo, os 𝜏𝑓 para P1 e P2 são 

mais curtos que a resolução experimental, assim sendo, foi empregado o método de Strikler – 

Berg
106

 (𝜏𝑓
𝑆𝐵 = 𝜏𝑟

𝑆𝐵  𝑥 𝜙𝑓) para determinação desse parâmetro. É importante dizer que esse 

método também foi empregado para a verificação 𝜏𝑓 de P3 e P4, sendo que para esses dois 

compostos o 𝜏𝑓
𝑆𝐵 está em acordo com 𝜏𝑓 determinado experimentalmente. Como esperado, 

para P1 e P2, 𝜏𝑓
𝑆𝐵 é mais curto que a resolução experimental, 𝜏𝑓

𝑆𝐵 = 0,2 e 0,5 ns 

respectivamente, e são apresentados na Tabela 4. 

 
Figura 21 - Determinação dos tempos de vida de fluorescência de cada amostra. Referência (linhas azuis tracejadas), dados 

experimentais (círculos pretos) curvas teóricas (linhas vermelhas). Dentro de cada gráfico está exibido o valor do 

tempo de vida de fluorescência para cada um dos quatro derivados de purina. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 A diferença entre os momentos de dipolos permantes entre o estado excitado e 

fundamental, Δ𝜇01 (e Δ𝜇02 para o composto P1), foram determinados empregando as 

equações de Lippert-Mataga (
𝛥𝜈

𝛥𝐹
=

2

ℎ𝑐𝑎3 Δ𝜇01
2  em que 𝐹(휀, 𝑛) = [

𝜀−1

2𝜀+2
−

𝑛2−1

2𝑛2+2
]) e 

Smoluchowski-Einstein (𝑎3 =
3

4𝜋

𝜏𝑓𝐾𝑇

𝜂(
0.4

𝑟
−1)

 ). A Figura 22 apresenta os espectros das absorções e 
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das emissões de fluorescência para diversos solventes, no caso, acetronitrila (ACN), 

diclorometano (DCM), dimetilformamida (DMF), etanol, metanol, tetrahidrofurano (THF), 

tolueno e dimetilsulfóxido (DMSO).   

 
Figura 22 - Espectro de absorção e emissão de fluorescência para os quatro compostos estudados dissolvidos em diferentes 

solventes (medidas solvatocrômicas). 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 Com o uso dos dados obtidos da Figura 22,  é possível construir os gráficos 

apresentados na Figura 23, que exibem os ajustes lineares utilizados para determinação de 
𝛥𝜈

𝛥𝐹
 

(cm
-1

) de cada composto. Utilizando a equação de Smoluchowski-Einstein é possível 

determinar o raio ao cubo (𝑎3) que cada amostra possui enquanto envolta por um solvente 

para assim empregar a equação de Lippert-Mataga e determinar os Δ𝜇01 (e Δ𝜇02 para o 

composto P1). Os resultados de Δ𝜇01 (em Debyes) são apresentados na Tabela 4 e verifica-se 

que há uma alteração nesse parâmetro conforme o arranjo de cargas das estruturas. As 

amostras P1 e P2 possuem menores valores de Δ𝜇01, no entanto, os valores desse parâmetro 

são aumentados para as amostras P3 e P4, evidenciando um aumento da distribuição de carga. 

 

 

 

 

 

 



75 
 

Tabela 4 - Propriedades fotofísicas dos quatro derivados de purina. 

 Stokes 

shifts 

(nm) 

𝝓𝒇 

(%) 

𝝉𝒇 (ns) 𝝉𝒇 S-B (ns) 

 

𝜟𝝂

𝜟𝑭
(𝒄𝒎−𝟏) 

𝒂𝟑 (𝑨𝟑) 𝝁𝟎𝟏(𝑫)  𝜟𝝁𝟎𝟏 𝝁𝟏𝟐(𝑫) 

P1 83 8 <0,4 0,2 ± 0,02 530 ± 80 100 ± 40 7,0 ± 0,7 4 ± 1 8,1 

P2 99 14 0,6 0,5 ± 0,05 480 ± 130 240 ± 60 6,9 ± 0,7 2,7 ± 0,8 8,5 

P3 81 57 1,3 ± 0,2 1,3 ± 0,2 700 ± 200 300 ± 90 6,9 ± 0,7 6 ± 2 10,1 

P4 77 64 1,4 ± 0,2 1,4 ± 0,2 700 ± 200 500 ± 100 6,6 ± 0,7 8 ± 2 11,2 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Como mencionado, o composto P1 apresenta uma banda mais energética (S2), de 

forma que foi possível determinar o Δ𝜇02 para esse composto utilizando a 

equação: 𝛥𝜇 0𝑖. 𝜇 00 = −
3

4𝜋
ℎ𝑐

𝜕𝜈𝐴𝑖

𝜕𝐹
 (em que 𝑖 refere-se aos delocamentos solvatocrômicos 

relacionados à banda de menor e maior energia, ou seja, 𝑖=1, 2). Vale a pena dizer aqui que 

para determinação de Δ𝜇02, primeiramente foi determinado 𝜇 00 utilizando o valor de 𝛥𝜇 01 

previamente determinado e os deslocamentos solvatocrômicos relacionados à banda de 

absorção de menor energia (
𝜕𝜈𝐴1

𝜕𝐹
=1600 ± 350 cm

-1
). A seguir, através do valor de 𝜇 00 (1,4 ± 

0,2 Debyes) e dos deslocamentos solvatocrômicos relacionados à banda absorção de maior 

energia (
𝜕𝜈𝐴2

𝜕𝐹
=1900 ± 400 cm

-1
) determinamos o valor de Δ𝜇02 (2,4 ± 0,7 D). É importante 

mencionar aqui que, considerando os valores de Δ𝜇01, P3 e P4 apresentam maiores 

delocalizações de carga entre o estado excitado e fundamental. Isso pode ser explicado tendo 

em vista o forte caráter de aceitação e doação de elétrons dos grupos CN e NH, 

respectivamente, que são adicionados perifericamente à estrutura principal. Ademais, a 

determinação de Δ𝜇01 é importante pois esse é um parâmetro que será utilizado no emprego 

do modelo SOS. 
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Figura 23 - Δν (em cm-1) em função de ΔF (η, ε) (círculos pretos) e ajuste linear (linha vermelha) para determinação do 

coeficiente angular Δν/ΔF, cujo valor é mostrado no interior de cada gráfico para as quatro amostras. 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 Uma vez realizada a determinação de alguns parâmetros fotofísicos, foi determinado o 

espectro das seções de choque de absorção de dois fótons. A Figura 24 exibe os espectros das 

seções de choque de absorção de dois fótons, 𝜎𝐴2𝐹(𝜆), (círculos pretos) dos quatro compostos 

estudados nesta seção. Através da Figura 24 nota-se que todas as amostras possuem duas 

bandas A2F, a banda de A2F de maior energia (com máximos em torno de 540 – 560 nm) e a 

banda de A2F de menor energia (com máximos em torno de 700 nm). O máximo da 𝜎𝐴2𝐹(𝜆), 

considerando a banda de maior energia de todas as amostras, varia entre 70 – 90 GM, no 

entanto, os valores máximos de 𝜎𝐴2𝐹(𝜆) da banda de menor energia de todas as amostras 

estão entre 17 – 23 GM. Deve ser dito que, visando o emprego desses materiais como sondas 

fluorescentes, a região de maior interesse é a região que compreende a banda de A2F de 

menor energia, pois essa região espectral faz parte da janela terapêutica. Assim sendo, nessa 

região, P1 apresenta 𝜎𝐴2𝐹 = 17 GM e P2 apresenta 𝜎𝐴2𝐹 = 12 GM, já para P3 e P4, é 

observado um aumento de 𝜎𝐴2𝐹 para 23 GM e 21,3 GM, respectivamente. É conhecido que 

estruturas que apresentam características do tipo D-π-A podem favorecer os efeitos 

fotofísicos
107

, dessa forma, o aumento da 𝜎𝐴2𝐹(𝜆) pode estar relacionado com o arranjo de 
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cargas apresentado pelas amostras P3 e P4, pois essas duas amostras apresentam os grupos 

que possuem consideráveis características doadoras (NH) e aceitadoras (CN) de elétrons. 

 
Figura 24 - Espectro da absortividade molar (linhas pretas), espectro de seção de choque de A2F)  (círculos pretos) e ajustes 

fenomenológicos usando o modelo de SOS (linhas vermelhas), representado pela equação 32. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

  

 Uma vez determinado o espectro de 𝜎𝐴2𝐹(𝜆) e alguns parâmetros ópticos lineares, é 

possível empregar o modelo SOS. Aqui, esse modelo será empregado, igualmente ao caso dos 

polifluorenos na seção anterior, em vista da determinação de 𝜇12. 

 O modelo fenomenológico SOS foi empregado utilizando a equação: 

 

 𝜎𝐴2𝐹 =
2(2𝜋)4

5(ℎ𝑐𝑛)2
𝐿4 (

1

𝜋
) [

(𝛥𝜇01
2 𝜇01

2 )𝐺01

(𝜈01−2𝜈)2+𝐺01
2  

+
(𝛥𝜇02

2 𝜇02
2 )𝐺02

(𝜈02−2𝜈)2+𝐺02
2  

+
𝜈2

(𝜈01−𝜈)2+𝐺01
2

(𝜇12
2 𝜇01

2 )𝐺02

(𝜈02−2𝜈)2+𝐺02
2 +

(𝛥𝜇02𝜇02𝜇01𝜇12)𝐺02

(𝜈02−2𝜈)2+𝐺02
2  

].                             (32) 

 

 Nessa equação, 𝑐, 𝑛 e ℎ representam a velocidade da luz, o índice de refração e a 

constante de Planck, respectivamente. Aqui diferente dos polifluorenos, observa-se que 
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existem outros termos na equação do SOS. O primeiro e o segundo termo (sendo que o 

segundo termo foi somente empregado para a molécula P1) dessa equação referem-se às 

transições entre o estado fundamental (S0) e um estado excitado (S1 ou S2) com Δ𝜇01 ≠ 0 e é 

denominado por termo dipolar (vale ser mencionado que esse termo não foi empregado no 

caso dos polifluorenos devido ao carater simétrico dos compostos e também ao fato de Δ𝜇01 

ser desprezível), o terceiro termo é denominado three states term e o quarto termo é referente 

à interferência dos demais termos. Deve ser mencionado que 𝜇0𝑖, 𝜈01 (Tabela 4) e 𝐺0𝑖 são 

parâmetros de entrada previamente determinados de forma experimental, sendo que os valores 

de 𝐺0𝑖 estão entre 0,2 e 0,3 eV. Por fim, é importante dizer que o único parâmetro livre, que 

foi determinado pelo modelo SOS, é o 𝜇12. Os valores de 𝜇12 são apresentados na Tabela 4 e 

existe 20% de erro associado a esses valores. Olhando para esses valores, é possível dizer que 

existe um maior acoplamento entre o primeiro estado excitado e o segundo estado excitado 

para as moléculas P3 e P4. Isso pode ser devido, novamente a presença dos grupos laterais 

doadores e aceitadores de elétrons presentes nessas duas moléculas.   

 Um fato interessante a ser explorado aqui é referente aos valores de Δ𝜇01 e os valores 

máximos de 𝜎𝐴2𝐹 (considerando a banda de menor energia) dos quatro compostos estudados. 

Analisando esses valores, é possível observar que conforme Δ𝜇01 aumenta, 𝜎𝐴2𝐹 também 

aumenta, sendo que P3 e P4 possuem maiores valores de Δ𝜇01 e 𝜎𝐴2𝐹. Isso, novamente, está 

ligado ao forte caráter de aceitação e doação de elétrons dos grupos periféricos de P3 e P4 A 

Figura 25, em vista de explicitar tal aumento, apresenta os valores de 𝜎𝐴2𝐹 em função de 

Δ𝜇01. 

 

 

Figura 25 - Comportamento crescente da seção de choque de A2F em função de Δμ01. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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 Em vista da determinação de estados mais excitados que podem influenciar a 

magnitude das seções de choque de absorção de dois fótons, foi empregada a técnica de 

excitação e prova para a determinação da absorção transiente desses compostos. A Figura 26 

apresenta os espectros da absorção de estado excitado (AEE) determinados via absorção 

transiente para os quatro compostos estudados. Todas as amostras exibem AEE, S1Sn, em 

torno de 560 nm, indicando que essa transição pode ser relacionada à estrutura purínica 

principal.  Comparando a posição espectral da banda de A2F de maior energia (Figura 24) 

com a posição espectral da AEE, observa-se que ambas ocorrem praticamente no mesmo 

comprimento de onda (em torno de 560 nm), dessa forma, pode estar havendo uma 

contribuição de AEE nos valores da 𝜎𝐴2𝐹, ou seja, os valores de 𝜎𝐴2𝐹(para a banda de A2F de 

maior energia) podem estar superestimados. É importante enfatizar que a A2F referente à 

banda de maior energia se dá de um estado fundamental para o segundo estado excitado 

(S0S2) e a transição referente à AEE se dá do primeiro estado excitado para um estado mais 

excitado (S1Sn). Apesar da banda de A2F de maior energia possivelmente apresentar 

contribuições de AEE, deve ser dito que a região de maior interesse, visando o emprego 

dessas moléculas como sondas fluorescentes via A2F, é a região da banda de A2F de menor 

energia (ao redor de 700 nm) já que é nessa região que se compreende a janela terapêutica. 

 
Figura 26 -  Espectros de absorção de estado excitado (S1Sn) obtidos via técnica de absorção transiente para os quatro 

compostos derivados de purina. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 Por fim, visando o emprego desses compostos como sondas fluorescentes via A2F, foi 

determinado o parâmetro óptico denominado Brilho (também denominado Brilho de dois 
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fótons). Esse parâmetro é dado por: 𝐵 = 𝜎𝐴2𝐹(𝜆) 𝑥 𝜙𝑓 e foi determinado para dois 

comprimentos de onda, 560 nm e 700 nm, os quais correspondem aproximadamente aos 

máximos das bandas de A2F de maior e de menor energia, respectivamente. 

 
Figura 27 - Brilho em GM das 4 amostras estudadas nesta seção. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 Analisando os resultados apresentados na Figura 27 observa-se que os brilhos dos 

compostos P1 e P2 são cerca de 5 a 10 vezes menores que os valores do brilho para os 

compostos P3 e P4 na região da banda de A2F de maior energia (560 nm). Além disso, 

referente à banda de A2F de menor energia (700 nm), as amostras P3 e P4 apresentam brilho 

cerca de 10 vezes maiores que P1 e P2. Esse fato pode ser explicado tendo em vista os 

arranjos moleculares de P3 e P4 (NH-π-CN) o qual resulta em maiores valores de 𝜎𝐴2𝐹(𝜆). 

Além disso, é possível levar em consideração a diminuição da 𝜙𝑓 causada na amostra P1 e P2 

devido à presença do grupo Enxofre (P1) e do Cloro (P2). Deve ser mencionado que os 

brilhos determinados para todos os compostos são maiores se comparados aos reportados na 

literatura para compostos similares. Por exemplo, é possível determinar
99

 um brilho de cerca  

de 0,14 GM para a 2AP, demonstrando o grande potencial de emprego das amostras estudadas 

aqui como sondas fluorescentes via A2F. 

 

5.2.1 Conclusões parciais 

 

 Nesta seção, foram determinados os parâmetros fotofísicos lineares e não lineares de 

quatro bases análogas purínicas com diferentes estruturas periféricas. Não foi observado 

consideráveis alterações nos picos A1F, na magnitude da absortividade molar e nos 

deslocamentos Stokes varia entre 77 – 99 nm. Referente ao tempo de vida de fluorescência, 

foi averiguado que os compostos P1 e P2 possuem menores valores (0,2 ns e 0,5 ns) quando 
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comparados à P3 e P4 (1,3 ± 0,2 ns e 1,4 ± 0,2 ns, respectivamente). Isso pode ser explicado 

tendo em vista da extinsão de fluorescência ocasionada pela presença de S e Cl, inseridos 

perifericamente à estrutura purínica principal P1 e P2. Esse mesmo efeito foi observado 

referente à 𝜙𝑓. Arquiteturas estruturais do tipo NH-π-CN (compostos P3 e P4) apresentam 

maiores valores de Δ𝜇01, pois essas estruturas contribuem para uma maior delocalização de 

carga.  

 Referente aos parâmetros fotofísicos não lineares, as quatro amostras possuem duas 

bandas de A2F, a banda de maior energia apresenta máximos localizados espectralmente entre 

540 e 560 nm com valores de 𝜎𝐴2𝐹(𝜆) que variam entre 70 – 90 GM, no entanto, a banda de 

A2F de menor energia apresenta máximo em torno de 700 nm com valores de 𝜎𝐴2𝐹(𝜆) entre 

17 – 23 GM. É possível observar que P3 e P4 possuem maiores 𝜎𝐴2𝐹(700 𝑛𝑚) que P1 e P2. 

Isso pode ser explicado tendo em vista o arranjo de carga apresentado pelas amostras P3 e P4 

que favorece os efeitos ópticos não lineares. Vale a pena enfatizar que através de medidas da 

absorção transiente para a determinação dos estados mais excitados e das dinâmicas temporais 

desses, é possível observar que a banda de A2F de maior energia pode apresentar 

contribuições de AEE.  

 Ademais, foi determinado o Brilho (em GM) de cada composto para dois 

comprimentos de onda distintos, 560 nm e 700 nm.  Os compostos P1 e P2 possuem Brilho de 

5,7 GM e 11,9 GM, considerando valores dos máximos de 𝜎𝐴2𝐹 da banda de maior energia e 

1,4 GM e 1,7 GM considerando valores de pico da 𝜎𝐴2𝐹 da banda de menor energia. No 

entanto, foi observado um aumento de 5 a 10 vezes nos valores do Brilho para as amostras P3 

e P4, isso, devido aos maiores valores de 𝜙𝑓 e 𝜎𝐴2𝐹 desses compostos. Por fim, ao se 

comparar os Brilhos desses quatro materiais com o Brilho da 2AP (0,14 GM), observa-se que 

essas moléculas possuem consideráveis potenciais de emprego como biomarcadores 

fluorescentes via A2F. 

 

5.3 Derivados de Push-pull 6 amino-8-stiril purinas e as altas 𝜙𝑓 

   

 Essas moléculas também foram sintetizadas e cedidas pela Professora Sandrine Piguel 

da universidade de París e as mesmas nomenclaturas reportadas pela professora Sandrine
6
 

foram utilizadas nesse trabalho, são elas: ((E)-4-(2-(9-benzyl-6-((4-methoxybenzyl)amino)-

9H-purin-8-yl)vinyl)benzonitrile), denominada 3a, ((E)-9-benzyl-N-(4-methoxybenzyl)-8-(4-

(trifluoromethyl)styryl)-9H-purin-6-amine), denominada 3b,  ((E)-4-(2-(9-benzyl-6-

(pyrrolidin-1-yl)-9H-purin-8-yl)vinyl)benzonitrile), denominada 3c, ((E)-9-benzyl-6-
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(pyrrolidin-1-yl)-8-(4-(trifluoromethyl)styryl)-9H-purine), denominada 3d, ((E)-4-(2-(9-

benzyl-6-((2-methoxyethyl)amino)-9H-purin-8-yl)vinyl)benzonitrile) denominada 3e, ((E)-9-

benzyl-N-(2-methoxyethyl)-8-(4-(trifluoromethyl)styryl)-9H-purin-6-amine), denominada 3f, 

((E)-4-(2-(7-benzyl-4-(benzyl(methyl)amino)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-6-

yl)vinyl)benzonitrile), denominada 3g, ((E)-4-(2-(6-((4-methoxybenzyl)amino)-9H-purin-8-

yl)vinyl)benzonitrile), denominada 7a e (E)-6-(pyrrolidin-1-yl)-8-(4-(trifluoromethyl)styryl)-

9Hpurine), denominada 7b. As fórmulas químicas, bem como as massas moleculares, desses 

compostos são apresentados na Tabela 5. 

 

Tabela 5 - Fórmula química e massa molecular das nove compostos estudados. 

COMPOSTOS FÓRMULA QUÍMICA MASSA MOLECULAR 

3a C29H24N6O 472,5405 g/mol 
3b C29H24F3N5O 515,5290 g/mol 
3c C25H22N6 406,4824 g/mol 
3d C25H22F3N5 449,4709 g/mol 
3e C24H22N6O 410,4711 g/mol 
3f C24H22F3N5O 453,4596 g/mol 
3g C29H24N6 456,5411 g/mol 
7a C22H18N6O 382,4179 g/mol 
7b C18H16F3N5 359,3483 g/mol 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

As estruturas moléculares são apresentadas na Figura 28. As nove moléculas 

apresentam um grupo amina (N) na posição 6 da estrutura principal purínica e, ligado a esse 

grupo amina há quatro distintos grupos doadores de elétrons, são eles: o grupo pirrolidina 

(moléculas 3c, 3d e 7b), o grupo metoxi (OMe) (moléculas 3e e 3f), o grupo para-metoxi fenil 

(moléculas 3a, 3b e 7a) e o grupo fenil (Ph) (molécula 3g). Além disso, um grupo estiril é 

ligado na posição 8 da etrutura principal purínica de cada molécula, esse grupo atua no 

aumento do comprimento da conjugação-π desses compostos. Por fim, na posição para do 

grupo estiril são ligados dois distintos grupos aceitadores de elétrons, o grupo ciano (CN) e o 

triflorometil (CF3). 

Dessa maneira, todos os compostos dessa seção apresentam, respectivamente, um 

grupo doador de elétrons, uma cadeia purínica principal, um grupo estiril π-conjugado e um 

grupo aceitador de elétrons ligado na posição para do grupo estiril. A distinção fundamental 

entre cada composto é devida às diferenças entre doadores de elétrons (ligados ao grupo 

amina) e aceitadores de elétrons (ligados na posição para do grupo estiril). Por fim, é 

importante salientar que as amostras 7a e 7b não apresentam grupos protetores
101-102

 (no caso, 

o grupo benzil, Bn) na posição 9 da estrutura purínica. Igualmente à seção anterior, aqui o 
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objetivo também é a determinação das propriedades ópticas em função dos diferentes grupos 

periféricos adicionados à estrutura principal. 

 
Figura 28 - Estruturas químicas das nove moléculas base análogas purínicas estudadas nesse trabalho. 

Fonte: Elaborada pelo autor 

  

 Primeiramente, foram realizados experimentos relacionados com espectroscopia óptica 

linear. Para isso, as amostras 3a – 3g foram dissolvidas em diclorometano (DCM) e as 

amostras 7a e 7b em dimetilsulfoxido (DMSO), todas em concentrações em aproximadamente 

10
-4

 mol/L. A absortividade molar, a emissão de fluorescência e as eficiências quânticas de 

fluorescência, 𝜙𝑓, (determinadas no trabalho de Roxane Vabre
6
) das nove amostras são 

mostradas na Figura 29.  
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Figura 29 - Espectros de absortividade molar (linhas pretas) e emissão de fluorescência (linhas vermelhas) das nove amostras 

de bases análogas purínicas (3ª-3g dissolvidas em DCM e 7a e 7b em DMSO). Dentro de cada gráfico, são 

apresentados os valores da eficiência quântica de fluorescência (𝜙𝑓).    

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Todas as amostras possuem três bandas eletrônicas de absorção na região do 

ultravioleta, localizadas entre 250 e 450 nm. Além disso, as absortividades molares das nove 

moléculas possuem valores na odem de 10
4
 L mol

-1
 cm

-1
. As regiões, em que ocorrem as 

bandas de absorção, bem como a ordem dos valores de absortividade molar estão em acordo 

com outros estudos previamente realizados.
15,34–36,39-40,42

 Comparando elas, observa-se que 

existem diferenças nas regiões dos picos de absorção das mesmas (em torno de 300 nm), isso 

é devido aos diferentes grupos doadores e aceitadores de elétrons que são adicionadas à 

estrutura principal conjugada. Os compostos que apresentam o grupo aceitador de elétrons CN 

na posição para do grupo estiril possuem um maior deslocamento da absorção para o 

vermelho (maior deslocamento batocrômico) em relação aos compostos que apresentam o 

grupo CF3 na mesma posição. Sendo assim, nesse caso, é possivel dizer que o grupo CN é 

mais aceitador de elétrons que o grupo CF3. 

Com a finalidade de comparação dos grupos doadores de elétrons, os quais são ligados 

ao grupo amina, os compostos foram separados em dois conjuntos. O primeiro conjunto 

(conjunto 1) contém as moléculas que possuem o grupo CN como aceitador de elétrons na 

posição para do grupo estiril (3a, 3c, 3e, 3g e 7a) e o segundo conjunto (conjunto 2) contém 

as moléculas que apresentam o grupo CF3 como aceitador de elétrons na posição para do 

grupo estiril (3b, 3d, 3f e 7b). Primeiramente, comparando somente os compostos do conjunto 

1, observa-se que a 3c possui o maior deslocamento batocrômico seguida pelas 3g, 7a, 3e e 

3a. Dessa forma, é possível dizer que o grupo com maior capacidade de doação de elétrons é o 

grupo pirrolidina (3c), seguido pelos grupos fenil (3g), grupo para-metoxi fenil (7a), grupo 

OMe (3e) e o grupo para metoxi fenil (3a). É importante lembrar aqui que existe uma sutil 

diferença entre as moleculas 7a e 3a, essa diferença é devida à presença do grupo protetor Bn 

(benzil) na posição 9 da estrutura purínica principal (bem como o solvente utilizado). Dessa 

maneira o grupo Bn e a utilização de DMSO como solvente tornam o deslocameto 

batocrômico da molécula 7a maior que o da 3a. Comparando agora os compostos do conjunto 

2, nota-se que a molécula 3d possui maior deslocamento batocrômico, seguida pelas 7b, 3b e 

3f. Sendo assim, o grupo que possui maior capacidade de doar elétrons é o grupo pirrolidina 

(3d e 7b) seguido pelo grupo para-metoxi fenil (3b) e o grupo OMe (3f). 

O espectro de emissão de fluorescência foi determinado excitando os compostos em 

350 nm. Os picos dessas emissões ocorrem na região azul do espectro eletromagnético, e as 

emissões ocorresm em torno de 430 e 600 nm (Figura 29). Comparando os máximos das 

bandas de absorção e os máximos das emissões de fluorescência, nota-se um deslocamento 

Stokes de aproximadamente 100 nm para todas as moléculas. Mais especificamente, as que 
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possuem o grupo aceitador de elétrons CF3 na posição para do grupo estiril, apresentam 

maiores deslocamentos Stokes, além de maiores eficiências quânticas de fluorescência, do que 

as que possuem o grupo aceitador de elétrons CN na mesma posição (6). Por fim, observa-se 

que todas as amostras apresentam consideráveis 𝜙𝑓 (os valores desse parâmetro são 

mostrados na Tabela 6), por exemplo, a 7b possui 𝜙𝑓>99%, tal fato, juntamente com 

consideráveis deslocamento Stokes, torna essas moléculas fortes candidatas para aplicações 

como marcadores biológicos fluorescentes. 

A Figura 30 apresenta as curvas típicas dos decaimentos via fluorescência (circulos 

pretos) bem como os ajustes monoexponenciais (linha vermelha) usados para a determinação 

dos tempos de vida de fluorescência. Para essa determinação todas as amostras foram 

excitadas em 390 nm (segundo harmônico do laser Clark Ti:safira) e assim, emitiam 

fluorescência excitada via A1F, o mesmo tempo foi observado via excitação por A2F em 780 

nm. 
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Figura 30 - Decaimentos via fluorescência (círculos pretos), ajuste monoexponencial (linhas vermelhas) e valores dos tempos 

de vida de fluorescência no interior de cada gráfico. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Os valores dos tempos de vida de fluorescência (𝜏𝑓) obtidos nesse trabalho são da 

ordem de 3 a 4 ns (mostrados na Tabela 6) e estão de acordo com valores previamente 

determinados em outros trabalhos publicados.  No caso, Butler e colaboradores
108

 

determinaram 𝜏𝑓 em torno de 3 ns para compostos parecidos com as bases análogas purínicas 

(bases análogas à 2AP) que possuem grupos aceitadores e doadores de elétrons incorporados à 

estrutura purínica principal. A molécula 2AP é uma molécula análoga à adenina, que 

apresenta 𝜏𝑓 de 10 ns
56

. Dessa forma, tanto no trabalho de Butler, como nesse trabalho, as 

amostras apresentam 𝜏𝑓 mais curtos que 10 ns, o que é explicado pela incorporação dos 

grupos doadoras e aceitadoras de carga na estrutura purínica principal, fato que afeta os 

tempos de vida de relaxação.  

 

Tabela 6 - Parâmetros fotofísicos lineares das nove amostras purínicas. 

 𝝉𝒇(𝒏𝒔) 𝝓𝒇(%) 
𝒌𝒓 (

𝟏

𝒏𝒔
) 𝒌𝒏𝒓 (

𝟏

𝒏𝒔
) 

𝒓 𝜟𝝂

𝜟𝑭
(𝒄𝒎−𝟏) 

𝒂𝟑(𝑨𝟑) 𝜟𝝁𝟎𝟏(𝑫) 𝝁𝟎𝟏(D) 𝝁𝟎𝟐(D) 𝝁𝟎𝟑(D) 

3a 2,9 ± 0,3 75 0,26 ± 0,02 0,08 ± 0,01 0,015 ± 0,002 2100 ± 750 250 ± 50 10 ± 3 5,3 ± 0,6 4,3 ± 0,5 4,9 ± 0,5 

3b 3,0 ± 0,3 81 0,27 ± 0,02 0,06 ± 0,01 0,015 ± 0,002 1900 ± 500 270 ± 60 10 ± 2 4,6 ± 0,5 3,6 ± 0,4 4,4 ± 0,5 

3c 3,6 ± 0,4 62 0,17 ± 0,01 0,11 ± 0,01 0,013 ± 0,002 2700 ± 550 280 ± 90 12 ± 3 5,5 ± 0,6 3,4 ± 0,4  6,0 ± 0,6 

3d 3,7 ± 0,4 79 0,21 ± 0,02 0,06 ± 0,01 0,010 ± 0,002 2100 ± 700 220 ± 40 10 ± 2 5,0 ± 0,5 2,7 ± 0,3 6,0 ± 0,6 

3e 3,0 ± 0,3 63 0,20 ± 0,02 0,13 ± 0,01 0,014 ± 0,002 3200 ± 700 250 ± 60 13 ± 4 4,7 ± 0,5 3,6 ± 0,4 4,0 ± 0,4 

3f 3,0 ± 0,3 65 0,21 ± 0,02 0,12 ± 0,01 0,018 ± 0,003 1800 ± 300 300 ± 100 11 ± 4 5,0 ± 0,5 3,4 ± 0,4 5,0 ± 0,5 

 3g 3,6 ± 0,4 63 0,18 ± 0,01 0,10 ± 0,01 0,010 ± 0,002 900 ± 200 220 ± 60 6 ± 2 6,0 ± 0,6 3,7 ± 0,4 6,7 ± 0,7 

7a 2,9 ± 0,3 81 0,28 ± 0,03 0,064 ± 0,006 0,044 ± 0,008 6000 ± 2000 180 ± 50 14 ± 4 5,2 ± 0,5 4,9 ± 0,5 4,0 ± 0,4 

7b 3,1 ± 0,3 99 0,32 ± 0,03 0,0026 ± 0,0002 0,043 ± 0,007 3500 ± 900 190 ± 60 11 ± 4 4,8 ± 0,5 3,0 ± 0,3 3,2 ± 0,4 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Isso pode ser entendido através da regra de ouro de Fermi
109-110

. Essa regra afirma que 

o tempo de vida de decaimento radiativo é inversamente proporcional ao módulo ao quadrado 

do momento de dipolo de transição (𝜇𝑡). Logo, a incorporação de grupos doadores e 

aceitadores de elétrons, bem como a adição de estruturas π-conjugadas, aumenta as 

magnitudes do 𝜇𝑡, tornando o 𝜏𝑓 mais curto. As moléculas que possuem o grupo CF3 na 

posição para do grupo estiril apresentam tendência de 𝜏𝑓 mais longos daquelas que possuem o 

grupo CN na mesma posição. Além disso, tanto 𝜏𝑓 como a 𝜙𝑓 possuem a tendência de serem 

maiores para as amostras com CF3 na posição para do grupo estiril do que as amostras que 

apresentam CN em tal posição.  

Vale ressaltar que, além do 𝜏𝑓 e da 𝜙𝑓, também foram determinadas as taxas de 

decaimento radiativa (𝑘𝑟 =
1

𝜏𝑟
, em que 𝜏𝑟 é o tempo de decaimento radiativo) e não radiativa 
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(𝑘𝑛𝑟 =
1

𝜏𝑛𝑟
, em que 𝜏𝑛𝑟 é o tempo de decaimento não radiativo) para essas nove amostras. 

Vale lembrar que 
1

𝜏𝑓
=

1

𝜏𝑟
+

1

𝜏𝑛𝑟
. Os valores de tais taxas são mostrados na Tabela 6, assim, a 

principal via de decaimento, para todos os compostos, é a via radiativa, justificando o alto 

valor da 𝜙𝑓.   

 A decomposição em Lorentzianas do espectro de absorção foi empregada para 

determinação dos momentos de dipolo de transição (𝜇01, 𝜇02 e 𝜇03) e é apresentada, como 

exemplo, na Figura 31 para a 3f. No interior da figura são listados os valores desses 

momentos de dipolo de transição.  

 
Figura 31 - Espectro do coeficiente de absorção (𝛼 (cm-1),) versus frequência (𝜈 (Hz)) (linhas pretas), deconvoluções 

Lorentzianas (linhas verdes) relacionadas às transições entre S0 para S1, S0 para S2 e S0 para S3, utilizadas para 

determinação dos momentos de dipolo de transição, resultado das decomposições (linhas vermelhas) e valores 

de 𝜇01, 𝜇02 e 𝜇03, mostrados no interior do gráfico para a amostra 3f. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 Os valores dos 𝜇01, 𝜇02 e 𝜇03 (mostrados na Tabela 6) não apresentam consideráveis 

dispersões de valores entre eles. Isso foi observado para todas as moléculas, pois estas 

possuem a mesma base estrutural, ou seja, são compostas por um grupo doador de elétron, 

uma estrutura purínica principal, um grupo π-conjugado e um grupo aceitador de elétrons. As 

únicas diferenças consideráveis entre os compostos são os grupos aceitadores e doadores de 

elétrons.
6
 Porém, os compostos que apresentam CN como aceitador de elétrons na posição 

para do grupo estiril possuem tendência de maiores momentos de dipolo de transição que as 

moléculas que apresentam CF3 na mesma posição. Esse fato está de acordo com as bandas de 

A1F (Figura 30) desses compostos, pois, aqueles que possuem CN como aceitador de 

elétrons, apresentam bandas de absorção localizadas em regiões de maiores comprimentos de 

onda (menores energias) quando comparadas aquelas que possuem CF3 como aceitador de 
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elétrons. Dessa forma, é possível dizer que as moléculas que possuem CN como aceitador de 

elétrons, apresentam uma menor diferença energéticas entre o estado fundamental e os estados 

excitados. Contrariamente, as que possuem CF3 apresentam tendências de menores momentos 

de dipolo de transição, sendo que possuem bandas de A1F em regiões de menores 

comprimentos de onda (maiores energias). Dessa forma, essas apresentam uma maior 

diferença energética entre o estado fundamental e os estados excitados. 

 Para determinação da diferença de dipolo permanente entre o primeiro estado excitado 

de energia (S1) e o estado fundamental de energia (S0), (𝛥𝜇01), foi utilizada a equação de 

Lippert-Mataga 𝛥𝜈 =
𝛥𝜇01

2

𝑐ℎ𝑎3
𝛥𝐹.81,83

 No entanto, visando a determinação de 𝛥𝜇01, 

previamente, é necessário determinar o volume hidrodinâmico (𝑎3) que a molécula ocupa 

quando envolta por um solvente. Para isso, usamos a equação de Smoluchowski-Einstein, 

𝑉𝑜𝑙 
ℎ

=
𝜏𝑓𝐾𝑇

𝜂(0.4
𝑟⁄ −1)

=
4

3
𝜋𝑎3. Porém, para determinação de 𝑎3 é necessário o valor da 

anisotropia de fluorescêcnia (𝑟) de cada composto. Dessa forma, foram realizadas medidas de 

𝑟, adquirindo a emissão de fluorescêcnia em 480 nm (valor em torno dos picos dos espectros 

de emissão de fluorescência). Os gráficos, bem como os valores de 𝑟, são apresentados na 

Figura 32. 

Os valores de 𝑎3, determinados entre 250 e 300 A
3
 (Angstron ao cubo), são mostrados 

na Tabela 6. Como já era esperado, esses valores não apresentam consideráveis dispersões 

quando comparamos todas as moléculas. Isso, devido a elas apresentarem mesma base 

estrutural, logo, elas tendem a ocupar o mesmo volume hidrodinâmico quando envoltas por 

um solvente. 
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Figura 32 - Espectro de absorção de cada amostra (linha preta), espectro da anisotropia de fluorescência (círculos pretos) e, 

dentro de cada gráfico, podemos notar o valor de 𝑟, utilizado para determinação do 𝑎3. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Uma vez determinados os valores de 𝑎3, foram realizadas medidas solvatocrômicas 

nos compostos estudados e, assim, tanto as bandas de A1F como a emissão de fluorescêcnia 

desses foram adquiridas para uma série de diferentes solventes. Essas medidas 
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solvatocrômicas (no caso para as 3a – 3g) são apresentadas na Figura 33, as medidas das 

amostras 7a e 7b foram realizadas por Roxane Vabre e colaboradores.
6
 Através dessas 

medidas solvatocrômicas, foi possível determinar 𝛥𝜈 (em cm
-1

) que representa as diferenças 

entre o pico de absorção e o pico de emissão de fluorescência para cada solvente e, além 

disso, também foi determinado 𝛥𝐹 de cada solvente utilizado. Com esses dados e, utilizando a 

equação de Lippert-Mataga (𝛥𝜈 =
𝛥𝜇01

2

𝑐ℎ𝑎3 𝛥𝐹), é possível determinar o coeficiente angular 

(
𝛥𝜈

𝛥𝐹
=

𝛥𝜇01
2

𝑐ℎ𝑎3
, apresentados na Tabela 6) através de um ajuste linear no gráfico de 𝛥𝜈 (em cm

-1
) 

em função de 𝛥𝐹.  

 
Figura 33 - Espectro de absorção e emissão de fluorescência para as amostras 3a-3g, dissolvidas em diferentes solventes 

(medidas solvatocrômicas). No caso das amostras 7a e 7b, essas medidas foram realizadas por Roxane Vabre. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 



93 
 

Com os ajustes, bem como os valores dos coeficientes angulares determinados para as 

moléculas, apresentados na Figura 34, foi possível determinar os valores de 𝛥𝜇01 para cada 

composto. Os valores de 𝛥𝜇01, compreendidos entre 6 e 14 D são listados na Tabela 6.  

Novamente, considerando o erro experimental, igualmente à outros pârametros fotofísicos já 

descritos, os valores de 𝛥𝜇01 não apresentam considerável dispersão. Isso, desconsiderando a 

molécula 3g, que tende a apresentar uma distribuição de carga menor quando em comparação 

com as demais moléculas.  

 
Figura 34 - 𝛥𝜈 (em cm-1) em função de 𝛥𝐹 (𝜂, 휀) (círculos pretos) e ajustes lineares (linha vermelha) para a determinação do 

coeficiente angular 
𝛥𝜈

𝛥𝐹
, cujo valor é mostrado no interior de cada gráfico para todos os compostos. 

Fonte: Elaborada pelo autor 



94 
 

Também através de medidas solvatocrômicas e utilizando a equação: 𝛥𝜇 𝑓𝑔. 𝜇 𝑓𝑔 =

−
3

4𝜋
ℎ𝑐

𝜕𝜈𝐴𝑖

𝜕𝐹
𝑉𝑜𝑙, foi possível determinar os valores de 𝜇00, Δμ02, Δμ03. Tais valores são 

apresentados na Tabela 7. É importante salientar aqui que os valores de 𝛥𝜇01, 𝛥𝜇02, 𝛥𝜇03, 

𝜇01, 𝜇02 e 𝜇03 serão utilizados como parâmetros fotofísicos de entrada no modelo SOS, isso, 

para a determinação de 𝜇13. 

 

Tabela 7 - Parâmetros fotofísicos (𝜇00, Δμ02 e Δμ03) das amostras purínicas determinados através de medidas 

solvatocrômicas (os erros associados a esses valores correspondem à 20%). 

 3a 3b 3c 3d 3e 3f 3g 

𝝁𝟎𝟎 (D) 6,4 6,4 8,1 7,4 5,5 7,6 4,2 

𝜟𝝁𝟎𝟐 (D) 6,9 9,6 3,4 3,6 9,4 5,4 2,0 

𝜟𝝁𝟎𝟑 (D) 6,2 7,1 8,5 12,7 7,3 11,7 2,6 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Uma vez determinado os parâmetros fotofísicos dos compostos de bases análogas 

purínicas, foram determinados outros parâmetros através dos espectros das seções de choque 

de A2F, 𝜎𝐴2𝐹 (𝜆), (através da técnica de Varredura-Z) combinada com a absorção de estados 

excitados, obtido com a técnica de absorção transiente (técnica de excitação e prova), para 

averiguar se estados excitados de maiores energias interfem nos processos ópticos não 

lineares de A2F. 

A Figura 35 mostra os espectros de 𝜎𝐴2𝐹 (𝜆) e, é importante salientar aqui, tendo em 

vista a aplicação dessas moléculas como biomarcadores fluorescentes, a determinação do 

𝜎𝐴2𝐹 (𝜆) é primordial, pois a A2F apresenta consideráveis vantagens sobre a A1F, como por 

exemplo, maior localização espacial e maior facilidade de filtragem da taxa sinal ruído. 

Através da Figura 35, nota-se que os mesmos níveis energéticos que são populados através de 

A1F, também são populados por A2F. Isso já era esperado tendo em vista a falta de simetria 

de carga na estrutura das moléculas (push-pull),
109-110

 fazendo com que as regras de seleção 

por dipolo elétrico para as A1F e A2F sejam mais “relaxadas”. Tal “relaxação” das mesmas 

são devidas à inserção de estruturas doadoras e aceitadoras de elétrons nas estruturas químicas 

principais das amostras purínicas. A linha preta da Figura 35 representa a A1F, os círculos 

pretos representam o espectro de 𝜎2𝑃𝐴(𝜆) e a linha vermelha o ajuste SOS. O valor máximo 

de 𝜎𝐴2𝐹(𝜆) ocorre em torno de 750 e 780 nm, com valores entre 20 e 25 GM e não 

apresentam consideráveis dispersões devido a estruturas químicas serem semelhantes, sendo 

diferenciadas pelos grupos doadores e aceitadores de elétrons. 
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Figura 35 - Espectro de A1F (linhas pretas), espectro de A2F (círculos pretos) e ajustes fenomenológicos usando o modelo de 

SOS (linha vermelha). 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Um trabalho prévio
111

 determinou as seções de choque de A2F para a molécula 2AP 

em quatro solventes (água, metanol, DMSO e uma mistura de glicerol/água). Tal trabalho 

utilizou a  técnica de fluorescência excitada por absorção de dois fótons, e o máximo valor 

obtido de 𝜎𝐴2𝐹(𝜆) da molécula 2AP foi de 0,2 GM (dissolvida em DMSO). É importante 

dizer que o valor máximo de 𝜎𝐴2𝐹(𝜆) para a 2AP está situado em uma região espectral 

compreendida entre 600 e 650 nm. Ao se comparar os valores da 𝜎𝐴2𝐹(𝜆) da molécula 2AP 

com os das estudadas nesta seção, observa-se que as bases purínicas estudadas aqui 

apresentam 𝜎𝐴2𝐹(𝜆) cerca de 100 vezes maior (entre 20 e 25 GM) que a molécula 2AP. Além 

disso, um fator importante a ser notado, é a região espectral em que ocorre o máximo da 

𝜎𝐴2𝐹(𝜆). Enquanto que para a molécula de 2AP tal valor ocorre entre 600 e 650 nm, para as 

amostras estudadas aqui, tal máximo ocorre numa região espectral entre 750 e 780 nm, região 

que compreende a janela terapêutica e é desejável para estudos que envolvem microscopia de 

fluorescência via A2F. A diferença dos valores da 𝜎𝐴2𝐹(𝜆) da 2AP e das amostras desta seção 

pode ser explicada através das diferenças estruturais. A 2AP apresenta somente um grupo 

imidazol ligado ao grupo pirimidina (estrutura principal purínica). Já as bases análogas 

estudas aqui apresentam estruturas periféricas ligadas à estrutura purínica principal, ou seja, 

estruturas push-pull e o grupo estiril, que atua no aumento do comprimento da conjugação-π 

molecular. Dessa maneira, tais estruturas periféricas são capazes de aumentar 

consideravelmente a 𝜎𝐴2𝐹(𝜆). Além disso, também são capazes de alterar o pico de A2F, 

transferindo o mesmo para regiões de maiores comprimentos de onda. 

 Por fim, através da Figura 35, nota-se, conforme mencionado, que as bandas de A2F 

seguem o mesmo perfil das bandas de A1F. Dessa forma é possível dizer que os 

deslocamentos dos picos das bandas de A1F também estão presentes nas bandas de A2F, 

assim, as estruturas periféricas ligadas à estrutura purínica principal também possuem 

influência no espectro de A2F, isso, no que se refere, ao pico das bandas de A2F. 

Para a realização do método SOS, empregado com a finalidade de determinar os 

valores de 𝜇13 foi utilizado a expressão
70,72–75

: 

 

𝜎𝐴2𝐹(𝜆) =
2

5

(2𝜋)4

(𝑐ℎ𝑛)2
1

𝜋
𝐿4[

(𝛥𝜇01
2 .𝜇01

2 ).𝐺01

(𝜈01−2𝜈)2+𝐺01
2 +

(𝛥𝜇02
2 .𝜇02

2 ).𝐺02

(𝜈02−2𝜈)2+𝐺02
2 +

(𝛥𝜇03
2 .𝜇03

2 ).𝐺03

(𝜈03−2𝜈)2+𝐺03
2 +

𝜈2

(𝜈01−𝜈)2+𝐺01
2 .

(𝜇13
2 .𝜇01

2 ).𝐺03

(𝜈03−2𝜈)2+𝐺03
2 +

(𝛥𝜇03.𝜇03.𝜇01.𝜇13).𝐺03

(𝜈03−2𝜈)2+𝐺03
2 ]                     (33) 

Nessa equação, 𝐿 =
3𝑛2

2𝑛2+1
 é o fator de Onsager, 𝐺nm é a meia largura à meia altura das 

deconvoluções Lorentzianas, 𝛥𝜇𝑛𝑚 representa as diferenças de dipolo elétrico permanente 
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entre estados excitados (𝑚 = 1, 2 𝑜𝑢 3) e estado fundamental (𝑛 = 0), 𝜇𝑘𝑖 são os momentos 

de dipolo elétrico de transição, e 𝜔𝑛𝑚 representam as frequências de transição dos estados 

envolvidos (𝜔𝑛𝑚 = 2𝜋𝜈𝑛𝑚). Vale ressaltar que foram utilizados valores previamente 

determinados de 𝜇01, 𝜇02, 𝜇03, 𝛥𝜇01, 𝛥𝜇02 e 𝜎𝐴2𝐹(𝜆), além dos parâmetros obtidos através das 

deconvoluções Lorentzianas, como parâmetros de entrada (guias) no método SOS. A Tabela 8 

mostra os valores determinados através do modelo SOS. Um ponto a ser citado aqui é 

referente ao termo da equação do SOS referente à 𝜇12, deve ser mencionado que, 

primeiramente, tal termo foi levado em consideração, no entanto, devido à sua baixa 

magnitude, esse foi desprezado.  

 

Tabela 8 - Valores de Δμ02, Δμ03 e μ13 determinados atráves do método SOS. Os erros associados a esses valores 

correspondem à 20%. 

 

 3a 3b 3c 3d 3e 3f 3g 7a 7b 

𝜟𝝁𝟎𝟐(D) - - - - - - - 3,0 3,0 

𝜟𝝁𝟎𝟑(D) - - - - − - - 4,0 4,4 

𝝁𝟏𝟑 (D) 5,9 7,6 7,5 4,5 6,2 3,0 6,5 6,5 8,5 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A técnica de absorção transiente foi empregada para averiguação da existência de 

estados excitados de maiores energias, que podem vir a contribuir na absorção de dois fótons, 

e confirmação do tempo de vida de fluorescência. Considerando o emprego da técnica de 

absorção transiente, o aparato experimental utilizado somente permite discriminar dinâmicas 

temporais compreendidas entre 150 fs (tempo do pulso) e 300 ps.  

A Figura 36 apresenta os resultados obtidos com esta técnica. Nessa figura, observa-se 

a existência de um estado excitado (aumento da absorção) em torno de 510 e 640 nm (região 

em azul ) para todos os compostos. Nessa figura, também é apresentado um mapa 3D para 

melhor ilustrar o comportamento da absorção de estado excitado. Vindo desta figura e dadas 

as exponenciais temporais, nota-se que os efeitos de absorção do estado excitado se mantem 

praticamente constantes para o tempo total. Isso é um indicativo de que os tempos de vida dos 

compostos são mais longos que 200 ps, fato que corrobora com os valores já determinados de 

𝜏𝑓 (da ordem de 3 – 4 ns). Além dos tempos de vida, a técnica de absorção transiente, também 

permite verificar se o espectro de 𝜎𝐴2𝐹(𝜆) apresenta contribuições de estados excitados. 
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Figura 36 - Absorção de estado excitado determinada através da absorção transiente para todas as moléculas e ΔA para a 

amostra 3b. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Além disso, uma observação experimental importante, determinada por essa técnica 

em especial, é o deslocamento em energia do estado excitado, os quais acompanham a mesma 

tendência observado no espectro de A1F. Ou seja, o estado mais excitado segue o perfil 

denotado pelas respectivas estruturas aceitadoras e doadora de elétrons que são incorporadas à 

estrutura purínica principal. Comparando o resultado de absorção transiente com o epectro de 

A2F (Figura 35) é possível dizer que, entre 510 e 640 nm, os valores de 𝜎𝐴2𝐹(𝜆) podem 

apresentar uma certa contribuição de uma absorção para o estado mais excitado. Ou seja, a 

A2F pode não ser pura nesta região, talvez podendo, possivelmente, ser representada por um 

evento quântico do tipo 2 + 1 fótons absorvidos. Por outro lado, em regiões espectrais que 

compreendem 650 e 850 nm (região da banda de menor energia para A2F), não há a presença 

de uma absorção para um estado mais excitado, ou seja, a A2F, nessa região, é acessada 

somente via A2F, isso, para todas as moléculas. 

Foram realizadas medidas de fluorescência via A2F excitando as moléculas dentro da 

banda de menor energia de A2F. Para isso, foi utilizado um pulso de 775 nm e 150 fs 

operando na taxa de repetição de 1 kHz. O aparato experimental utilizado foi praticamente o 
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mesmo utilizado nas medidas 𝜏𝑓, a única diferença é devida à aquisição do sinal, enquanto 

que para a medida do 𝜏𝑓 utiliza-se um fotodetector de sílicio, aqui, utiliza-se um 

espectrofotômetro. Para realização desse experimento, foram monitoradas as intensidades de 

fluorescência de cada molécula em função da energia do pulso de excitação, que era variada 

através de dois polarizadores.  

A Figura 37 apresenta as intensidades dos picos de fluorescência em função da energia 

do pulso de excitação para cada composto. Através de um ajuste linear para um gráfico Log-

Log, foi determinado o coeficiente angular da reta, o qual apresenta um valor 

aproximadamente igual a 2. Isso comprova que para cada fóton da fluorescência, dois fótons 

do feixe de bombeio foram absorvidos. 

 
Figura 37 -  Dependência do sinal de fluorescência com a energia do pulso de excitação para cada uma das amostras 

(símbolos) e ajustes lineares (linhas vermelhas) para a determinação da dependência do processo de 

fluorescência. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

  

 Por fim, foi determinado, tendo em vista a aplicação dessas moléculas como sondas 

fluorescentes via A2F, o Brilho de dois fótons, dado por: 𝜙𝑓 𝑥 𝜎𝐴2𝐹(𝜆)
112-113

, de cada uma. Os 

valores são mostrados na Figura 38. Ao analisar a região espectral do pico de A2F, ou seja, ao 

redor de 780 nm (Figura 38 em vermelho) considerando todos os compostos, nota-se que 7b 

apresenta maior brilho (21 GM), já as 3a, 3c, 3g e 7a apresentam brilho intermediário (entre 

14 e 16 GM) e as 3b, 3f, e 3e possuem menor brilho (entre 7 e 11 GM). Contudo, observando 

uma região em torno de 560 nm, em que existe a maior A2F, nota-se que o Brilho aumenta 

consideravelmente, de 3 a 7 vezes (Figura 38 em verde). Sendo assim, a molécula 3c possui 

maior brilho nessa região (92 GM), seguida pelas moléculas 3d (63 GM), 3a (62 GM), 3g (54 

GM), 7b (54 GM), 3b (47 GM), 7a (4 GM), 3e (31 GM) e 3f (30 GM). 
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Figura 38 - Brilho em GM das nove amostras estudadas nessa seção. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Uma vez determinado os valores do brilho de cada composto, é possível discriminar 

para quais comprimentos de onda tais compostos apresentam maior potencial de emprego 

como biomarcadores. Sendo assim, aqui, tendo em vista esses resultados, observa-se que para 

comprimentos de onda em torno de 560 nm o brilho é consideravelmente maior que para 

comprimentos de onda maiores. Contudo, a região espectral de 775 nm compreende a janela 

terapêutica, a qual é mais desejável para aplicações que envolvem biomarcadores 

fluorescentes. 

 A fim de realizar uma comparação entre o brilho das amostras estudadas aqui e a 

molécula de 2AP, foi utilizada a 𝜎𝐴2𝐹(𝜆) da molécula 2AP dissolvida em água (~0,2)
111

 e o 

valor de sua eficiência quântica de fluorescência também dissolvida em água (68%)
3
. Assim, 

o valor do brilho para a molécula de 2AP corresponde à ~0,136 GM, dessa maneira o valor do 

brilho para as amostras desta seção corresponde a cerca de 50 e 150 vezes o valor da 2AP. 

Dessa forma, ao se comparar as amostras dessa seção em comparação com a 2AP, observa-se 

que a adição do grupo estiril e de estruturas push-pull aumentam o comprimento de 

conjugação e o caráter dipolar, fatos que contribuem para tal aumento do brilho. É importante 

salientar, porém, que os picos de A2F das moléculas   estão entre 750 e 780 nm, enquanto o 

pico de A2F da 2AP se encontra aproximadamente entre 600 e 650 nm. 
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5.3.1 Conclusões parciais 

 

Foi realizado um estudo espectroscópico linear e não linear em nove moléculas de 

bases análogas purínicas distinguidas por diferentes estruturas periféricas doadoras e 

aceitadoras de elétrons. Através da utilização de técnicas espectroscópicas lineares e não 

lineares, foram determinados os parâmetros fotofísicos desses materiais. Dos resultados, 

notou-se que tanto os máximos dos espectros de A1F, como os dos espectros de A2F sofrem 

um deslocamento em energia de acordo com as estruturas doadoras e aceitadoras de elétrons 

adicionada à estrutura conjugada purínica principal. Além disso, os valores de 𝜙𝑓 também são 

alterados consideravelmente de acordo com essas estruturas periféricas. Outros parâmetros 

fotofísicos, como o 𝜏𝑓, os momentos de dipolo elétrico de transição, as diferença de dipolo 

permanente entre estado excitado e fundamental (a menos da molécula 3g), o volume 

hidrodinâmico e a anisotropia de fluorescência não são consideravelmente alterados, 

considerando a inserção de tais estruturas periféricas. Os materiais estudados também 

apresentam A2F, com valores de seção de choque de absorção em torno de 20 e 25 GM para a 

região espectral em torno de 700 e 850, região que correspondente ao dobro da banda de A1F 

de menor energia e que compreende a janela terapêutica. Além disso, é importante dizer que 

esses materiais apresentam propriedades espectroscópicas de grande interesse, como, por 

exemplo, elevado deslocamento Stokes e elevadas 𝜙𝑓,  o que são fortes indicativos para 

possíveis aplicações como sondas fluorescentes. 

Além disso, a adição de estruturas push-pull e do grupo estiril à estrutura purínica 

principal aumenta consideravelmente a seção de choque de A2F e o brilho induzido por esta 

absorção, isso quando se compara esses valores com os conhecidos para a 2AP, previamente 

reportada. Dessa forma, em vista dos resultados e com a finalidade de emprego desses 

materiais como biomarcadores fluorescentes em possíveis estudos de DNA e RNA, através de 

microscopia de fluorescência via A2F, foi possível discriminar quais estruturas periféricas, 

adicionadas às estruturas purínicas, tornam os parâmetros ópticos desses materiais otimizados. 

  

5.4 Derivados de N3-MEM-3H-imidazo[4,5-b]piridina e os estados excitados 

 

 Os sete compostos estudados nesta seção são derivados de imidazopiridinas e é 

importante salientar que eles apresentam isosterismo com as bases análogas. Esses compostos 

também foram sintetizados e cedidos pela professora Sandrine Piguel da Universidade de 

Paris e as mesmas nomenclaturas de seu trabalho
114

 foram seguidas aqui: 8e: 3-((2-
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Methoxyethoxy)methyl)-2-(naphtalen-2-ylethynyl)-6-phenyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine. 8f: 

3-((2-Methoxyethoxy)methyl)-2-((4-methoxyphenyl)ethynyl)-6-phenyl-3H-imidazo-[4,5-

b]pyridine. 8g: 3-((2-Methoxyethoxy)methyl)-6-((4-methoxyphenyl)-2-(naphtalen-2-

ylethynyl)-3H-imidazo[4,5-b]pyridine. 8h: 3-((2-Methoxyethoxy)methyl)-6-((4-

methoxyphenyl)-2-((4-methoxyphenyl)ethynyl)-3H-imidazo[4,5-b]pyridine. 8i: 2-Fluoro-4-

(3-((2-methoxyethoxy)-methyl)-2-(naphtalen-2-ylethynyl)-3H-imidazo-[4,5-b]pyridin-6-

yl)benzonitrile. 8J: 2 - Fluoro - 4 - ( 3 - ( ( 2-methox y e t h o x y ) -methyl ) - 2 - ( ( 4 -

methoxyphenyl)ethynyl)-3H-imidazo[4,5-b]pyridin-6-yl)benzonitrile. 8l: 3-((2-

Methoxyethoxy)methyl)-2-((4-methoxyphenyl)ethynyl)-6-(pyridin-4-yl)-3H-imidazo[4,5-

b]pyridine.  

 

Tabela 9 - Fórmula química e massa molecular das sete moléculas derivadas de imidazopiridinas estudadas nessa seção. 

amostras Fórmula química Massa molecular 

8e C28H23N3O2 433,5401 g/mol 

8f C25H23N3O3 413.4684 g/mol 

8g C28H23N3O2 465,5010 g/mol 

8h C26H25N3O4 443,4944 g/mol 

8i C29H21FN4O2 476,5010 g/mol 

8j C26H21 FN4O3 456,4683 g/mol 

8l C24H22N4 O3 414,4565 g/mol 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

  

 A Tabela 9 apresenta a fórmula química e a massa molecular de cada molécula 

enquanto a Figura 39 apresenta as estuturas químicas. Aqui, vale ressaltar que o principal 

objetivo é a verificação das propriedades ópticas em função dos diferentes grupos periféricos 

que são adicionados à estrutura principal. Todos os compostos foram dissolvidos em DCM 

em uma concentração de aproximadamente 10
-4 

mol/L e mantidos em cubetas de quartzo de 2 

mm de espessura para a realização dos experimentos referentes à espectroscopia óptica linear.  

A Figura 39 ilustra a estrutura principal de imidazo[4,5b]piridina e os dois grupos de 

moléculas estudadas aqui. Diferentes grupos periféricos são adicionados na estrutura principal 

da imidazopiridina, a qual é denominada por N3-MEM-3H-imidazo[4,5-b]piridina. Quatro 

grupos distintos são inseridos na posição 6 da estrutura N3-MEM-3H-imidazo[4,5-b]piridina, 

sendo eles o anel fenil (8e e 8f), o anel p-metoxifenil (8g e 8h), o anel 1-fluoro-2-

isocianobenzeno (8i e 8j), e a piridina (8l). Além disso, dois grupos distintos são ligados na 

posição 2 da estrutura N3-MEM-3H-imidazo[4,5-b]piridina e são eles o grupo naftil (8e, 8g 

and 8i) e o anel p-metoxifenil (8f, 8h, 8j e 8l). Os compostos estudados foram divididos em 
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grupo 1 e grupo 2 em vista de facilitar a discussão de suas propriedades ópticas. O grupo 1 

compreende os compostos que apresentam o grupo naftil ligado na posição 2, e o grupo 2 

compreende os compostos que possuem o anel p-metoxifenil ligado na posição 2. 

 

 
Figura 39 - Estruturas químicas moleculares dos sete derivados de imidazopiridinas. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 A Figura 40 apresenta as absorptividades molares (linhas pretas), a anisotropia de 

fluorescência (linhas azuis), e a emissão de fluorescência (linhas vermelhas) dos sete 

derivados de imidazopiridinas. Todas elas apresentam duas bandas de A1F localizadas na 

região do UV, entre 250 e 400 nm, com máximos de absorptividade molar variando entre 2,4 

e 5,4 x 10
-4

 mol
-1

 L cm
-1

. Os máximos da absorptividade molar dos compostos do grupo 1 são 

mais intensos do que os dos compostos do grupo 2. Esse fato pode estar relacionado ao 

aumento do comprimento da conjugação causado pelo grupo naftil. Através dos espectros das 

absorptividades molares foi possível determinar os momentos de dipolo de transição (𝜇01 e 

𝜇02), cujos valores estão entre 6,0 ± 0,7 e 8,0 ± 0,8 Debyes. Os compostos do grupo 1 
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possuem uma leve tendência de maiores 𝜇01 e 𝜇02 do que seus correspondentes do grupo 2, 

ou seja, 8e e 8f, 8g e 8h, 8i e 8j. Novamente, isso pode estar relacionado ao aumento da 

conjugação causada pelo grupo naftil. O espectro da anisotropia de fluorescência (Figura 40 - 

linhas azuis) apresenta uma região entre 300 e 375 nm, em que o seu valor é praticamente 

constante e varia de 0,03 até 0,05 dependendo de cada molécula. Tais valores são mostrados 

no interior de cada gráfico da Figura 40. Devido à constância no valor da anisotropia na 

região que compreende a banda de menor energia, é possível dizer que esses materiais exibem 

apenas uma transição eletrônica do estado fundamental para o primeiro estado excitado nesta 

região, e, no caso, a mesma possui contribuições vibrônicas.
103-104
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Figura 40 - Absorptividade molar (linhas pretas) anisotropia de fluorescência (linhas azuis) e emissão de fluorescência (linhas 

vermelhas) dos derivados de imidazopiridinas. Todos compostos foram dissolvidos em DCM 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

A Figura 41 exibe as decomposições gaussianas que foram realizadas para a 

determinação dos momentos de dipolo de transição e tais valores são apresentados na Tabela 

11. Os picos da emissão de fluorescência estão compreendidos na região do azul e todas as 
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moléculas apresentam consideráveis deslocamentos Stokes que variam de 30 nm até 70 nm, 

sendo que as moléculas 8g e 8h possuem os maiores deslocamentos (68 nm e 54 nm, 

respectivamente). O fato das moléculas 8g e 8h possuirem maiores deslocamentos Stokes 

pode estar relacionado à inserção do grupo p-metoxifenil na posição 6 da estrutura N3-MEM-

3H-imidazo[4,5-b]piridina. Esse grupo possui um forte caráter doador de elétrons, o que pode 

resultar em uma maior separação de cargas, contribuindo assim, para maiores deslocamentos 

Stokes. 

 

Figura 41 - Decomposições gaussianas realizadas para determinação dos momentos de dipolo de transição, 𝜇01 e 𝜇02 da 

amostra 3f. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Os tempos de vida de fluorescência (𝜏𝑓) desses compostos foram determinados e, 

devido a serem da ordem da resolução experimental, novamente, foi realizada a análise 

matemática em vista de se evitar qualquer interferência ou distorção experimental nos tempos 

de vida. A Figura 42 apresenta as convoluções matemáticas realizadas para a determinação do 

𝜏𝑓 de cada amostra. Os quadrados azuis representam as intensidades de referência (IRF) que 

foram medidas através do espalhamento de luz por uma lamínula de vidro, os círculos pretos 

representam os dados experimentais (𝐼medida), e a linha vermelha representa a curva teórica 

para determinação dos 𝜏𝑓. Por fim, dentro de cada gráfico, nota-se os valores de 𝜏𝑓 referentes 

à cada composto.  
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Figura 42 - Determinação dos 𝜏𝑓 de cada amostra. Referência (quadrados azuis), dados do decaimento experimental (círculos 

pretos) curvas teóricas (linhas vermelhas). Dentro de cada gráfico está exibido o valor de 𝜏𝑓 para cada um dos 

sete derivados. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

  

 É importande dizer que as amostras foram excitadas empregando-se um laser pulsado 

(Pharos) com pulsos de aproximadamente 200 fs em 343 nm com taxa de repetição de 100 

Hz. Os 𝜏𝑓 determinados são da ordem de 1 ns para a maioria dos compostos estudados, no 

entanto, as amostras 8g e 8h possuem 𝜏𝑓 de 2,0 ns e 2,5 ns, respectivamente. Isso pode estar 

relacionado ao fato dessas moléculas possuirem o grupo p-metoxifenil na posição 6, o que 

corrobora com o fato desse grupo periférico possuir um forte caráter doador de elétrons e por 

consequência aumentar a densidade de cargas dessas moléculas. Uma propriedade óptica 

muito importante visando o emprego desses materiais como marcadores orgânicos 
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fluorescentes é a eficiência quântica de fluorescêcia (𝜙𝑓). Os sete compostos apresentam 

valores de 𝜙𝑓 extremamente elevados, com valores muito próximos de 100%, sendo que as 

amostras 8g e 8h apresentam os menores valores 76% e 91%, respectivamente. A possível 

causa desses valores elevados é a presença da ligação tripla em todos os compostos, essa 

ligação faz com que as moléculas apresentem uma elevada planaridade e rigidez, fatores que 

contribuem para o aumento da 𝜙𝑓 . A Tabela 10 exibe os valores dos 𝜏𝑓, os valores das 𝜙𝑓 e, 

além disso, apresenta as taxas de decaimento radiativa (𝑘𝑟 =
𝜙𝑓

𝜏𝑓
) e não radiativa (𝑘𝑛𝑟 =

1

𝜏𝑓
−

𝑘𝑟) de todos os compostos.  

 

Tabela 10 - Propriedades espectroscópicas dos derivados de N3-MEM-3H-imidazo[4,5-b] piridinas. 

 Stokes shift (nm) 𝝓𝒇 (%) 𝝉𝒇 (𝒏𝒔) 𝒌𝒓 (𝒏𝒔−𝟏) 𝒌𝒏𝒓 (𝒏𝒔−𝟏) 

8e 36 97 1,0 ± 0,1 0,97 0,03 

8f 36 > 99 0,9 ± 0,1 1,1 0,01 

8g 68 76 2,0 ± 0,2 0,38 0,12 

8h 54 91 2,5 ± 0,3 0,36 0.,04 

8i 34 >99 1,2 ± 0,1 0,82 0,013 

8j 37 >99 1,1 ± 0,1 0,9 0,009 

8l 33 >99 0,9 ± 0,1 1,1 0,01 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

  

 Medidas solvatocrômicas e a equação de Lippert-Mataga foram empregadas para 

determinação das diferenças dos momentos de dipolo permanentes entre os dois primeiros 

estados excitados e o estado fundamental (𝛥𝜇01 e 𝛥𝜇02), veja Tabela 11. 

 

Tabela 11 - Propriedades físicas dos derivados de N3-MEM-3H-imidazo[4,5-b] piridinas.. 

 r 𝜕𝐹

𝜕𝜈
 (𝑐𝑚−1) 

𝒂𝟑(𝑨𝟑) 𝝁𝟎𝟎 (𝑫) 𝝁𝟎𝟏(𝑫) 𝝁𝟎𝟐(𝑫) Δ𝝁𝟎𝟏(𝑫) Δ𝝁𝟎𝟐(𝑫) 𝝁𝟏𝟐(𝑫) 

8e 0,030 ± 0,003 700 ± 100 180 ± 40 7 ± 2 8,3 ± 0,8 7,4 ± 0,8 5 ± 1 10 ± 3 5,4 

8f 0,052 ± 0,005 670 ± 160 300 ± 60 7 ± 2 7,0 ± 0,8 6,1 ± 0,7 6 ± 2 10 ± 3 4,0 

8g 0,029 ± 0,003 1500 ± 600 350 ± 80 8 ±3 7,5 ± 0,8 7,3 ± 0,8 10 ± 3 9 ± 2 7,5 

8h 0,032 ± 0,003 1500 ± 580 500 ± 100 10 ±3 6,9 ± 0,7 6,0 ± 0,7 12 ± 3 10 ± 4 6,9 

8i 0,037 ± 0,004 970 ± 80 280 + 50 8 ± 3 7,8 ± 0,8 7,2 ± 0,8 7 ± 1 6 ± 2 6,4 

8j 0,050 ± 0,005 1000 ± 250 280 ± 50 5 ± 2 6,4 ± 0,7 7,3 ± 0,8 8 ± 2 10 ± 3 4,9 

8l 0,041 ± 0,004 2150 ± 460 230 ± 50 4 ± 2 7,8 ± 0,8 8,0 ± 0,8 10 ± 3 5 ± 2 5,5 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Através dos 𝛥𝜇01 𝑒 𝛥𝜇02 é possível averiguar os deslocamentos de cargas em cada 

estado. No entanto, a equação de Lippert-Mataga necessita dos valores dos raios cúbicos (𝑎3) 

que as moléculas apresentam quando cercadas pelo solvente. Dessa forma, foi empregada a 

equação de Smoluchowski-Einstein para determinar o 𝑎3. Vale dizer que foi utilizada a 

equação 𝛥𝜇 𝑓𝑔. 𝜇 𝑓𝑔 = −
3

4𝜋
ℎ𝑐

𝜕𝜈𝐴𝑖

𝜕𝐹
𝑉𝑜𝑙 e os valores previamente determinados de Δ𝜇01 para 

determinar 𝜇00 e, através dos valores de 𝜇00, determinar Δμ02.  

Os valores de Δ𝜇01 variam entre 5,0 ± 1 D e 12 ± 3 D, os valores de Δ𝜇02 variam entre 

4,7 ± 2 D e 10 ± 3 D, e os valores de 𝜇00 estão entre 4 ± 2 D e 10 ± 3 D. É possível observar 

que as moléculas 8g e 8h apresentam os maiores valores de Δ𝜇01, o que está em acordo, como 

esperado, com os maiores deslocamentos Stokes e os mais longos 𝜏𝑓. Por fim, não foi 

observado consideráveis diferenças entre aos valores de 𝜇00 e Δ𝜇02 de todas as moléculas. A 

Tabela 11 mostra os valores de 𝜇00,  Δ𝜇01 e Δ𝜇02, além disso, ela também apresenta os 

valores de 𝑎3 e os valores de 
𝜕𝐹

𝜕𝜈
 (𝑐𝑚−1), obtidos pelas medidas de solvatocromismo 

apresentados na Figura 43 para cada um dos compostos.  
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Figura 43 - Absorções normalizadas e emissão de fluorescência normalizada para um conjunto de sete solventes para as sete 

amostras de derivados de imidazopiridinas. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A Figura 43 exibe as absorções e as fluorescências normalizadas de cada amostra para 

um conjunto de sete solventes (Acetona, clorofórmio, DCM, DMSO, Etanol, Metanol e THF). 

Com os dados fornecidos pelas medidas de solvatocromismo, ou seja, os deslocamentos das 

bandas de absorção e fluorescência devido à polaridade dos solventes, é possível construir o 

comportamento, o qual relaciona a distribuição de cargas no estado excitado do composto. 
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Este comportamento pode ser visualizado na Figura 44 e o ajuste linear da equação de 

Lippert-Mataga (linhas vermelhas) fornece 
𝜕𝐹

𝜕𝜈
. 

 
Figura 44 - Ajuste linear (linhas vermelhas) realizado através da equação de Lippert-Mataga para a determinação de 𝜕𝐹/ 𝜕𝜈    

de cada composto derivado de imidazopiridina. Os valores de 𝜕𝐹/ 𝜕𝜈 podem ser visualizados no interior de cada 

gráfico. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

  

 Uma vez determinado alguns valores através de espectroscopia óptica linear, foi 

determinado os espectros das seções de choque de absorção de dois fótons através da técnica 
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de Varredura-Z. O espectro de 𝜎2𝑃𝐴(𝜆) dos sete compostos é exibio na Figura 45 (círculos 

pretos). Todas as moléculas apresentam duas bandas de A2F. A banda de A2F de maior 

energia está localizada entre 490 e– 600 nm, enquanto a banda de menor energia encontra-se 

entre 680 e 760 nm.  

 
Figura 45 - Espectro da seção de choque de A2F (círculos pretos), ajuste fenomenológico de SOS (linhas vermelhas) e 

espectro das asbortividades molares, A1F, (linhas pretas) pra todas as moléculas de imidazopiridinas. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Referentemente à banda de A2F de maior energia e considerando todos os compostos, 

𝜎2𝑃𝐴(𝜆) varia de 50 a 200 GM. No caso da banda de A2F de menor energia, 𝜎2𝑃𝐴(𝜆)  varia de 

15 a 30 GM. Olhando para a banda de A2F de maior energia, nota-se que os compostos do 

grupo 1 possuem maiores 𝜎2𝑃𝐴 (entre 170 e 200 GM) que os compostos do grupo 2 (entre 50 

e 100 GM). Isso pode estar relacionado ao aumento do comprimento da conjugação causado 

pelo grupo naftil que é adicionado, perifericamente, às moléculas do grupo 1. Outro fator que 

pode estar causando tal diferença entre as magnitudes de 𝜎2𝑃𝐴, entre as moléculas dos dois 

grupos (considerando a banda de A2F de maior energia), pode estar relacionado a 

contribuições de estados excitados, o que será discutido mais adiante. É importante ressaltar 

que não foi observado consideráveis diferenças na 𝜎2𝑃𝐴 referente à banda de menor energia. 

O modelo fenomenológico SOS foi aplicado para as moléculas dos dois grupos utilizando-se 

a seguinte equação: 

 

𝜎2𝑃𝐴(𝜆) =
2

5

(2𝜋)4

(𝑐ℎ𝑛)2
𝐿4 1

𝜋
[

(𝛥𝜇01
2 .𝜇01

2 ).𝐺01

(𝜈01−2𝜈)2+𝐺01
2 +

(𝛥𝜇02
2 .𝜇02

2 ).𝐺02

(𝜈02−2𝜈)2+𝐺02
2 +

𝜈2

(𝜈01−𝜈)2+𝐺01
2

(𝜇12
2 .𝜇01

2 ).𝐺02

(𝜈02−2𝜈)2+𝐺02
2 +

(𝛥𝜇02.𝜇02.𝜇01.𝜇12 ).𝐺02

(𝜈02−2𝜈)2+𝐺02
2  ]                 (34) 

 

 Através do emprego desse modelo, utilizando alguns parâmetros previamente 

determinados, é possível obter 𝜇12. Vale lembrar que o primeiro e o segundo termo dessa 

equação descrevem transições eletrônicas do estado fundamental para dois estados excitados 

(S1 e S2) com separações de cargas não nulas (𝛥𝜇 ≠ 0) e é denominado como termo dipolar. 

O terceiro termo refere-se ao termo denominado “three states term” e o quarto termo é o 

termo de interferência entre todos os termos anteriores. A única propriedade fotofísica não 

conhecida é 𝜇12, dessa maneira, através do modelo SOS foi possível determinar o valor dessa 

propriedade. Os valores de 𝜇12 são mostrados na Tabela 11 e é possível observar que as 

moléculas do grupo 1 possuem uma leve tendência de maiores valores de 𝜇12 que suas 

correspondentes moléculas do grupo 2. No entanto, somente o fato das moléculas do grupo 1 

possuírem maiores valores de 𝜇12 que as moléculas do grupo 2 não é suficiente para explicar 

a diferença entre os valores de 𝜎2𝑃𝐴(𝜆), considerando o máximo da banda de A2F de maior 

energia. Observa-se que as moléculas do grupo 1 possuem máximo de 𝜎2𝑃𝐴(𝜆) quase o dobro 

do que o máximo para as moléculas do grupo 2. Dessa forma, foram realizadas medidas de 
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absorção transiente para verificar se 𝜎2𝑃𝐴(𝜆) (na região da banda de A2F de maior energia) 

exibe contribuições de estados excitados. 

 A Figura 46 apresenta os espectros das absorções transientes (A – tons de vermelho e 

verde) em função do atraso temporal entre os pulsos de bombeio e prova para todos os 

compostos. Olhando para a Figura 46, observa-se que todos os compostos possuem absorção 

de estado excitado (AEE) entre 490 e 600 nm, e este efeito permanece para longos tempos (> 

1 ns, não apresentado), fato que corrobora com os valores de  𝜏𝑓 dessas amostras, já 

determinados. Vale ressaltar que estudos prévios verificaram a existência de AEE pra 

moléculas isósteras
115-116

 às estudadas aqui, em uma região espectral semelhante às moléculas 

desse trabalho (400 – 555 nm).  

 
Figura 46 - Absorção transiente em função do atraso temporal relativo aos pulsos de excitação e prova. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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 Através das medidas da absorção transiente fica claro observar que os compostos do 

grupo 1 possuem máximos de AEE situados em maiores comprimentos de onda (560 nm, 530 

nm e 540 nm para, respectivamente, 8e, 8g e 8i) que os compostos do grupo 2 (em torno de 

490 nm para todas as amostras). Dessa forma, a banda de A2F de maior energia, que é 

localizada em torno de 560 nm para todas as amostras, é mais superposta com a AEE das 

amostras do grupo 1, o que não é o caso das amostras do grupo 2, pois as AEE para esses 

compostos estão deslocadas pra menores comprimentos de onda (490 nm). Assim sendo, pode 

estar ocorrendo uma AEE intrapulso durante o processo de A2F para as amostras do grupo 1. 

Dessa forma, o aumento de 𝜎2𝑃𝐴 em 560 nm pode estar associado à absorção gradual de 2 + 1 

fótons, que é mais pronunciada nos compostos do grupo 1. Esse processo é ilustrado na 

Figura 47 a) e, por especifidade, pode ser dito que durante o pulso de 150 fs, a A2F (em 560 

nm, ou seja do S0  S2) é seguida por um rápido decaimento (S2S1) da ordem de dezenas 

ou centenas de fs
117-118

 e, consequentemente, uma AEE (S1  Sn).  

Outro ponto importante a ser considerado em vista da explicação das diferenças de 

𝜎2𝑃𝐴 em 560 nm entre os dois grupos de moléculas é o fato de que S2 e Sn podem estar 

consideravelmente mais superpostos para as amostras do grupo 1 do que as amostras do grupo 

2. Assim sendo, pode estar ocorrendo uma A2F efetiva que é mais significativa para as 

amostras do grupo 1. A Figura 47 b) apresenta um esquema para exemplificar tal overlap. É 

importante dizer que tanto os níveis energéticos (S1, S2 e Sn) quanto as transições eletrônicas 

(setas coloridas) estão representadas em escalas energéticas, com a largura de linha dos 

estados eletrônicos em torno de 0,8 eV. Além disso, essa figura também exibe, em escala, a 

região espectral que o feixe de prova (pump) atua energeticamente. 

 
Figura 47 - a) esquema representativo da AEE intrapulso e b) diagrama de transição para as moléculas do grupo 1 e grupo 2. 

Fonte: COCCA et al.100. 

 Como resultado final dessa seção, o brilho, apresentado na Figura 48, foi determinado 

para duas regiões espectrais (580 nm e 700 nm). Os maiores valores do brilho são observados 
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na região de 580 nm e variam de 73 a 210 GM. Referente ao valor do brilho em 700 nm, é 

observada uma variação entre 11 e 25 GM. Vale a pena dizer que, considerando em 700 nm, 

esses valores são comparáveis à algums derivados de purina já reportados.
99

 É possível notar 

que em 580 nm as moléculas do grupo 1 possuem maiores valores de brilho que as moléculas 

do grupo 2, isso está relacionado ao fato das amostras do grupo 1 apresentarem maiores 

𝜎2𝑃𝐴(580 nm) que as amostras do grupo 2. No entanto, referente à 700 nm, não foi observado 

uma considerável diferença dos valores do brilho para esses dois grupo. Aqui, vale ressaltar 

que 700 nm compreende a janela terapêutica, região que é requerida visando o emprego 

desses materiais como sondas fluorescentes. 

 
Figura 48 - Brilho em 580 (barras verdes) e brilho em 700 nm (barras vermelhas) dos derivados de N3-MEM-3H-

imidazo[4,5-b]piridina. 

Fonte: COCCA et. al. 100   

 

 Os valores dos brilhos para essas moléculas podem ser comparados ao valor do brilho 

da 2AP. A eficiência quântica de fluorescência da 2AP é 0,68 e um trabalho reportou as 

seções de choque dessa molécula para vários solventes, sendo que em 630 nm (pico da banda 

de A2F) a 2AP possui 𝜎2𝑃𝐴 aproximadamente 0,2 GM. Dessa forma, o brilho da 2AP é da 

ordem de 0,14 GM e, assim, as moléculas estudadas nessa seção apresentam brilho cerca de 

100 vezes maiores que a 2AP. Além disso, é possível realizar essa mesma comparação com 

outros tipos de moléculas que possuem valores de brilho já reportados. Um trabalho
112

 

reportou valores do brilho para proteínas fluorescentes que também apresentam duas bandas 

de A2F. Foi observado que para comprimentos de onda entre 552 e 750 nm, o brilho dessas 

proteínas variavam entre 11 e 228 GM e para longos comprimentos de onda entre 750 e 1105 

nm, os valores do brilho variavam de 6,7 a 200 GM. Tais valores apresentam a mesma 

magnitude dos brilhos para os compostos estudados aqui, logo, considerando o valor do brilho 
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em 700 nm, os derivados de imidazopiridinas possuem uma considerável capacidade de 

emprego como sondas fluorescentes via A2F  

 

5.4.1 Conclusões parciais 

 

 Como conclusão parcial, vale ressaltar que esses compostos possuem eficiências 

quânticas de fluorescência elevadas e consideráveis deslocamentos Stokes. Além disso, os 

derivados de imidazopiridinas possuem duas bandas de A2F, a banda de A2F de maior 

energia apresenta máximo em torno de 560 nm, enquanto a banda de A2F de menor energia 

possui máximo em torno de 700 nm. Considerando a banda de A2F de maior energia, nota-se 

que as amostras do grupo 1 apresentam maiores 𝜎2𝑃𝐴  (entre 170 e 200 GM) que as amostras 

do grupo 2 (entre 50 e 100 GM). Contudo, em 700 nm não foi observado consideráveis 

diferenças de 𝜎2𝑃𝐴 para esses dois grupos, com valores de 𝜎2𝑃𝐴 variando de 15 a 30 GM.  

 Foi determinada a absorção transiente para as sete amostras de imidazopiridinas em 

vista de tentar explicar o porquê das amostras do grupo 1 exibirem maiores 𝜎2𝑃𝐴 na região da 

banda de A2F de maior energia. As amostras do grupo 1 possuem máximos de AEE 

localizados entre 520 e 580 nm, enquanto as amostras do grupo 2 apresentam máximos de 

AEE em torno de 490 nm. Dessa forma, é possível dizer que existe uma maior contribuição de 

AEE nas 𝜎2𝑃𝐴(560 𝑛𝑚) das amostras do grupo 1. 

 Por fim, foi determinado o brilho em dois comprimentos de onda (580 e 700 nm) dos 

sete compostos estudados aqui. Os valores do brilho em 580 nm variam de 73 a 210 GM, 

enquanto que em 700 nm, o brilho varia de 11 a 25 GM. É importante dizer que em torno 700 

nm, região espectral que compreende a janela terapêutica, os brilhos, dos compostos 

estudados nessa seção, são cerca de 100 vezes maiores que o brilho da 2AP. Além disso, são 

da mesma ordem que os valores do brilho de proteínas fluorescentes já reportadas, fatos que 

demonstram a capacidade dos derivados de imidazopiridinas serem empregados como sondas 

fluorescentes via A2F. 
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Capítulo 6 Considerações finais 

 

 Nesse trabalho foi realizado um estudo espectroscópico em três diferentes classes de 

materiais orgânicos, os polifluorenos, as bases análogas purínicas e os derivados de 

imidazopiridina. Através dessa tese diversas propriedades fotofísicas e ópticas foram 

determinadas a fim de se compreender como diferentes estruturas químicas e distintos grupos 

periféricos atuam nos parâmetros fotofísicos de materiais orgânicos estudados.  

 Referente aos polifluorenos, foram estudadas sete moléculas com diferentes 

arquiteturas (lineares e ramificados) e com diferentes quantidades de porções fluoreno. Com 

base nos resultados, observou-se que os parâmetros ópticos variam com o número de elétrons 

efetivo em uma razão semelhante entre eles. Um fato interessante sobre os polifluorenos 

lineares, diz respeito ao aumento dos valores da diferença entre os dipolos permanentes entre 

estado excitado e fundamental. Isso pode ser explicado tento em vista perturbações 

moleculares devidas ao aumento do comprimento de conjugação. Os espectros de A2F 

mostraram a presença de uma banda situada em uma região espectral que varia entre 500 e 

700 nm com magnitudes entre 500 e 1000 GM. Ademais, foi observado que a seção de 

choque de A2F apresenta um pefil quadrático com o número efetivo de elétrons. Além disso, 

através de medidas de absorção transiente, foi possível verificar a ausência de efeitos 

ultrarrápidos, como transferência de carga interna, significando uma possível não existência 

de processos cooperativos entre as porções de fluorenos. Neste ponto, deve ser mencionado 

que as medidas do espectro das seções de choque de absorção de dois fótons foram realizadas 

utilizando um laser de femtossegundos, isso pode aumentar a confiabilidade dos valores 

determinados, uma vez que através dessa ferramenta é possível evitar uma alta influência de 

absorções de estados excitados, que podem ser bem significativos quando pulsos de largura 

temporal de picossegundos ou nanossegundos são utilizados. Ademais, vale ressaltar que as 

medidas de absorção transiente também foram determinadas empregando-se um laser de 

femtossegundos.  

 Considerando as bases análogas purínicas, as quais foram separadas em duas seções, 

foi estudado como diferentes grupos periféricos, com caráter de doação e/ou aceitação de 

elétrons, alteram as propriedades ópticas dos materiais. A compreensão de como esses grupos 

atuam nas propriedades ópticas pode contribuir de maneira benéfica para a síntese de novos 

compostos em busca de maior potencial de aplicação, em específico, estudos espectroscópicos 

de ácidos nucleicos. Diversas propriedades ópticas foram determinadas, em específico, vale a 

pena ser dito que esses materiais apresentam consideráveis eficiências quânticas de 
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fluorescência e observou-se que o Brilho de dois fótons e a seção de choque de A2F, 

especificamente na região do infravermelho próximo, são maiores que a 2AP. Esse é um fator 

diferencial para as moléculas estudadas nesta tese, e que contribui para o emprego desses 

materiais como sondas fluorescentes via A2F em estudos espectroscópicos de ácidos 

nucleicos, no entanto novos estudos dever ser realizados quando esses materiais forem 

incluídos em cadeias de nucleotídeos. Deve ser mencionado que a banda de maior energia de 

A2F pode apresentar contribuições de absorções de estados excitados, as quais foram 

determinadas pelo emprego da técnica de absorção transiente. 

 Referente aos derivados de imidazopiridina, vale a pena ser dito que a eficiência 

quântica desses compostos é extremamente alta, alcançando valores próximos de 100%. 

Ademais, por serem isósteros das purinas, existe a possibilidade de emprego desses 

compostos como sondas fluorescentes de ácidos nucleicos. Referente a A2F e ao brilho de 

dois fótons, observa-se que os valores também são maiores que os da 2AP, contribuindo para 

o emprego desses como sondas fluorescentes via A2F. Da mesma forma que as bases 

análogas purínicas, aqui também foi observado que a banda da seção de choque de A2F 

também pode apresentar contribuições de estado excitados. Mais precisamente, foi possível 

observar como essas absorções podem aumentar a A2F, uma vez que, para algumas moléculas 

o estado excitado se encontra mais  superposto com a banda de maior energia de A2F. 

 Por fim, nesse trabalho, é apresentado uma ampla caracterização espectroscópica 

linear e não linear em distintas classes de materiais orgânicos. Os estudos apresentados aqui 

podem contribuir de diversas maneiras para a comunidade científica. Aqui é mostrado como 

diferentes grupos ou arquiteturas químicas afetam ou não as propriedades ópticas de modo 

que isso contribui não só com a empregabilidade desses compostos em suas respectivas 

aplicações, mas também pode ajudar ou direcionar de qual forma novos compostos podem ser 

elaborados e sintetizados visando uma modulação e amplificação das suas propriedades 

ópticas. 
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