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RESUMO 

 

GALINDO, D. D. M. Controle do brilho de dois fótons em ácido perileno di-imida 

dibenzenossulfônico através da formação e dissociação térmica de agregados. 2022. 92 p. 

Dissertação (Mestrado em Ciências) – Instituto de Física de São Carlos, Universidade de São 

Paulo, São Carlos, 2022. 

 

Neste trabalho, foi feito um estudo e caracterização das propriedades ópticas lineares e não 

lineares da molécula de ácido perileno di-imida dibenzenossulfônico (PDI BSA) para dois 

solventes, dimetil sulfóxido (DMSO) e água, bem como para uma mistura binária dos 

mesmos afim de direcionar este composto para possíveis aplicações biológicas. A 

caracterização básica óptica linear, absorção e emissão mostrou a presença da formação 

de agregados, em sistemas acima de 50% água/DMSO. A fim de compreender a dinâmica 

da formação de agregados, um estudo das propriedades fotofísicas ópticas lineares foi 

feito com a alteração da temperatura. Esse estudo mostrou que para temperaturas 

elevadas os agregados podem ser dissociados aumentando o potencial de emissão 

fluorescente do material, e que devido a sensibilidade de fluorescência, o mesmo pode 

ser utilizado como um termômetro óptico. Uma vez determinada as propriedades básicas, 

foi implementado um modelo para ilustrar a mudança da energia do estado excitado 

frente a mistura binária de solventes. Isso foi feito para se compreender a dinâmica de 

relaxação do estado excitado e como os agregados influenciam nesse sistema, prevendo 

os efeitos de relaxação na ausência de agregados. Ainda, uma caracterização óptica não 

linear com o objetivo de obter a seção de choque de absorção de dois fótons (A2F) para 

os dois sistemas, agregado e não agregado foi feito. Os resultados mostraram que a seção 

de choque permanece praticamente a mesma dentro do erro experimental para os dois 

sistemas, mostrando que esse valor está associado apenas ao monômero e não apresenta 

um engrandecimento devido a formação de agregados. Com isso, postulou-se que para as 

outras misturas entre os solventes, a seção de choque de A2F é invariante e apresenta 

valores iguais aos determinados para o caso do PDI BSA em DMSO puro. Assim, foi 

possível obter o brilho de dois fótons da molécula de PDI BSA, um fator muito 

importante para aplicações de PDT e microscopia de fluorescência, e que pode ser obtido 

através do produto da eficiência quântica de fluorescência com a seção de choque de 

A2F. Por fim, foi realizada medidas de fluorescência induzida via A2F em função da 

temperatura, para que pudesse ser mostrado o potencial fluorescente para comprimentos 



 

 

de onda que compreendem a janela óptica terapêutica. Os resultados aqui obtidos nessa 

dissertação de mestrado indicam a possibilidade do controle da fluorescência através da 

dinâmica da mistura binária de solventes polares conhecidos como biológicos, bem como 

o controle através da temperatura. Através da caracterização espectroscópica óptica de 

compostos orgânicos como o PDI BSA, é possível não apenas estabelecer um material 

que possui afinidade com aplicações biológicas, mas também criar uma base de dados 

com materiais de diferentes especificidades e características ópticas. Além disso, os 

fatores externos e a influência dos mesmos nas propriedades ópticas de materiais 

orgânicos foram abordados neste trabalho, mostrando o quão importante é o 

entendimento do comportamento do mesmo frente a alteração de concentrações e 

solventes. 

 

Palavras-chave: Espectroscopia óptica não linear. Brilho de dois fótons. Materiais orgânicos.     

 

 

 

  



 

 

 
 

ABSTRACT 

 

GALINDO, D. D. M. Two-Photon brightness control in Perylene di-imide 

dibenzenesulfonic acid through formation and thermal dissociation of aggregates. 2022. 

92 p. Dissertation (Master of Science) – Instituto de Física de São Carlos, Universidade de 

São Paulo, São Carlos, 2022. 

 

In this work, a study and characterization of the linear and nonlinear optical properties of the 

perylene di-imide dibenzenesulfonic acid (PDI BSA) molecule was performed for two 

solvents, dimethyl sulfoxide (DMSO) and water, as well as for a binary mixture of those 

solvents to aim this compound for possible biological applications. The basic linear optical, 

absorption and emission characterization demonstrated the presence of aggregate formation in 

systems above 50% water/DMSO. In order to understand the dynamics of aggregate 

formation, a study of linear optical photophysical properties was done with changing 

temperature. This study revealed that at elevated temperatures the aggregates can be 

dissociated by increasing the fluorescent emission potential of the material, and that due to the 

fluorescence sensitivity, it can be used as an optical thermometer. After determination of the 

basic properties, a model was implemented to illustrate the change in excited state energy 

under binary solvent mixing. his is intended to understand the excited state relaxation 

dynamics and how the aggregates influence this system by predicting the relaxation effects in 

the absence of aggregates. In addition, a nonlinear optical characterization aiming to obtain 

the two-photon absorption cross section (2PA) for the two systems, aggregated and non-

aggregated, was performed. The results have shown that the 2PA cross section remains about 

the same for both systems in accordance with the experimental error, proving that this value is 

associated only with the monomer and does not present a higher degree of enhancement due 

to the formation of aggregates. Therefore, it was postulated that for the other solvent mixtures, 

the 2PA cross-section is invariant and shows values that are equal to those determined for the 

case of BSA PDI in pure DMSO. Thus, it was possible to obtain the two-photon brightness of 

the BSA PDI molecule, a very important factor for PDT and fluorescence microscopy 

applications, and which can be obtained through the product of the fluorescence quantum 

yields with the2PA cross-section. Finally, temperature-dependent measurements of 2PA 

induced fluorescence were performed, in order to show the fluorescence potential for 

wavelengths that comprehend the therapeutic optical window. The results achieved here in 

this MSc dissertation indicates the possibility of fluorescence control through the dynamics of 



 

 

the binary mixture of polar solvents known to be biological, as well as control through 

temperature. Through optical spectroscopic characterization of organic compounds such as 

PDI BSA, it is possible not only to establish a material that has affinity for biological 

applications, but also to create a database with materials of different specificities and optical 

characteristics. In addition, the external factors and their influence on the optical properties of 

organic materials have been addressed in this work, showing how important it is to 

understand their behavior when faced with changing concentrations and solvents. 

 

 

 

Keywords: Nonlinear optical spectroscopy. Two-photon brightness. Organic materials. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Desde o advento da espectroscopia foi possível estudar a propriedades de diversos 

fenômenos físico-químicos relacionados a interação da luz com a matéria. Esses estudos 

podem estar relacionados a refração, reflexão, espalhamento ou até mesmo em alterações nos 

níveis de energia de moléculas ou átomos. 
1
 Dentre diferentes métodos e ferramentas, o ramo 

da espectroscopia óptica propicia o entendimento de uma gama de conceitos e aplicações 

relativos aos processos de radiação emitida ou absorvida podendo trazer informações de 

diferentes regiões do espectro eletromagnético, e mais especificamente o ultravioleta, visível e 

infravermelho. Para isso, são utilizadas diversas fontes de luz e, desde o advento do laser em 

1960,
2
 diversas áreas de pesquisa vem sendo responsáveis pelo aparecimento de novas 

tecnologias.  Uma delas, relaciona a caracterização óptica não linear de diferentes materiais 

em que fenômenos como a alteração do índice de refração, geração do segundo harmônico ou 

absorção multifotônica relacionado a feixes de luz de altas intensidades são estudados. 

Com a possibilidade da caracterização espectroscópica, diversas técnicas de medida foram 

criadas além do desenvolvimento de novos materiais com características específicas para 

diversas aplicações, sendo que essas abrangem áreas que vão desde a optoeletrônica, química,  

e das ciências biológicas.
3–5

  Os materiais orgânicos conhecidos como corantes e que possuem 

propriedades fotofísicas que aumentam o caráter emissivo dos mesmos, tem sido destaque na 

engenharia de materiais, ainda devido a estrutura molecular, esses compostos também 

possuem a habilidade de transportar elétrons com facilidade. O estudo mais elaborado da 

espectroscopia óptica desses materiais tem grande importância para a criação de um banco de 

dados em que se faz possível obter características específicas de cada composto. Sendo assim, 

a seguir serão inseridos diferentes exemplos em que esses tipos de materiais podem ser 

utilizados.  

Células fotovoltaicas 

 A célula fotovoltaica é um dispositivo responsável por converter a radiação 

eletromagnética proveniente do sol ou de luzes artificiais em energia elétrica. Elas são 

utilizadas desde a década de 1960 e compõem principalmente os satélites que ocupam a órbita 

terrestre. No entanto, nos últimos anos a demanda pela utilização deste tipo de material tem se 

tornado uma forma rentável de energia limpa e tem sido utilizada em indústrias e residências.
6
 

Para que uma célula fotovoltaica funcione, é necessário que os fótons advindos da radiação 
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eletromagnética sejam absorvidos nos materiais semicondutores de tal forma que uma 

corrente elétrica seja produzida, refletindo no movimento dos elétrons em materiais com 

excesso de elétrons como semicondutores tipo-n ou pela falta dos mesmos (tipo-p). 
7
 

Existem diversas pesquisas de materiais que compõem as células fotovoltaicas, e uma 

delas é a junção híbrida, material inorgânico com compostos orgânicos. A Figura 1.1 ilustra 

um exemplo de uma célula fotovoltaica que possui Perovskita, um material inorgânico, em 

conjunto com moléculas de perileno formando empilhamentos moleculares (agregados de 

perilenos). Esses empilhamentos ajudam a aumentar a área de contato entre os materiais 

orgânicos e assim facilitar o deslocamento de portadores pela junção. Esse tipo de material, 

para a construção de células fotovoltaicas, vem como uma alternativa mais barata em relação 

as células com materiais inorgânicos já utilizados. O formato da estrutura molecular junto a 

sua composição de anéis aromáticos acarretam numa grande quantidade de elétrons 

deslocalizados, fazendo com que este composto orgânico seja um ótimo transportador de 

carga do tipo-n [8].  

 

Figura 1.1 -  Diagrama esquemático de uma célula fotovoltaica de Perovskita-perileno como componentes 

moleculares e uma imagem microscópica da mesma célula.  

Fonte: ISHII et al. 
9
 

O entendimento das propriedades ópticas desses materiais orgânicos frente a formação 

e dissociação de agregados e os efeitos que acarretam dessa estruturação molecular são 

importantes para o desenvolvimento de células fotovoltaicas mais eficientes. É importante 

lembrar aqui que esses dispositivos estão sob a influência de diferentes tipos de agentes 

externos e, além disso, a variações do meio durante diferentes momentos. Por exemplo, a 

conversão de energia solar em elétrica nas células fotovoltaicas produz efeitos secundários, 
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como degradação dos materiais com o passar do tempo, efeitos de aquecimento que podem de 

uma certa forma alterar a eficiência de geração da mesma entre outras. Sendo assim, a 

dependência dos processos ópticos com os agentes externos são importantes de serem 

quantificados em um estudo básico, para assim prever e evitar possíveis alterações do 

funcionamento do dispositivo em curtos tempo de utilização.   

Laser aleatório 

O laser aleatório (Radom laser) é um tipo de laser que leva em consideração o 

espalhamento múltiplo da luz a fim de promover a amplificação da luz em sistemas que não 

possuem uma cavidade bem definida. Essa amplificação ocorre devido ao caminho percorrido 

pela luz dentro do sistema formado por essas nanoestruturas espalhadoras. 
10

 Esse tipo de 

laser envolve diversas aplicações que vão desde sensores, marcadores biológicos e até 

dispositivos ópticos na área da medicina. Uma dessas aplicações pode ser observada na Figura 

1.2, em que o random laser atua em um tecido do cólon humano, para isso é utilizada uma 

molécula emissora de luz conhecida como Rodamina B.  É possível observar através da 

utilização do random laser a diferença entre um tecido saudável e um tecido que possui um 

tumor. No tecido saudável o espectro de emissão da rodamina possui menos modos (picos) 

enquanto para o tecido doente a irregularidade do mesmo atua como centros espalhadores de 

luz fazendo com que existam diferentes modos no espectro de emissão. 

 

Figura  1.2 –  Ilustração de dois espectros distintos de emissão de laser aleatório produzido pela Rodamina B 

contida em um tecido saudável. (b) Imagem microscópica óptica do tecido saudável. (c) Dois 

espectros distintos de emissão de laser aleatório produzido pela Rodamina B em um tecido 

tumoral. (d) Imagem microscópica óptica do tecido com tumor  

Fonte: POLSON et al 
11
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Dentro dos materiais orgânicos com alta emissividade, é importante a procura por 

novos corantes que possam apresentar uma maior eficiência de emissão, assim aumentando a 

eficiência laser, por exemplo. Além disso, novos compostos orgânicos, de uma certa forma 

arquitetados, podem servir para serem utilizados em diferentes meios solventes. Muitos dos 

corantes conhecidos para a emissão fluorescente e emissão laser, são bons em certos meios 

solventes e perdem sua eficiência em outros, normalmente em solventes polares. Além disso, 

a possibilidade do controle da emissão através de agentes físicos externos pode ser uma 

alternativa para o desenvolvimento de novas técnicas controláveis de diagnósticos que usem 

as propriedades emissivas de novos cromóforos. 

Terapia fotodinâmica 

O tratamento conhecido como terapia fotodinâmica (Photodynamics therapy - PDT) 

atua na remoção de tumores cancerígenos de forma não invasiva e na inativação de vírus e 

bactérias e foi introduzido primeiramente por Dougherty et al. 
12

 Esse tratamento utiliza um 

fotossensibilizador que pode ser ativado com a presença de luz causando um efeito citotóxico 

em células cancerosas, ou seja, a morte das mesmas.
13-14

 Os materiais geralmente utilizados 

como fotossensibilizadores, ao serem absorvidos do estado fundamental para o excitado, 

sofrem um cruzamento intersistema para o estado tripleto. A energia armazenada no estado 

tripleto, e na presença do oxigênio nesse estado, retorna ao estado fundamental na forma de 

singleto danificando as células cancerosas. Os fotossensibilizadores mais comuns são das 

classes de porfirinas, clorinas e ftalocianinas, e a região espectral desses compostos 

compreende uma banda que varia de 400-600 nm sendo os tratamentos possíveis via absorção 

de um fóton (A1F). No entanto essa região espectral apresenta alta absorção na pele fazendo 

com que a profundidade de penetração da luz seja baixa. A Figura 1.3 ilustra a profundidade 

que a luz penetra um tecido de acordo com o comprimento de onda. É possível observar que 

para a camada mais profunda da pele, os comprimentos de onda compreendem uma faixa 

espectral de 700-1000 nm, essa região é conhecida como a janela óptica terapêutica. Para esta 

situação, em que a excitação via A1F das moléculas utilizadas para esse tipo de aplicação 

tornam-se inviáveis. Neste âmbito o conceito de terapia fotodinâmica por absorção de dois 

fótons (A2F) (Two photon photodynamics therapy, TP-PDT) pode ser introduzido, e o mesmo 

possui maior penetrabilidade nos tecidos além de maior capacidade de focalização.
15
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Figura  1.3 – Profundidade de penetração da luz em um tecido em função do comprimento de onda.  

Fonte: BOLZE et al. 
15

 

É claro que a terapia fotodinâmica é um dos diferentes tipos de terapia contra o câncer, 

ou eliminação de fungos, bactérias, entre outros. Mesmo dentro desta, existem diferentes 

processos que podem atuar para a eliminação desejada das doenças. Por exemplo, em algumas 

terapias induzidas pela luz, além do efeito de indução de oxigênio singleto, existe a geração 

de radicais livre e a possibilidade do aumento local da temperatura devido a conversão da 

energia da luz absorvida em calor. Esta é conhecida como termoterapia e faz parte de grande 

parte dos tratamentos que utilizam luz, de forma mais ou menos significativa. Sendo assim, 

nem sempre materiais orgânicos das classes de porfirinas, clorinas e ftalocianinas entre outras 

são necessários. É possível desenvolver novos compostos orgânicos que otimizem a geração 

de efeitos térmicos e diminuam os efeitos emissivos do cromóforo em questão, através da 

agregação dos mesmos, aumentando as taxas de relaxação não radiativas. Sendo assim, o 

entendimento dos processos de formação de agregados ou do controle das taxas de relaxação 

não radiativa são importantes para a otimização de certas moléculas no que diz respeito a 

minimização dos processos emissivos frente ao meio e frente a temperatura.  

No Capítulo 2 os aspectos básicos do processo de absorção de dois fótons serão 

introduzidos, bem como a importância de materiais com altos valores de seção de choque de 

A2F e que compreendem a janela óptica terapêutica para esse tipo de aplicação biológica, 

bem como o controle das taxas emissivas. 
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Microscopia de fluorescência induzida via A2F 

Uma aplicação importante para o avanço tecnológico das áreas relacionadas a ciências 

biológicas e que utiliza compostos orgânicos fluorescentes é a microscopia de fluorescência. 

Essa é uma das técnicas de imagem mais utilizadas para o estudo das dinâmicas de células 

vivas e permite uma avaliação simultânea de diferentes sistemas moleculares.
16

 A 

microscopia de fluorescência induzida via A1F embora amplamente utilizada possui 

limitações sendo principalmente relacionadas a resolução da imagem causada pelo 

espalhamento, uma vez que o sinal da excitação e da emissão estão na região do espectro 

visível da luz. A microscopia de fluorescência induzida via absorção de dois fótons, proposta 

inicialmente em 1990 por Denk et al.,
17

 por outro lado, além de ter um alcance de 

profundidade maior do que via A1F como já citado anteriormente, também pode ser excitada 

para uma região considerada transparente da região de excitação da amostra. Essa diferença 

entre os comprimentos de excitação e emissão, faz com que a detecção e filtragem do sinal 

possua maior qualidade, uma vez que o processo de A2F é um fenômeno óptico não linear e 

ocorre na região focal, sendo assim a imagem obtida possui maior resolução. A Figura 1.4 

mostra um exemplo em que foram utilizados diferentes cromóforos excitados via A2F para 

que pudesse ser observado as células do intestino de um camundongo. É importante ressaltar 

que para esta técnica, não somente é necessária uma molécula orgânica com altos valores de 

seção de choque de A2F, mas também é esperado um alto valor de eficiência quântica de 

fluorescência. A combinação dessas duas características em um composto é conhecida como 

Brilho (Brightness) e será definida com mais detalhes no capítulo 4 dessa dissertação. Ainda, 

uma discussão acerca dos tipos de solventes mais indicados para aplicações biológicas e a 

relação com o brilho será abordado. 
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Figura  1.4 – Visualização do intestino de um camundongo através da microscopia de fluorescência induzida via 

A2F para diferentes compostos fluorescentes biológicos.  

Fonte: DIASPRO et al. 
3
 

Novamente aqui, é importante a procura por novos materiais com alta eficiência 

quântica de emissão e altas seções de choque de A2F que possam ser dissolvidos em meios 

solventes próprios para a aplicação em sistemas biológicos. Sabe-se que os sistemas 

biológicos se encontram em meios aquosos, com alterações de pH, salinidade, temperatura 

entre outros. Sendo assim, o cromóforo fluorescente também será influenciado pelas 

alterações sofridas pelo meio, fazendo com que as eficiências dos processos ativados pela luz 

sejam diminuídas. 

Tendo em vista as aplicações citadas anteriormente e outras mais, neste trabalho, um 

estudo das propriedades fotofísicas através da caracterização espectroscópica óptica linear e 

não linear será realizado para uma molécula derivada de um perileno cientificamente 

intitulada 4,4'-(1,3,8,10-tetraoxo-1,3,3,3a,5a,5b,7a,8,10-octahidroantra[2,1,9-def:6,5,10-

d'e'f']diisoquinolina-2,9-diil) ácido dibenzenossulfônico (do inglês, perylene diimide 

dibenzenesulfonic-acid - PDI BSA). Espectros de absorção, emissão e a dependência dos 

mesmos com a temperatura serão apresentados para o PDI BSA dissolvidos em solventes 

biológicos, o dimetilsulfóxido (DMSO) e a água. Em seguida, um estudo da dinâmica de 

interação entre esses solventes visando entender a dinâmica do estado excitado será abordado. 

Uma vez discutidos os resultados iniciais, utilizando a técnica de varredura-Z que será 

abordada adiante, os valores de seção de choque de absorção de dois fótons em conjunto com 

o cálculo do brilho para o PDI BSA nos dois solventes serão apresentados. Ao final deste 

trabalho será feita uma discussão que envolve as propriedades fotofísicas, a utilização de um 

solvente biológico e a importância desse material para as diferentes aplicações aqui citadas. 
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Os estudos espectroscópicos óptico linear e não linear do PDI BSA foram importantes 

de serem obtidos pois esse cromóforo apresenta uma solubilidade em solventes biológicos, 

pouco comuns para moléculas de perileno. Esse cromóforo foi arquitetado visando a 

dissolução em solventes mais polares, como, por exemplo, a água e o DMSO, que são 

utilizados em diversos estudos biológicos. Sendo assim, a determinação dos processos ópticos 

foi elaborada visando uma alteração das proporções desses dois solventes, em especial, pois 

seria de grande importância para as aplicações citadas anteriormente.  

O interessante dessa molécula com a mistura dos solventes foi a observação do 

aumento da eficiência da emissão de fluorescência com o aumento da proporção de água, o 

que seria algo desejado de ser alcançado na direção da água pura. Entretanto, esse processo 

apresentou uma diminuição considerável da emissão fluorescente para proporções de água a 

partir de 60%. Isso foi ocasionado pela formação de agregados de PDI BSA, os quais 

apresentaram apenas relaxação não radiativa. Com isso, parte do trabalho foi focado em 

entender o controle do processo de emissão do PDI BSA no monômero e no sistema 

agregado, em que a formação e dissociação dos agregados foi obtido com a alteração da 

temperatura do solvente. Como resultado desse controle térmico, foi possível observar 

resultados interessantes do controle da fluorescência do PDI BSA, tendo aumento da 

eficiência quântica de emissão elevada em soluções com maior proporção de água. Como 

aplicação direta deste efeito, foi possível conceitualizar um termômetro óptico via 

fluorescência, com comportamentos distintos para as diferentes proporções entre os solventes. 

Como consequência desses resultados com a emissão fluorescente e sua dependência 

com a temperatura, os estudos foram direcionados a obtenção do Brilho induzido pela 

absorção de dois fótons e o seu controle térmico. Esse estudo é algo extremamente novo 

frente ao processo óptico de A2F e fluorescência induzida pela A2F, pois pode permitir um 

controle do contraste da emissão e mapeamento térmico de tecidos frente a alterações 

mínimas de temperatura quando o sistema vai da agregação para a sua dissociação. 

1.1 Objetivos 

Essa dissertação tem como principais objetivos o estudo e investigação das 

propriedades ópticas espectroscópicas lineares e não lineares da molécula de PDI BSA em 

dois diferentes solventes com uso biológico, DMSO e água, bem como para uma mistura 

binária desses dois solventes, a fim de utilizar essa molécula em aplicações biológicas. Serão 

apresentados estudos dos espectros de absorção e emissão para as amostras em temperatura 
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ambiente, em que será observado que existe a formação de agregados para diferentes 

proporções da mistura de solventes com a molécula. Essa formação de agregados irá motivar 

todo um estudo e caracterização das propriedades fotofísicas em função da temperatura que 

vão levar em consideração os cálculos de eficiência quântica de fluorescência bem como os 

dados experimentais sobre o tempo de vida de fluorescência tanto para a temperatura 

ambiente quanto para temperaturas elevadas. Uma vez feita a caracterização espectroscópica 

básica e com dependência da temperatura, um modelo para mistura binária de solventes com 

intuito de estudar a dinâmica do estado excitado será implementado e discutido 

posteriormente para prever o que ocorreria se o sistema agregado não existisse, e assim prever 

os patamares máximos da emissão de fluorescência nas misturas.  

Em seguida, serão apresentados os resultados relacionados aos espectros das seções de 

choque de absorção de dois fótons para a molécula dissolvida em DMSO e água, para que o 

brilho da molécula possa ser calculado visando aplicações biológicas. Por último, serão 

apresentados resultados experimentais obtidos pela técnica de excitação da fluorescência via 

A2F, em temperatura ambiente e para diferentes valores de temperatura. A ideia é estabelecer 

uma relação desses solventes que são polares e, portanto, associá-los a aplicações biológicas, 

uma vez que diferentemente dos solventes utilizados para dissolver compostos aromáticos, 

estes possuem baixa ou nenhuma toxicidade. A próxima seção irá apresentar a estrutura de 

capítulos em que essa dissertação está organizada. 

1.2 Organização da dissertação 

Essa dissertação foi organizada e distribuída em cinco capítulos, em que o conteúdo de 

capa capítulo é brevemente apresentado a seguir: 

 O primeiro capítulo tratou de introduzir a importância do estudo da espectroscopia 

óptica bem como as técnicas experimentais utilizadas para as caracterizações ópticas 

lineares e não lineares. Além disso, foram apresentadas aplicações em que esse 

composto pode ser utilizado e também foi explicitada a molécula, objeto de estudo 

deste trabalho. 

 No segundo capítulo os aspectos teóricos fundamentais dos conceitos necessários para 

a compreensão desta dissertação foram descritos. Foram introduzidos conceitos 

relacionados a ligações químicas, estrutura de moléculas orgânicas, diagramas de 

energia e por último conceitos fundamentais relacionados a espectroscopia óptica 

linear e não linear. 
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 O Capítulo 3 foi responsável por discutir a caracterização óptica linear, em que foram 

introduzidos os procedimentos experimentais de espectroscopia de absorção, emissão, 

fluorescência resolvida no tempo e espalhamento dinâmico da luz. Em seguida os 

resultados experimentais foram discutidos neste mesmo capítulo, e por último um 

modelo para a mistura binária de solventes foi introduzido para a descrição dos efeitos 

controlados termicamente. Um termômetro óptico via fluorescência foi 

contextualizado. 

 No quarto capítulo as técnicas experimentais para a caracterização óptica não linear 

foram apresentadas, aqui foi introduzida a técnica de varredura-Z e também o aparato 

experimental para a medida de fluorescência induzida via A2F. Os resultados do 

cálculo da seção de choque de A2F, da medida de fluorescência induzida, bem como o 

cálculo do brilho também complementam este capítulo e uma dependência com a 

temperatura é apresentado. 

 O quinto e último capítulo desta dissertação aborda as considerações finais deste 

trabalho. 
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2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

2.1 Introdução 

Estudos espectroscópicos ópticos de materiais orgânicos ou inorgânicos são 

fundamentais para o entendimento das propriedades eletrônicas da matéria, e servem como 

base para o entendimento da relação entre a estrutura do material, o meio e a sua interação 

com a luz, contínua ou pulsada. Por isso, a determinação dos níveis de energia, suas 

probabilidades de transição, os processos de relaxação que envolvem os mesmos e a 

possibilidade de efeitos mais específicos como, por exemplo, absorções multifotônica são 

essenciais para a determinação de uma possível aplicação deste material. A espectroscopia, 

em geral, sempre foi um estudo fundamental para novos materiais, pois dita, em uma primeira 

análise, as aplicações mais simples e imediatas para um dado material.  

Dentro desta área importante da física e química, o estudo completo dos efeitos 

eletrônicos de um material e sua dependência com o meio descrevem o comportamento dos 

estados eletrônicos fundamental e excitados, e o quão mais completo for esta, mais 

possibilidades de aplicações podem surgir. O interessante, neste ponto de vista, é justamente o 

uso completo das ferramentas espectroscópicas para determinar a dependência desses 

processos de absorção e emissão e o controle dos mesmos quando o meio externo é 

perturbado de alguma maneira, por exemplo, via temperatura, via alteração do pH, entre 

outras.  

Sendo assim, neste capítulo, serão abordados alguns fundamentos teóricos que 

envolvem os estudos espectroscópicos ópticos de um perileno e a dependência desses 

parâmetros com uma mistura binária de solventes biológicos. Em especial, procurando por 

aplicações de sensoriamento, entre outros, as propriedades ópticas foram estudadas e 

analisadas em diferentes vertentes espectroscópicas visando um controle das mesmas. 

2.2 Transições eletrônicas em moléculas: absorção óptica 

O processo de absorção da luz se insere em uma área da espectroscopia óptica muito 

importante, uma vez que serve para localizar as bandas de energia na região do ultravioleta, 

visível e infravermelho próximo para distintos tipos de materiais. Por exemplo, é possível 

identificar que um mesmo material pode ter propriedades alteradas dependendo do meio em 

que se encontra, como, por exemplo, o tipo de solvente, que faz com que uma mesma 
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molécula absorva em determinada região do espectro devido a suas características intrínsecas. 

A absorção de luz em uma molécula, normalmente na região do ultravioleta-visível-

infravermelho próximo, consiste na transição de um elétron localizado em um orbital 

molecular para um orbital molecular mais excitado, neste sentido dois orbitais podem ser 

discutidos. O orbital σ pode ser formado de formas distintas, ou seja, através de dois orbitais 

atômicos s, um orbital atômico s e um p ou dois orbitais atômicos do tipo p possuindo eixos 

colineares de simetria. Para orbitais sobrepostos lateralmente, em que os orbitais atômicos são 

do tipo p, tem-se a formação da ligação π. 
18

 Através do processo de absorção via 1 fóton é 

possível levar elétrons do orbital π no estado fundamental para um orbital antiligante π* no 

estado excitado. As transições eletrônicas que ocorrem em um orbital σ tendem a ser mais 

energéticas do que as equivalentes do tipo π. Existem também transições de átomos não 

ligantes em uma molécula conhecidos por heteroátomos e cujo orbital molecular é chamado 

orbital n. Todos esses orbitais e tipos de ligações estão presentes nas moléculas orgânicas, e 

regem efeitos de absorção em regiões distintas do espectro eletromagnético. No caso dos 

estudos descritos nesse trabalho, as principais são governadas por orbitais do tipo π. 

No âmbito da espectroscopia relacionado a processos de transferência de carga, estuda-

se principalmente os orbitais eletrônicos HOMO (highest occupied molecular orbital) e 

LUMO (lowest unccupied molecular orbital), os quais estão relacionados aos estados 

fundamental e excitado respectivamente. Para que o processo de absorção óptica ocorra, é 

necessário que as regras de seleção por dipolo elétrico entre estados de mesma multiplicidade 

estejam de acordo. Sendo assim, duas principais regras relacionam transições entre estados 

com diferentes níveis de energia e devido a simetria da molécula. Transições entre estados 

com diferentes multiplicidades são proibidas, ou seja, transições do tipo singleto-tripleto ou 

vice-versa. Ocorre uma exceção para casos em que se têm o cruzamento intersistema do 

primeiro estado excitado singleto para o primeiro estado excitado do tripleto, esta ocorre de 

forma não radiativa e envolve um processo de acoplamento spin-orbita, não mais mediado por 

dipolo elétrico. O processo de absorção envolvendo estados de energia é listrado na figura 

2.1(a), em que a seta azul simboliza uma transição do estado fundamental para o estado 

excitado através da absorção de um fóton, em (b) têm-se o diagrama ilustrando os poços de 

energia potencial, com transições verticais exemplificando o princípio de Franck-Condon.
18
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Figura  2.1 - a) Diagrama de Perrin-Jablonski representando os processos de absorção (seta azul), emissão de 

fluorescência (seta amarela) e processos não radiativos (seta vermelha). b) Diagramas de energia 

potencial para transições verticais e representação da absorção e emissão.  

Fonte: a) Elaborada pela autora; b) Adaptada de GLOGAUER 
19

 

 Experimentalmente a quantidade de luz absorvida por um material para um dado 

comprimento de onda pode ser obtida através de medidas experimentais de absorbância ou de 

transmitância (Eq. 2.1), sendo que a transmitância se dá pelas intensidades I0 (luz que chega 

na amostra) e I (luz transmitida pela amostra). O caminho óptico que a luz percorre no 

material é representado por d, a concentração de absorvedores no material por c, e, por fim, o 

coeficiente de extinção molar (𝜺), característico de cada material, descreve o quanto provável 

a absorção ocorrer para um dado comprimento de onda da luz incidente. Esta quantidade é 

expressa em Mol
-1

.cm
-1

.L. 

 
𝐴(𝜆) =  log

𝐼0
𝐼

=  휀(𝜆)𝑑𝑐 
(2.1) 

 Essa equação obedece a Lei empírica de Beer-Lambert, que correlaciona linearmente a 

absorção da luz pela matéria para uma dada concentração absorvedores. A ausência da 

dependência linear pode ser relacionada a formação de agregados ou a presença de outras 

entidades de absorção no meio, ou até em casos de saturação do processo. Nas próximas 

seções deste trabalho, em específico, será estudada a influência do espectro da absorção para 

dois solventes polares bem como a sua mistura. Ainda, um estudo sobre a formação de 

agregados terá um papel fundamental na caracterização das absorções da molécula de PDI 

BSA. 
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2.3 Transições eletrônicas em moléculas: emissão de fluorescência 

A fluorescência é o fenômeno que sucede o processo de absorção, através da excitação 

de um material em um determinado comprimento de onda (energia) e após essa excitação, 

existe a emissão de luz. Esse efeito tem um sido usado amplamente para se investigar 

processos intramoleculares de transferência de carga e mudanças conformacionais. Assim 

como no processo de absorção, existem diversos fatores que podem influenciar a emissão 

fluorescente, desde a polaridade do solvente, mudança de pH, a alteração dos valores da 

constate dielétrica e a influência da temperatura no meio. Devido a sensibilidade e ao 

rendimento da fluorescência, que podem chegar a 0.99 a depender do material, as aplicações 

para moléculas que emitem luz são as mais diversas e podem ser observadas principalmente 

nas áreas biológicas, como sensores biológicos e na área de microscopia. A seguir serão 

apresentadas as características fundamentais do fenômeno de emissão. 

 Quando o elétron transita do estado excitado S1 para o estado fundamental S0  (Figura 

2.1(a)), tem-se o processo conhecido por emissão de luz via fluorescência. A fluorescência, 

salvo exceções, apresenta espectro que independe do comprimento de onda de excitação, e 

ainda, como ilustra a Figura 2.1(b), ocorre para valores de energia menores se comparados ao 

espectro de absorção da luz do material. Isso porque durante o processo de relaxação, as 

moléculas perdem energia por processos vibracionais que ocorrem dentro da banda eletrônica 

do próprio S1, com tempos da ordem de 10
-13

 – 10
-11

 s, até atingirem o fundo da banda do 

estado excitado S1, quando podem sofrer o processo de emissão ou conversão interna (CI).
18

 

De forma geral, os níveis vibracionais do estado fundamental e excitado são similares de tal 

maneira que o espectro de emissão frequentemente lembra a banda de absorção refletida.
20

 

Ainda na parte inferior da Figura 2.1(b), observa-se que o espaçamento entre o pico da 

primeira banda de absorção (linha preta) e o primeiro da banda de emissão (linha vermelha) é 

conhecido como Desvio de Stokes e, todavia, pode ser expressado em número de onda cm
-1

. O 

processo de emissão tende a ser rápido também, mas menos quando comparado ao processo 

de absorção (≈ 10
-15

 s).As moléculas em S1 tendem a permanecem neste estado por um tempo 

que vai de dezenas de picossegundos a centenas de nanossegundos, dependendo apenas do 

tipo e do meio em que a molécula se encontra.  

As principais características da emissão fluorescente são o seu espectro, o tempo de 

vida de fluorescência, e a eficiência quântica de fluorescência. O espectro é responsável por 

mostrar a intensidade de emissão em função do comprimento de onda para uma dada 
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concentração de material fluoróforo. No caso do tempo de vida, é possível observar 

experimentalmente esse processo dinâmico através de uma equação de decaimento similar ao 

decaimento radioativo, mas nesse caso, se excitadas por um pulso de luz. A intensidade da 

fluorescência emitida por tempo decai exponencialmente, como representa a Equação (2.2): 

 
𝐼(𝑡) = 𝐼0(0)𝑒

−𝑡
𝜏𝑓  

(2.2) 

em que, o Tempo de Vida de Fluorescência (𝜏𝑓) é o tempo necessário para que uma dada 

concentração de emissores decaia a um valor de 1 𝑒⁄  do seu valor máximo 
20

. Por ser 

observada em tempo real, o tempo de vida traz informações sobre os canais de relaxação de 

moléculas que foram transferidas ao estado excitado. Estes canais podem ser radiativos 

(emissão de luz) ou não radiativos (ex. conversão interna e relaxamento vibracional).  Uma 

maneira de se distinguir quantitativamente esses processos de relaxação, que contribuem na 

origem do tempo de vida de fluorescência, é através da Eq. (2.3): 

 
𝜏𝑓  =  

1

𝑘𝑟 + 𝑘𝑛𝑟 
 

(2.3) 

em que 𝑘𝑟 = 1 𝜏𝑟⁄  corresponde a taxa do processo radiativo da emissão de luz das moléculas 

de S1 para S0, e 𝑘𝑛𝑟 = 1 𝜏𝑛𝑟⁄  é a taxa que envolve os processos não radiativa, que para o caso 

da molécula orgânica que será estudada nesse trabalho corresponde apenas a fração dos 

processos de conversão interna. Ambas as taxas são expressas em na unidade de s
-1

. 

 Além da possibilidade de medir tempo de vida de fluorescência, existe uma maneira 

de quantificar a fração de moléculas que retornam do estado excitado para o estado 

fundamental emitindo luz é através da Eficiência Quântica de Fluorescência – EQF, descrita 

pela Eq. (2.4). 

 
𝜙𝑓  =  

𝑘𝑟 

𝑘𝑟 + 𝑘𝑛𝑟 
 =  𝑘𝑟 𝜏𝑓 

(2.4) 

Pode-se dizer que a EQF é a razão entre número de fótons emitidos e o número de fótons 

absorvidos
1
. De forma geral existe uma dependência proporcional entre o tempo de vida do 

estado excitado e a EQF, no entanto essa proporcionalidade pode ser alterada por fatores que 

envolvem mudança do meio em que a molécula se encontra, como mudança de temperatura, 

mistura de solventes, e formação de agregados. No capítulo 3, será discutida a dinâmica de 

interação da molécula de perileno em uma mistura de solventes bem como a dependência dos 

caminhos que levam as moléculas do estado excitado para o estado fundamental.  
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Finalmente, uma vez que os conceitos básicos de espectroscopia de absorção e 

emissão foram estabelecidos, uma introdução sobre a área espectroscopia óptica não linear 

será abordada nas próximas seções. A caracterização óptica não linear tem sido assunto de 

grande interesse para entender a dinâmica de interação da matéria com campos elétricos da 

mesma ordem do campo inter-atômico. Especificamente nesse trabalho, serão estudados 

aspectos relacionados a absorção e fluorescência que podem ser obtidas via absorção 

simultânea de dois fótons.  

2.4 Introdução à óptica não linear 

Efeitos ópticos não lineares podem ser observados quando se aplica um campo elétrico 

intenso a um determinado material e o que se obtém em troca é uma resposta não linear do 

material ao campo. Diferentemente da resposta linear, em que o índice de refração bem como 

o coeficiente de absorção independe da intensidade, é necessária a utilização de campos 

elétricos com altas intensidades para que os processos óptico não lineares possam ser 

observados.
21

 

Em 1961 posteriormente a invenção do laser, no ano de 1960, foi demonstrado por 

Franken et al. não linearidades ópticas na região do visível.
22

 No experimento, um laser de 

rubi com excitação em 694.3 nm e pulsos de 1 ms foi focalizado em um cristal de quartzo e 

então uma luz ultravioleta pôde ser observada após o cristal. Este efeito ficou conhecido como 

geração de segundo harmônico óptico. Nos anos em que se seguiram, desde essa descoberta, 

diferentes tipos de experimentos foram realizados para diferentes estruturas moleculares a fim 

de explorar o campo da óptica não linear, visando o desenvolvimento de novas tecnologias 

fotônicas para o desenvolvimento de dispositivos ópticos. O estudo da resposta não linear de 

diferentes tipos de materiais é de extrema importância para as aplicações que o sucedem. Nas 

próximas seções deste capítulo, algumas das propriedades ópticas não lineares mais 

importantes serão introduzidas para que se possa ter uma compreensão dos resultados 

experimentais determinados para a molécula de perileno. 

2.5 A equação de polarização elétrica induzida 

Para entender conceitos relativos as não linearidades ópticas, primeiramente é 

necessário olhar para a polarização do ponto de vista da óptica linear. Neste caso, o 

movimento dos elétrons nos materiais pode ser descrito pelo modelo do oscilador harmônico 

amortecido, em que a força neste caso é a eletromagnética. Da equação do movimento, 
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proveniente desse modelo, se sucede a susceptibilidade elétrica χ, em que informações sobre a 

curva de dispersão do índice de refração e absorção de cada material podem ser adquiridas.
23

 

Uma vez que a amplitude do campo elétrico é muito baixa, se comparado com o campo 

interatômico (≈ 10
8
 V

2
/cm

3
), a polarização elétrica induzida pode ser descrita da seguinte 

maneira: 

 �⃗� (𝑡) =  휀0𝜒
(1)�⃗� (𝑡) (2.5) 

em que, 휀0 é a permissividade no vácuo, 𝜒(1) é a constante de proporcionalidade conhecida 

como susceptibilidade linear, e �⃗�  representa o campo elétrico aplicado. 

 Para campos elétricos com amplitudes da mesma ordem do campo interatômico, a 

polarização elétrica induzida deixa de ter uma relação linear com o campo elétrico e passa a 

apresentar novas contribuições, essas que podem ser representadas por uma série de potências 

do campo elétrico: 

 �⃗� (𝑡) =  휀0[𝜒
(1)�⃗� (𝑡)  +  𝜒(2)�⃗� 2(𝑡)  +  𝜒(3)�⃗� 3(𝑡) + ⋯ ] (2.6) 

Os novos termos da expansão são acompanhados de perturbações na susceptibilidade 

elétrica, representando as susceptibilidades não lineares de segunda e terceira ordem 𝜒(2) e 

𝜒(3) respectivamente. Ainda, a Eq. 2.6 pode ser descrita como uma soma de polarizações em 

que cada termo representa uma ordem de polarização: 

 �⃗� (𝑡) =  �⃗� (1)(𝑡) + �⃗� (2)(𝑡) + �⃗� (3)(𝑡) + ⋯ (2.7) 

A susceptibilidade ocasionada na equação da polarização possui natureza complexa e através 

dela podem ser obtidos diferentes efeitos provenientes da interação da luz com a matéria, para 

ambas as partes, real e imaginária. Para que os conceitos básicos da óptica não linear possam 

ser melhores compreendidos neste trabalho, as equações foram apresentadas considerando 

apenas quantidades escalares. Além disso, foi assumido que a polarização em um dado tempo 

t depende apenas do valor instantâneo da amplitude do campo elétrico.
24

 A próxima seção será 

dedicada a discutir apenas não linearidades ópticas de terceira ordem. 

 

2.6 Polarização não linear de terceira ordem  

De forma geral a polarização de terceira ordem pode ser descrita da seguinte maneira: 

 �⃗� (3) = 휀0𝜒
(3)�⃗� 3(𝑡) (2.8) 

em que o campo elétrico, representado na equação, possui três componentes de frequência: 
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 �⃗� (𝑡) =  𝐸1𝑒
−𝑖𝜔1𝑡 + 𝐸2𝑒

−𝑖𝜔2𝑡  +  𝐸3𝑒
−𝑖𝜔3𝑡  + c.c (2.9) 

Ao elevar o campo elétrico ao cubo e substituir a Eq. (2.9) na Eq. (2.8), tem-se uma expressão 

que contém 44 diferentes combinações de frequências considerando termos positivos e 

negativos de forma distinta. São essas as frequências: 

𝜔1, 𝜔2, 𝜔3, 3𝜔1, 3𝜔2, 3𝜔3, (𝜔1 + 𝜔2 + 𝜔3), (𝜔1 + 𝜔2 − 𝜔3) 

(𝜔1 + 𝜔3 − 𝜔2), (𝜔2 + 𝜔3 − 𝜔1), (2𝜔1 ± 𝜔2), (2𝜔1 ± 𝜔3), (2𝜔2 ± 𝜔1) 

(2𝜔2 ± 𝜔3), (2𝜔3 ± 𝜔1), (2𝜔3 ± 𝜔2) 

e a parte negativa de cada uma delas 
24

. Pode-se então representar a polarização de terceira 

ordem para todas as frequências como sendo:  

 �⃗� (3)(𝑡)  = ∑𝑃(𝜔𝑛)𝑒
−𝑖𝜔𝑛𝑡

𝑛

 
(2.10) 

Dentre esses valores, e levando em consideração tanto a parte real quanto a parte imaginária 

dos processos de 𝜒(3), efeitos como geração de terceiro harmônico, soma de frequência, efeito 

Kerr óptico, Raman estimulado, absorção de dois fótons podem ser estudados. Na próxima 

seção, o conceito de absorção de dois fótons será abordado mais detalhadamente, pois é um 

dos pontos principais desse trabalho. 

2.7 Absorção de dois fótons – A2F 

O conceito de absorção de dois fótons foi proposto teoricamente pela cientista Maria 

Göppert-Mayer no ano de 1931 muito antes da invenção do laser.
25

 Experimentalmente, este 

fenômeno foi observado pela primeira vez por Kaiser e Garret em 1961.
26

 A partir de então, 

iniciou-se um novo campo de pesquisa que é estudado até os dias atuais, e, em que, a 

absorção de dois ou mais fótons pode ser empregada em diversas aplicações tecnológicas 

fotônicas. Dispositivos como limitadores ópticos, técnicas de microscopia de fluorescência 

via A2F, armazenamento óptico e terapia fotodinâmica são alguns dos exemplos dessas 

aplicações. 
3,12,17,27

 Em especial, o uso de corantes fluorescentes via absorção de dois fótons, 

tem um grande apelo para sistema de microscopia de fluorescência de A2F e a determinação 

dessa propriedade é importante para a melhoria da qualidade da microscopia. 

A A2F ocorre apenas quando a densidade de fótons por unidade de tempo é 

extremamente alta, com intensidades que podem chegar a valores superiores a 10 GW/cm
2
 e 

por isso são necessários lasers pulsados e ultracurtos, da ordem de femtossegundos. Quando 

um determinado material absorve quase que simultaneamente dois ou mais fótons, a diferença 
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de energia gerada promove uma transição entre o estado fundamental e excitado, ou seja, essa 

transição ocorre pela soma da energia dos fótons absorvidos. Esse processo altera o 

coeficiente de absorção total do material e é representado pela Eq. (2.11):   

 𝛼(𝐼) =  𝛼0 +  𝛽𝐼 (2.11) 

em que, o coeficiente de absorção linear é dado por 𝛼0, e o coeficiente de absorção não linear 

𝛽 =  𝛿𝑁0 ℏ𝜔⁄ , sendo 𝑁0 o número de entidades que podem ser excitadas. Ainda, existe uma 

dependência de 𝛽 com a intensidade do campo aplicado, e que como mencionado 

anteriormente, é proporcional a parte imaginária de 𝜒(3): 

 
𝐼𝑚 [𝜒(3)] =  

𝑛0
2휀0𝑐

2

𝜔
𝛽 

(2.12) 

em que, 𝑛0 é o índice de refração linear do material, 휀0 é a permissividade no vácuo, 𝑐 é a 

velocidade da luz no vácuo, e 𝜔 é a frequência não linear com o mesmo valor da frequência 

de excitação.
14-16

  

O diagrama de níveis de energia para A2F é apresentado na Figura 2.2(a), em que as 

linhas sólidas representam o estado real (S0 e S1) e a linha pontilhada (𝑣) representa o estado 

virtual, estado de espalhamento. Ainda o valor de 𝛥𝑡 representa a defasagem que pode ocorrer 

entre a absorção de dois fótons. Isso significa que o processo não precisa ocorrer 

instantaneamente desde que obedeça ao princípio de incerteza de Heisenberg (Δ𝐸Δ𝑡 =  ℏ 2⁄ ). 

24
 Como um exemplo do efeito da A2F, na Figura 2.2(b) observa-se dois traços de 

fluorescência azulada, um deles, que ocorre através da A1F, nota-se que a luz percorre todo o 

caminho óptico da excitação, fazendo com que a mesma seja não localizada. Já, para o caso 

da A2F, a emissão acontece no foco do feixe de excitação, onde a intensidade de luz é mais 

intensa, o que faz com que esse fenômeno seja de grande relevância para área de microscopia, 

em que a resolução espacial é importante. 
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Figura  2.2 -  (a) Diagrama esquemático da absorção de dois fótons. As linhas contínuas representam estados 

reais e a pontilhada o estado virtual. [Fonte: elaborado pela autora] (b) Excitação da 

fluorescência via A1F e A2F em uma solução fluorescente.  

Fonte: MARDER et al 
31

 

Outra maneira de descrever processos de transferência de população de um estado de 

energia para o outro para A2F é através das equações de taxa: 

 𝑑𝑛0(𝑡)

𝑑𝑡
=  − 𝑛0(𝑡)𝑊01 + 

𝑛1(𝑡)

𝜏
  

(2.13) 

 𝑑𝑛1(𝑡)

𝑑𝑡
=  + 𝑛0(𝑡)𝑊01 − 

𝑛1(𝑡)

𝜏
  

(2.14) 

em que, a quantidade de moléculas presente em cada estado é dada por 𝑛0 e 𝑛1 , 𝜏 é o tempo 

de relaxação do estado excitado para o estado fundamental, e que quando muito grande (ex. 

maior que a largura temporal do pulso laser) pode ser desprezado. Por último a taxa de 

transição por absorção de dois fótons é dada por 𝑊01 = 𝛿𝐼2 ℏ2𝜔2⁄ . Através das equações de 

taxa é possível descrever a variação de intensidade do feixe de luz do laser que atravessa um 

dado material com determinada espessura. No entanto para A2F, a quantidade de moléculas 

transferidas para o estado excitado é desprezível (𝑛0(𝑡) ≈ 1) tornando assim desnecessário o 

uso desse método para obtenção do coeficiente de absorção não linear e fazendo-se uso da 

transmitância que pode ser obtida analiticamente. No capítulo 4, será descrito com mais 

detalhe a equação da transmitância utilizada em uma das técnicas de medidas de A2F 

conhecida como a técnica de varredura-Z. 

2.8 Regras de seleção e efeito de engrandecimento ressonante 

Na Seção 2.2 deste capítulo, foi discutido brevemente as regras de seleção para 

absorção de um fóton. No entanto, as mesmas são diferentes se comparadas às regras de 

seleção para A2F, no caso a polaridade de carga e, portanto, a simetria da molécula. A 
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transição entre estados eletrônicos via momento de dipolo de transição pode ser permitida ou 

não dependendo da estrutura molecular do material. A Eq. (2.15) descreve o comportamento 

da função de onda do elétron na molécula (𝜓), em que existe a possibilidade de configurações 

eletrônicas centrossimétricas e não centrossimétricas (polar e apolar).  

 𝜓𝑝𝑎𝑟(𝑟) = 𝜓𝑝𝑎𝑟(−𝑟) 

𝜓í𝑚𝑝𝑎𝑟(𝑟)  =  −𝜓í𝑚𝑝𝑎𝑟(−𝑟)  

(2.15a) 

(2.15b) 

Para moléculas apolares (Figura 2.3(a)), estados em que não são permitidas transições por um 

fóton poderão apresentar  transições via A2F, caracterizando assim um sistema simétrico com 

relação a um eixo principal e que pode ser aproximado pelo modelo de poço de potencial 
32

. 

Em contraste, a Figura 2.3(b) ilustra que para moléculas polares o estado permitido por A1F 

também é permitido via A2F, neste caso tanto o estado fundamental quanto o estado excitado 

contribuem para a formação do estado virtual e o material deixa de ter um eixo de simetria 

com relação as cargas alterando consideravelmente o seu momento de dipolo 
30

. A classe dos 

perilenos, em um contexto geral, possui estrutura molecular simétrica e, portanto, a absorção 

simultânea de dois fótons tende a ocorrer em estados não permitidos via A1F 
33–35

.  

 

Figura  2.3 -  Regra de seleção para o processo de absorção de dois fótons em uma molécula (a) apolar e (b) 

polar.  

Fonte: Elaborada pela autora 

De forma qualitativa é possível descrever outra característica associada a absorção de 

dois ou mais fótons, o efeito de engrandecimento ressonante. Este efeito acontece quando o 

comprimento de onda de absorção de dois fótons é próximo, em energia, da transição entre os 

estados eletrônicos. Além disso este é um efeito importante a ser identificado 

experimentalmente em espectros de absorção multifotônica, fazendo parte da construção das 
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propriedades fotofísicas dos materiais. No Cap.4 deste trabalho estes efeitos serão 

demonstrados e quantificados experimentalmente. 

2.9 Moléculas orgânicas conjugadas 

2.9.1 Não linearidades ópticas em moléculas orgânicas 

 

A compreensão da estrutura molecular do material estudado é de grande importância e 

muitas vezes ajuda a prever o comportamento esperado de uma caracterização 

espectroscópica. Através da engenharia de materiais é possível criar moléculas com aspecto 

planar, simétrico ou assimétrico, polares ou apolares, de tal forma que se obtenha uma 

otimização para aplicação em que o material é requisitado. É possível desenvolver uma 

molécula para ter um valor elevado de eficiência quântica de fluorescência e que emita na 

região de comprimento de onda do visível, ou infravermelho próximo. Por exemplo, uma 

molécula de perileno comum (C20H12), que possui a sua fluorescência na região azul do 

espectro visível, pode ser utilizada como, por exemplo, em um display de televisor a base de 

diodos orgânicos emissores de luz. 
36–38

 

Na seção 2.1 deste capítulo foi abordado de forma simplificada o conceito sobre 

orbitais atômicos moleculares. Materiais orgânicos que possuem grandes quantidades de 

ligações do tipo π e, portanto, relativamente mais fracas, podem ser facilmente afetados por 

campos elétricos advindos de lasers que induzem potenciais elétricos da mesma ordem dos 

potenciais inter-atômico. Nesse caso, as não linearidades ópticas podem ser originadas das 

deformações das nuvens eletrônicas nas moléculas orgânicas. Uma estrutura conjugada, como 

ilustrada na Figura 2.4, permite que os elétrons π se desloquem por toda a extensão molecular, 

de tal maneira que a distribuição de elétrons fica deslocalizada e portanto deformada com a 

presença de campos elétricos, existindo assim processos de transferência interna de carga, 

durante a após a interação com o campo elétrico forte.
28

  

 

Figura 2.4 – Exemplo de uma estrutura conjugada com alternâncias de ligações simples e duplas  

Fonte: Elaborada pela autora 
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 Além da distribuição eletrônica em moléculas orgânicas conjugadas, existe outra 

característica que implica no aumento de não linearidades em um sistema molecular que é a 

presença de grupos doadores e aceitadores de carga (push-pull).
39-40

 Quando esses grupos 

estão ligados a extremidades das moléculas, eles podem alterar a simetria da mesma. A 

quebra da simetria implica em uma mudança geométrica e gera uma influência nas 

hiperpolarizabilidades do material, aumentando ou diminuindo as não linearidades em, por 

exemplo, uma molécula orgânica conjugada. Isto acontece devido a interação eletrostática 

entre os grupos push-pull. 
41

 Em sistemas conjugados planares, como é o caso da molécula de 

perileno estudada aqui, essas não linearidades ópticas podem ser favorecidas, uma vez que 

quanto maior a planaridade de uma determinada estrutura molecular, maior a mobilidade dos 

elétrons π deslocalizados, formando assim dipolos elétricos de maior magnitude. 

2.9.2 Réplica de fônons 

 

No âmbito da física da matéria os condensada, o fônon é considerado uma quase 

partícula que é um estado excitado dos modos vibracionais de estruturas moleculares ou de 

interação entre átomos.
42

 O movimento dos fônons pode ser descrito através da equação do 

oscilador harmônico em que a mesma frequência é mantida no sistema. Mais especificamente, 

na área de espectroscopia óptica, as transições entre os estados fundamental e excitado são 

baseados no princípio de Franck-Condon, e, portanto, as transições eletrônicas ocorrem mais 

rapidamente do que o deslocamento nas coordenadas e nas energias dos poços de potencial 

quando excitadas por uma fonte de luz. Dessa forma, em especial, para estruturas moleculares 

rígidas (ex. pirenos, perilenos e antracenos) e, de acordo com as regras de seleção de 

transição, existem modos vibracionais que possuem seus graus de liberdade restringidos e 

então não podem ser acessados entre um estado e outro.
43–45

 A Figura 2.5 apresenta um 

exemplo do espectro de absorção da molécula de PDI BSA que será estuda nesse trabalho. É 

possível observar que o espectro de absorção apresenta uma banda de menor energia com 

picos distintos e com diferentes intensidades. Entre esses picos distintos de absorção, 

aparecem os mínimos de absorção (também vistos em alguns casos nos espectros de emissão) 

representam os modos vibracionais pouco e até não acessados. 
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Figura  2.5 – Espectro de absorção característico da molécula de PDI BSA dissolvida em DMSO.  

Fonte: Elaborada pela autora 

A restrição dos modos vibracionais de moléculas como mostrado no gráfico anterior, 

resulta então em espectros de absorção e emissão com bandas de energia descontínuas, que 

muitas vezes são interpretadas como novos estados eletrônicos, e que quando acontecem 

repetidamente é conhecido como réplicas de fônons. Ainda, a intensidade dessas bandas 

depende da diferença de energia dos modos vibracionais acessados entre um estado e outro. 

Os conceitos fundamentais, e apresentados de forma simplificada neste capítulo, serão a base 

para os estudos de espectroscopia visando o entendimento da dependência dos efeitos 

eletrônicos que ocorre em um determinado soluto e a sua interação com solventes. Dentro 

desta análise, a determinação de efeitos relacionados com o soluto agregado ou não pode ser 

facilmente observada e descrita pela espectroscopia óptica e suas particularidades. 
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3 PERILENO: Caracterização óptica básica e dinâmica de solvatação em sistemas 

agregados 

 

3.1 Introdução 

Os estudos espectroscópicos ópticos são experimentos importantes para a descrição 

dos efeitos eletrônicos que envolvem um material orgânico e a sua interação com o meio 

solvente. Mudança de solventes, em alguns casos, pode alterar a propriedades de absorção e 

emissão da um material específico, modificando as probabilidades de transição, as taxas de 

emissão fluorescente, a as taxas de relaxação radiativas e não radiativas e, em alguns casos, os 

efeitos ópticos não lineares. 

Muitas vezes, os efeitos ópticos observados frente a solvatação podem sofrer desvios 

daqueles que eram esperados para um certo material. Nesses casos, é necessário um estudo 

mais aprofundado destas propriedades, pois os efeitos podem ser apenas resultados de novos 

sistemas formados ou compostos pelo material em específico. Por exemplo, a alteração do pH 

de um solvente pode levar a formação de novas bandas eletrônicas e alteração das emissões 

fluorescentes. O aumento da concentração molecular pode levar a formação de agregados 

moleculares, em que as propriedades eletrônicas não são mais as mesmas que a molécula 

sozinha. Agregados moleculares podem ser formados independente da concentração 

molecular, desde que o solvente facilite formações de ligações fracas entre as moléculas. Ou 

seja, mesmo em baixas concentrações, em que intuitivamente se espera que a agregação não 

ocorra, muitas vezes ela está lá, presente, alterando as propriedades ópticas e levando a 

análises errôneas sobre as mesmas.  

Por isso, é importante executar experimentos que trabalhem com as possibilidades da 

existência de agregados, frente a uma prévia análise da estrutura molecular e suas cargas 

superficiais e interação com o meio. Experimentos que alterem a formação de agregados, 

minimizando os mesmos, acabam refletindo na dinâmica das propriedades ópticas, as quais, 

deveriam ser constantes para um dado sistema. Sendo assim, neste capítulo serão 

apresentados os estudos espectroscópicos para a determinação das transições eletrônicas e a 

sua dependência com a solvatação. Frente a isso, será descrito a dinâmica de sistemas 

monoméricos e agregados gerados pela mistura de dois solventes específicos, visando um 

entendimento das propriedades ópticas para aplicação em biomarcadores fluorescentes. 
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3.2 A molécula de perileno 

Primeiramente, antes de descrever as propriedades ópticas gerais para as moléculas de 

perilenos e a dependência destas com o meio solvente, será dada aqui uma breve introdução 

sobre a estrutura molecular deste cromóforo, o qual apresenta distintas aplicações devido a 

sua alta taxa de emissão fluorescente. A estrutura principal da molécula de perileno, consiste 

na formação de quatro anéis de benzeno planares ligados que juntos promovem a formação de 

um cromóforo altamente fluorescente e com diferentes aplicações nas áreas da tecnologia,
46

 

como, por exemplo, corantes industriais, recobrimento de células solares, biomarcadores 

fluorescentes, entre outros. Aplicações como biossensores, diodos emissores de luz e 

transições de efeito de campo do tipo n são algumas da vasta gama de materiais em que o 

perileno e as suas derivações podem ser utilizadas.
47–51

 Por constituir uma estrutura molecular 

rígida, as transições moleculares ocorrem apenas no plano dos dois eixos, ainda, a alta 

quantidade de anéis aromáticos faz com que ocorra transições do tipo π→ π*, aumentando a 

capacidade dos elétrons deslocalizados. Os valores de rendimento quântico de fluorescência 

para uma molécula de perileno podem chegar a 0.98 dependendo do solvente utilizado 
18

, 

incluindo o que será estudado neste trabalho.  

 

Figura  3.1 –  Estrutura molécular da molécula de perileno estudada neste trabalho. Fórmula molécular: 

C36H22N2O10S2, 706.7 g/mol.   

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Devido à grande quantidade de anéis aromáticos e também, pela simetria de 

distribuição de carga a molécula de perileno tende a ser apolar, o que torna difícil a dissolução 

em solventes hidrofílicos e mais propensos a aplicações biológicas como a água. Nesse caso, 

o uso dos perilenos para aplicações biológicas, como o mapeamento fluorescente de células 

ou organelas podem ser escassos, justamente devido à dificuldade da dissolução.  

Um dos pontos interessantes deste trabalho, foi a utilização da molécula 4,4'-(1,3,8,10-

tetraoxo-1,3,3,3a,5a,5b,7a,8,10-octahidroantra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinolina-2,9-diil) 

ácido dibenzenossulfônico (PDI BSA) sintetizada pelo Grupo de Polímeros do Instituto de 

Física de São Carlos, a qual apresenta uma boa dissolução em solventes biológicos. Além da 
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estrutura principal do perileno foi implementada uma variação que constitui na adição de dois 

azobenzenos e dois radicais SO3, como apresentado na Figura 3.1. Esses radicais atuam como 

grupos aceitadores de carga, o que possibilita a dissolução em solventes atrativos para 

aplicações biológicas. Nas próximas seções, serão apresentados os estudos espectroscópicos 

básicos para a determinação das propriedades fotofísicas dessa molécula em dois diferentes 

solventes, a água e DMSO, bem como da mistura binária dos mesmos. 

3.3 Absorção e emissão 

Os primeiros estudos espectroscópicos foram obtidos com as técnicas de 

espectroscopia ópticas usuais, visando a determinação das bandas de energia e os possíveis 

mecanismos de relaxação. Para a realização dos espectros de absorção e emissão, 

inicialmente, preparou-se duas soluções separadamente de 7 ml para o perileno em água e 

outra em DMSO, ambas com concentração molar de 1 x 10
-5

 M. Em seguida, dez soluções de 

1 ml cada, originadas a partir das primeiras, foram elaboradas com a mistura binária dos dois 

solventes, com diferentes proporções.  Medidas de absorção estacionária no espectro UV - 

Visível - Infravermelho próximo foram realizadas utilizando cubetas de quartzo com 2 mm de 

caminho óptico e um espectrômetro comercial (UV-1800 Shimadzu). No caso das medidas de 

emissão de fluorescência, foi utilizado um fluorímetro comercial (Hitachi F-7000) e cubetas 

de quartzo com 10 mm de caminho óptico. A excitação foi mantida fixa em 515 nm, e a 

emissão foi coletada perpendicularmente a mesma através de uma varredura a partir de 520 

nm até 900 nm. 

Os espectros de absorção e emissão do PDI BSA são apresentados na Figura  3.2 (a) e 

(b) respectivamente. Uma mudança nos valores da absortividade molar pode ser observada a 

medida em que se aumenta a fração de água no meio. Para a molécula dissolvida apenas em 

DMSO é possível observar um máximo de absortividade molar de aproximadamente 4 x 10
4
 

L Mol
-1

 cm
-1 

para a banda de absorção de menor energia, situada em aproximadamente 500 

nm. Ainda, uma vez que as transições vibrônicas obedecem ao princípio de Franck-Condon, o 

formato do espectro traz características dos acoplamentos vibracionais entre os dois estados 

eletrônicos.
18
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Figura 3.2 -  (a) Espectros de absorção para a molécula PDI BSA dissolvida em diferentes proporções de 

água/DMSO. (b) Espectros de emissão para a molécula PDI BSA dissolvida em diferentes 

proporções de água/DMSO. 

Fonte: Elaborada pela autora 

Para o PDI BSA em DMSO, são observadas réplicas de fônons, e a medida em que se 

aumenta a quantidade de água no sistema, essas vão sofrendo modificações em intensidade, 

resultando uma alteração do formato do espectro. Essas alterações são mais significativas na 

réplica de fônon de menor energia, o que pode ser associada as restrições de alguns modos 

vibracionais devido a formação de agregados.
52-53

 Outro ponto importante dos espectros de 

absorção, é que eles sofrem um pequeno desvio batocrômico a medida em que se aumenta a 

proporção de água, isto é, as bandas sofrem um deslocamento para valores de menor energia, 

ou seja, maior comprimento de onda. Essa mudança na forma do espectro e também no 

comprimento de onda pode estar associado há vários fatores, desde uma alteração na dinâmica 

de interação com o solvente, na alteração da polaridade total e nos efeitos de solvatação. No 

entanto, estudos anteriores provenientes da literatura indicam que o comportamento do 

espectro de absorção para diversas variações de perilenos em solventes polares está associado 

a um possível efeito de agregação entre os monômeros de perileno.
46,53–57

 Na próxima seção, 

este conceito será introduzido e um estudo da influência dos agregados nas propriedades 

fotofísicas do PDI BSA e uma dependência com a temperatura será abordada. 

A Figura 3.2 (b) ilustra, que para uma mesma concentração molar, o espectro de 

fluorescência apresenta, primeiramente, um aumento da intensidade da emissão a medida em 

que se aumenta a proporção de água em relação ao DMSO, até atingir um valor máximo para 

uma proporção de 40% água/DMSO. A partir desse ponto, aproximadamente, o sinal de 

fluorescência passa a diminuir gradativamente, chegando ao seu menor valor em 98% 

água/DMSO. No caso do aumento da fluorescência, esta pode estar associada a mudança da 
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constante dielétrica do meio (mistura dos solventes). Já a diminuição gradativa com o 

aumento da proporção de água pode estar associada a formação dos agregados, como descrito 

também para os espectros de absorção. A formação de agregados tende a extinguir a emissão 

fluorescente devido aos aumentos dos canais de relaxação não radiativas. 

O efeito na intensidade da fluorescência com a proporção de água em DMSO pode ser 

visualizada na Figura 3.3. As soluções com concentração de 1 x 10
-5

 M foram excitadas ao 

mesmo tempo por uma fonte de luz ultravioleta (lâmpada de Mercúrio). Nota-se um aumento 

da emissão de luz a medida em que se aumenta a proporção de água e depois uma diminuição 

da mesma, assim como ilustra o gráfico anterior relativo aos espectros de emissão. 

 

Figura  3.3  –  Soluções de PDI BSA para diferentes proporções de água/DMSO excitadas por uma fonte de luz 

ultravioleta.  

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

3.4 Formação de agregados e efeito da temperatura nas propriedades fotofísicas do 

perileno  

3.4.1 Formação de agregados em moléculas orgânicas 

 

Para evidenciar a formação de agregados nas soluções e realmente associar a alteração 

das propriedades ópticas, um estudo detalhado foi feito induzindo uma agregação ou 

dissociando os agregados moleculares através da alteração da temperatura da solução. A 

formação de agregados em moléculas orgânicas constitui um estado intermediário da matéria 

que está entre os monômeros e os sólidos moleculares. Sendo estas moléculas emissoras de 

luz, as que possuem grandes quantidades de anéis aromáticos, elas podem formar agregados 

devido à grande quantidade de elétrons tipo π, que, em muitos casos, podem causar 

empilhamentos devido as interações intermoleculares,
55

 ocasionando a formação de 

agregados. Esses empilhamentos são fracamente ligados e podem ser dissociados através do 

aumento da agitação térmica, ou seja, aumento da temperatura. A diminuição da temperatura 

normalmente ajuda a formação de agregados. Ainda, esses agregados podem estar associados 
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a uma alta concentração de monômeros em um sistema ou devido a interação de uma mistura 

de solventes sendo possível observar dois efeitos diferentes decorrentes dessas interações.  

A agregação que induz emissão (Aggregation Induced-emission - AIE), é constituída 

de moléculas que antes de se agregarem possuíam baixo rendimento quântico de 

fluorescência, e com a agregação, existe um aumento do potencial fluorescente devido a 

alguma mudança da estrutura ou da interação com determinado solvente. No caso em que um 

material emissor de luz diminui o rendimento quântico de fluorescência, tem-se a agregação 

que extingue a fluorescência (Aggregation Caused-quenching - ACQ).
58

  

O diagrama apresentado na Figura 3.4 ilustra as duas maneiras possíveis em que os 

agregados normalmente são formados de acordo com a teoria dos éxcitons.
59

 No primeiro 

caso, os agregados se arranjam em formato de “sanduíche” (empilhamento paralelo), 

conhecido como agregado do tipo H. Uma característica importante é que neste caso as 

transições ocorrem para um nível mais alto de energia. Além disso, moléculas com estrutura 

planar como a acridina laranja são mais propensas a este fenômeno.
60

 Quando a energia de 

transição do agregado é menor do que a do monômero, forma-se o agregado do tipo J, este 

que possui uma disposição do tipo frente-a-frente. 

 

Figura  3.4 – Diagrama de energia simplificado com exemplos de agregados tipo J e tipo H em moléculas 

fluorescentes.  

Fonte: Adaptada de KLYMCHENKO.
60

 

 

Durante as últimas décadas, muitos estudos tem sido realizados a fim de compreender 

melhor as propriedades desses tipos de agregados.
61–63

 A classe dos perilenos e seus derivados 

que possuem estruturas planares tem sido amplamente estudada, e a formação de agregados 

para essa classe de materiais tem sido identificadas como sendo tanto do tipo J quanto do tipo 

H.
46,53–56

 Através da engenharia de matérias é possível construir moléculas que possuem 

propriedades para a aplicação desejada que podem gerar efeitos tanto de AIE quando de ACQ. 

Na próxima seção, os espectros de absorção e emissão para a molécula de PDI BSA serão 



47 

 

 

apresentados em função da temperatura a fim de compreender melhor a dinâmica de formação 

desses agregados. 

3.4.2 Absorção e emissão em função da temperatura 

 

Medidas de absorção e emissão estacionária foram realizadas para o PDI BSA em 

diferentes misturas binárias como uma função da temperatura, visando a determinação da 

influência da formação dos agregados nas propriedades espectroscópicas, como, por exemplo, 

alteração das eficiências quânticas de fluorescências, absorções, entre outras. A Figura 3.5 

ilustra um diagrama esquemático do aparato experimental elaborado por nós para as medidas 

de absorção (a) e emissão (b) dependentes da temperatura. No primeiro caso, um sistema 

constituído por um porta amostras de cobre para cubetas de quartzo de 2mm, juntamente com 

um sistema de aquecimento (Peltier) controlável, foi elaborado. Este porta amostras foi 

alocado no mesmo espectrômetro comercial já utilizado para medidas em temperatura 

ambiente. Um voltímetro foi utilizado para um controle preciso da corrente e tensão elétrica 

aplicada na placa de Peltier, garantindo um aquecimento homogêneo da amostra no tempo. A 

leitura da temperatura foi feita em tempo real através de e um controlador eletrônico de 

temperatura (Eurotherm), o qual possui um termopar que foi acoplado ao suporte de cobre. 

 

Figura  3.5 -  (a) Ilustração do aparato experimental para a medida de (a) absorção e (b) emissão, ambos em 

função da temperatura.  

Fonte: Elaborada pela autora 

 

O aparato experimental para as medidas de fluorescência estacionária em função da 

temperatura foi construído de forma similar, no entanto foi utilizado um porta cubetas de 

cobre de 1 cm, e a emissão de fluorescência foi coletada perpendicularmente a excitação. Para 

uma confiabilidade na temperatura medida para cada amostra, foi feito um procedimento de 
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termalização por alguns minutos antes das medidas espectroscópicas serem feitas e antes que 

uma nova temperatura fosse selecionada. Todas as medidas iniciaram-se com a medida dos 

espectros em temperatura ambiente e, a partir de então a temperatura foi elevada a cada dez 

graus até um máximo em torno de 90º C. Ao final das medidas e após resfriar o sistema, 

medidas de absorção e emissão na temperatura ambiente foram realizadas novamente a fim de 

comprovar que não houve degradação da molécula ou evaporação do solvente que pudesse 

mudar a concentração da mesma.  

Na Figura 3.6 (a), é observado que para a molécula dissolvida em DMSO o espectro 

de absorção apresenta uma diminuição homogenia proporcional com a temperatura, sem uma 

alteração significativa da forma do espectro. Essa alteração se dá pela variação da constante 

dielétrica do solvente com a temperatura.
64

 Já na Figura 3.6 (b), em que o PDI BSA está 

dissolvido em água, ou seja, em um sistema parcialmente agregado, a medida em que a 

temperatura aumenta, a absorção tende a aumentar, sendo a sua maior variação observada na 

banda vibrônica de menor energia.  Este aumento da absorbância, contrário ao observado para 

o monômero dissolvido em DMSO puro, mostra que o aumento da temperatura, ao mesmo 

tempo que altera a constante dielétrica e, portanto, a polaridade do solvente, tende a 

desagregar o PDI BSA na solução. Caso não existisse o agregado molecular, era esperado um 

efeito similar ao do monômero em DMSO. 

 

Figura  3.6 -  Espectro de absorção da molécula de PDI BSA como uma função da temperatura em (a) DMSO e 

(b) água.  

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Este resultado mostra que a agregação do sistema tende a reduzir o valor de 

absortividade molar. Como se nota, a réplica de fônon menos energética tende a ser 
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fortemente reduzida, possivelmente devido a restrição de modos vibracionais não mais 

permitidos na forma agregada do PDI BSA. Esses modos vibracionais podem ser do tipo 

rotacional e translacional. No caso de estruturas planares como a do PDI BSA  em geral, 

existem o estiramento, a rotação e o balanço intermolecular (intermolecular stretch, rotation 

and rocking), e uma vez agregado, um sistema pode restringir quaisquer que sejam eles.
65

  

Com relação as medidas de emissão em função da temperatura, foi observado para a 

molécula dissolvida em DMSO que o valor da emissão decresce quase que linear com o 

aumento da temperatura, como mostra a Figura 3.7 (a).  Uma vez que o sistema não está em 

um estado agregado, de acordo com a literatura, o aumento da temperatura faz com que 

relaxações vibracionais nas moléculas cresçam, causando um engrandecimento nos canais 

radiativos. Outro fator é a alteração da constante dielétrica do meio com a temperatura e, 

portanto, neste caso, acarreta em um decréscimo da emissão de fluorescência.
18,20,64

 A Figura 

3.7 (b) ilustra o gráfico de emissão para uma mistura de solventes com 40% de água em 

relação a porção final de DMSO, em que, um comportamento similar ao da molécula em puro 

DMSO é observado. Devido a dinâmica de solvatação, e do caráter polar de ambos os 

solventes, o mesmo possui miscibilidade infinita.
66

 Desta maneira, a mistura tende a se 

comportar como um novo solvente e, neste caso, o mesmo princípio em que o aumento da 

temperatura altera a constante dielétrica do meio se aplica para este caso. 
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Figura  3.7 – Espectro de emissão em função da temperatura para o PDI BSA em (a) DMSO puro, (b) 40% água, 

(c) 80% água e (d) 100% água. No interior de cada gráfico está a fração de emissão em função da 

temperatura para as respectivas amostras.  

Fonte: Elaborada pela autora 

No caso de sistemas considerados agregados, por exemplo, as moléculas de distintos 

perilenos, quando agregadas, são conhecidas por suprimir a fluorescência.
58

 A existência 

deste efeito no PDI BSA foi determinada também com um aumento da temperatura da 

solução, visando a dissociação dos agregados e assim o aumento do número de monômeros 

em solução, os quais apresentam forte fluorescência. Sendo assim, na Figura 3.7 (c) se 

observa um efeito em que o aumento da temperatura exerce um fenômeno oposto ao do caso 

descrito anteriomente para esse tipo de sistema. Em uma amostra com uma mistura 80% 

água/DMSO, o aumento da temperatura, inicialmente, faz com que exista um decréscimo do 

número de agregados e aumento do número de monômeros emissores, até que existam apenas 

monômeros dissolvidos e emitindo. Isso se reflete na Figura 3.7 (c), em que observa-se um 

aumento da emissão com a temperatura até um valor máximo de emissão para uma 

temperatura de aproximadamente 75°C. Para temperaturas mais elevadas, ocorre o mesmo 

efeito de sistemas não agregados, ou seja, a emissão de fluorescência volta a diminuir, como 

já descrito para os casos de 100% e 60% DMSO. Por último, para a molécula dissolvida 
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apenas em água, em que a formação de agregados tende a ser a maior possível e a 

concentração de monômeros a menor possível. Ainda, pode-se observar o aumento da 

emissão proeminente apenas do aumento do número de monômeros dissolvidos com o 

aumento da temperatura, sem que haja um processo de saturação ou inversão dessa 

propriedade para um valor elevado de temperatura próximo ao da ebulição da água. 

Uma fato interessante da dependência da emissão com a temperatura é a possível 

aplicação do cromóforo para termômetros ópticos baseados no sinal de fluoresência. No caso 

da molécula estudada, existem dois processos a serem observados para a emissão de 

fluorescência, o de diminuição e o do aumento da mesma.  

A sensibilidade de medidas baseadas na fluorescência e análise espectral da mesma 

são extremamente altos devido a serem livres de radiação de fundo, e pode ser detectada com 

váriações mínimas de graus, como pode ser observado nos gráficos da Figura 3.8. Em ambos 

os gráficos é possível observar uma tendência linear, dentro do erro experimental, em função 

da temperatura. No caso do sistema não agregado (100% DMSO), o sinal do espectro de 

fluorescência integrado é descrescente, enquanto que para o PDI BSA em 100% água, sistema 

mais agregado possível, esse sinal cresce com a temperatura.  

 

Figura  3.8 –  Sensibilidade da emissão em função da temperatura para o PDI BSA em (a) 100% DMSO e (b) 

100% água.  

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Nesta figura, é possível observar uma região em que é possível observar um desvio da 

linearidade do sinal. No caso do sistema não agregado, essa região está relacionada a 

temperaturas elevadas que dificultam o controle e determinação da temperatura durante a 

medida. Além disso, existem a mudança da constante dielétrica do meio, como já explicitado 

anteriormente. No sistema agregado, esse desvio da função linear está relacionado as baixas 
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temperaturas, próxiamas a ambiente. Ainda que exista esse desvio, é possível aferir um valor 

de temperatura para uma dada intensidade de emissão. O interessante do agregado é que no 

caso da dissociação do mesmo, este eleva o sinal de fluorescência, podendo vir a ser usado 

com uma sonda biológica para medidas de variação da temperatura baseada em sinais 

fluorescentes in vivo. 

A determinação da dinâmica de formação e dissociação dos agregados, observada 

nesta seção, será fundamental para o entendimento dos processos ópticos não lineares 

relacionados a emissão de fluorescência induzida por dois fótons. Neste caso, a aplicação do 

PDI BSA como sonda biológica fluorescente para a microscopia multifotônica deve ser 

entendido em termos dos processos de solubilidade do cromóforo em um sistema que seja, de 

uma certa forma, próximo ao dos sistemas biológicos.   

Uma vez explicitada a formação de agregegados e a influência deles nas soluções 

apresentadas neste trabalho, nas próximas seções deste capítulo a emissão dessas soluções 

será quantificada através da medida de eficiência quântica de fluorescência. Ainda, um estudo 

do tempo de vida do estado excitado para as amostras em temperatura ambiente e também 

para temperaturas mais elevadas será apresentado.  

 

3.5 Eficiência quântica de fluorescência – EQF 

Até agora, o processo de fluorescência e sua variação com os solventes, com a 

formação e dissociação dos agregados e com a dependência na temperatura foi identificado 

para as distintas proporções de solventes. Outro aspecto importante nesse âmbito, é 

determinar o quão eficiente é o processo de emissão para possíveis aplicações do PDI BSA 

como sondas biológicas, termômetros ópticos, entre outros. Ou, sendo mais específico, a 

possibilidade de se controlar a eficiência quântica de emissão através da formação ou 

dissociação dos agregados. O interessante desse sistema, podendo ser chamado de binário 

(monômero + agregado), é a possibilidade do controle da eficiência quântica de fluorescência 

pelo aumento ou diminuição do número de agregados, sistema aqui que representa a falta de 

emissão pelo efeito de agregação. Esse controle traz algumas vantagens quando comparado a 

outros compostos de materiais, sendo como exemplo, a diminuição da concentração do 

material a ser usado, a possibilidade do controle do contraste de emissão, entre outros. Para 

isso é necessário quantificar a fluorescência através da medida de eficiência quântica de 

fluorescência. 
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Para essas medidas foi utilizado o mesmo fluorímetro comercial (Hitachi F-7000) e o 

mesmo procedimento experimental já citado anteriormente. A fim de quantificar a energia 

radiativa do estado excitado para o estado fundamental através do método de Brouwer, o qual 

é representado na Eq. 3.1 
67

: 

 

𝜙𝑓 = 𝜙𝑟𝑒𝑓 ×
∫ 𝐹(𝜆)𝑑𝜆

𝜆

𝜆0

∫ 𝐹𝑟𝑒𝑓(𝜆)𝑑𝜆
𝜆

𝜆0

×
𝑓𝑟𝑒𝑓(𝜆)

𝑓(𝜆)
×

𝑛2

𝑛𝑟𝑒𝑓
2  

(3.1) 

 

Este método consiste na utilização de uma amostra padrão de referência com valor de 

eficiência quântica (𝜙𝑟𝑒𝑓) já conhecido e vastamente investigado na literatura. Neste trabalho, 

foi utilizado a Rodamina 6G dissolvida em água e com eficiência de 94%.
68

 Ainda, na Eq. 3.1, 

as integrais representam a área constituída pelos espectros de emissão de cada amostra em que 

as mesmas condições do equipamento foram mantidas, e f = 1 – 10
-A(λex)

 representa a função 

que leva em consideração o valor da absorção no comprimento de onda de excitação (A ≈ 

0.2). Por último, tem-se os índices de refração n de cada solvente utilizado, sendo 1.33 para a 

água e 1.47 para o DMSO. Para as misturas, foi considerado como índice de refração, o valor 

proporcional de cada quantidade de solvente na solução. 

 A Figura 3.9 ilustra o gráfico obtido para os valores de EQF para a molécula em 

diferentes proporções de solvente para temperatura ambiente e para diferentes valores de 

temperatura, uma vez que a formação de agregados na temperatura ambiente foi descrita na 

seção anterior para proporções de água a partir de 50%. O PDI BSA em DMSO puro tem 

aproximadamente 23% de EQF, e a medida em que se aumenta a proporção de água essa 

eficiência cresce até atingir um valor de aproximadamente 60% de EQF em uma mistura de 

40% água/DMSO. Na seção anterior, já foi demonstrado experimentalmente que até essa 

proporção, nas concentrações molares não muito elevadas, que não há uma formação de 

agregados considerável agindo para a alteração do processo de emissão radiativa, podendo até 

ser desconsiderada, e, portanto, o aumento do rendimento quântico está relacionado ao 

processo de solvatação dado entre a mistura de solventes e a molécula de perileno. Ou seja, 

nesse caso em específico do PDI BSA, o aumento da proporção de água na solução deveria 

aumentar o rendimento quântico de fluorescência, caso a agregação não existisse. O 

rendimento quântico de fluorescência deveria atingir um patamar de saturação do processo 

com o aumento da proporção de água. Este processo será melhor explicado posteriormente 

através de um modelamento dos efeitos radiativos e não radiativos em uma mistura binária de 

solventes. 
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Figura  3.9 – Eficiência Quântica de fluorescência para o PDI BSA em temperatura ambiente (barras vermelhas) 

e para o máximo de emissão em diferentes temperaturas (barras verdes) em função da fração de 

água. 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

A partir de 50% de água/DMSO, é possível observar o decréscimo da eficiência 

quântica de fluorescência, causado pelo efeito de supressão de fluorescência devido á 

formação de agregados. Ainda, através dos resultados de EQF em função da temperatura, é 

possível observar que a fluorescência do monômero tende a um valor constante considerando 

o erro experimental e que é de aproximadamente 60%, com o aumento da proporção de água. 

O máximo da emissão em sistemas agregados ocorre em temperaturas diferentes, e a partir de 

tal temperatura, o efeito decresce. Por exemplo, em 60% de água/DMSO o máximo ocorre em 

aproximadamente 45ºC, enquanto para 80% água/DMSO o valor da temperatura para o 

máximo é de 75ºC. No caso da água pura, o máximo não foi atingido devido a temperatura ser 

superior a temperatura de ebulição da água. Isso é um indicativo de que mesmo dentro das 

misturas que possuem agregados, os mesmos se distribuem em diferentes proporções e 

dependendo da proporção da mistura são dissociados com mais ou menos facilidade.  

A medida de EQF é importante pois traz um caráter quantitativo do potencial 

fluorescente de cada material emissivo. Através dessa medida, é possível inferir se uma 

determinada molécula pode ser utilizada para aplicações como a de microscopia. Ainda o 

fator da formação de agregados e a mudança da EQF com a mudança da temperatura trás 

possibilidades de aplicações como o sensoriamento dependente da temperatura por exemplo. 

As próximas seções trarão continuidade aos estudos dessas propriedades de forma a 

complementar os resultados já obtidos. 



55 

 

 

3.6 Fluorescência resolvida no tempo - FRT 

Na seção 2.3 do capítulo anterior foi discutido a importância de se calcular o processo 

dinâmico que se dá através da obtenção do tempo de vida de fluorescência de um determinado 

material. Esse tempo traz informações sobre os canais de relaxamento advindos do estado 

excitado (radiativo e não radiativo) e que por sua vez afetam diretamente no desempenho de 

aplicações em que um alto valor de radiativo é necessário. Os valores de tempo de vida de 

fluorescência podem ser obtidos através da medida de fluorescência resolvida no tempo.  

A Figura 3.10 ilustra, de forma simplificada, o diagrama experimental da técnica de 

fluorescência resolvida no tempo disponível no Grupo de Fotônica. Essa técnica experimental 

foi elaborada no grupo mesmo e vem sendo utilizado para quantificar o tempo de vida de 

fluorescência de distintas amostras. Este aparato utiliza como comprimento de onda de 

excitação o segundo harmônico (515 nm) de um laser pulsado (1 MHz) com largura temporal 

de ~ 200 femtossegundos.  Esse laser é focalizado por uma lente convergente com foco de 

aproximadamente 30 cm, incidindo sobre a amostra fluorescente que, normalmente, é 

colocada em uma cubeta de quartzo de 2 mm de caminho óptico. Na maioria dos casos, essa 

amostra fica afastada da região focal, para evitar possíveis degradações ou geração de efeitos 

ópticos não lineares. Para a medida de FRT, a taxa de repetição do laser foi selecionada em 

1kHz, com uma potência média de 200 mW para todas as amostras. A fluorescência foi 

coletada perpendicularmente a excitação através de uma fibra multimodo, a qual direciona o 

sinal a um fotodetector de silício com 700 ps de resolução. O sinal elétrico foi entregue a um 

osciloscópio de 1GHz de resolução, em que o decaimento exponencial da fluorescência pode 

ser visualizado em tempo real pelo operador. Em seguida, uma série de medidas para a mesma 

amostra foi feita, sendo que ao final, uma média dessas medidas foi considerada. 

 

Figura  3.10 – Diagrama esquemático da técnica experimental de fluorescência resolvida no tempo. 

Fonte: Elaborada pela autora 



56 

 

Devido aos tempos de vida de fluorescência serem relativamente rápidos para as 

amostras medidas, da mesma ordem temporal da resposta do fotodetector, mas um pouco mais 

lento, foi necessário a utilização do método de convolução de sinais. Este método consiste na 

utilização de uma função teórica convoluída a uma função resposta do equipamento 

(instrument response function - IRF) No caso dessa medida, a IRF é a resposta de referência 

induzida apenas pelo pulso laser e coletada pelo fotodetector.
69

 A Eq. 3.2 ilustra a ideia do 

método em que 𝐹𝑚𝑜𝑑 é uma curva teórica, que no caso do tempo de vida de fluorescência 

pode ser representada por uma curva exponencial de descarga (ou várias curvas, dependendo 

dos processos envolvidos), similar a estudada na Eq. 2.2 do capítulo anterior e que uma vez 

convoluída com a função IRF retorna uma modelada que descreve os dados experimentais 

obtidos.  

 𝐼𝑚𝑜𝑑 = 𝐹𝑚𝑜𝑑 ⊗ 𝐼𝑅𝐹 (3.2) 

 

A Figura 3.11 ilustra o exemplo da amostra de PDI BSA dissolvida em DMSO. Os 

círculos vermelhos representam os dados experimentais obtidos enquanto a linha preta 

representa a curva teórica final (𝐼𝑚𝑜𝑑 ). No interior da mesma figura encontra-se um exemplo 

da função resposta que atua como referência representado pelos quadrados pretos e de uma 

linha vermelha como uma função exponencial de decaimento teórica. O processo de 

convolução foi obtido através de um software elaborado por nós. É importante dizer aqui que 

no caso PDI BSA dissolvido em DMSO, o tempo de vida de fluorescência foi o mais curto 

obtido, estando esse mais próximo do limite de determinação do nosso sistema. Para as 

demias proporções, os tempos foram mais longos, aumentando a precisão do modelamento 

utilizado. 
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Figura  3.11 –  Sinal da fluorescência resolvida no tempo e da determinação do tempo de vida de fluorescência 

para o PDI BSA dissolvido em DMSO, em que os círculos vermelhos são os resultados 

experimentais e a linha preta o ajusto usando o método citado. Em destaque, tem-se a curva de 

referência (quadrados pretos) e um exemplo da exponencial teórica usada no modelamento (linha 

vermelha).  

Fonte: Elaborada pela autora 

Na Tabela 3.1, é possível observar as variações dos valores de tempo de vida de 

fluorescência obtidos na temperatura ambiente para a molécula em diferentes proporções de 

água/DMSO. Além disso, as taxas de relaxamento radiativo e não radiativo foram calculadas 

(Eq. 3.3a e 3.3b) e também podem ser observadas. Nota-se o menor valor de tempo de vida 

para o perileno dissolvido apenas em DMSO, este que é da mesma ordem de grandeza da 

resposta eletrônica do equipamento de medida, do fotodetector, cabos etc.  

𝑘𝑟 =  
𝜙𝑓

𝜏𝑓
 

(3.3a) 

𝑘𝑛𝑟 =  
1

𝜏𝑓
(1 − 𝜙𝑓) 

(3.3b) 

Nesta tabela, é possível observar características importantes do sistema estudado. Por 

exemplo, existe um aumento do tempo de vida de fluorescência com o aumento da proporção 

de água, e a partir de 50% da proporção de água/DMSO, o tempo tende a um valor constante 

dentro erro experimental. Além disso, nota-se que a taxa radiativa permanece praticamente 

constante até aproximadamente 50% de água e depois decresce com o aumento desta 

proporção de água. Entretanto, a taxa não radiativa apresenta um comportamento não linear 

com o aumento da proporção de água. Inicialmente esta diminui até um valor de 50% de água 

e tende a aumentar a partir desta proporção. Isso não seria algo muito esperado em condições 

normais de um monômero dissolvido em uma mistura de solventes, entretanto, os desvios de 

certos comportamentos nas taxas de emissão radiativa e não radiativa podem ser ocasionados 
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pelo surgimento de um novo sistema na solução. No caso, como já mencionado, a formação 

dos agregados faz com que moléculas do PDI BSA passem a parar de emitir de forma 

radiativa e comecem a emitir de forma não radiativa. 

 

Tabela 3.1 – Valores obtidos de tempo de vida de fluorescência, taxa radiativa e não radiativa em temperatura 

ambiente.  

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Novamente, é importante salientar que para os resultados experimentais obtidos para 

os valores de tempo de vida de fluorescência, no caso das misturas em que existe a formação 

de agregados, o que se observa praticamente é a emissão fluorescente apenas relativa aos 

monômeros em solução, os quais não estão agregados. Como contraprova desta nossa 

afirmação, uma maneira de visualizar isso é através do aumento da temperatura, a qual faz 

com que os agregados sejam dissociados. Nesse caso, o número de emissores tende a 

aumentar com a temperatura e o sinal de fluorescência resolvida no tempo tende a aumentar 

em magnitude e manter o tempo de vida de fluorescência praticamente constante. Isso pode 

ser visualizado na Figura 3.12, que ilustra um gráfico linearizado dos valores de tempo de 

vida de fluorescência da molécula de PDI BSA dissolvida apenas em água e para diferentes 

valores de temperatura. O gráfico que está normalizado, mostra que a medida em que a 

temperatura aumenta a intensidade da emissão aumenta de acordo com o que se espera com a 
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dissociação do agregado (aumento do número de emissores). Já a inclinação das curvas, a 

partir de 2 ns, tende a permanecer a mesma, indicando que o tempo de vida de fluorescência 

tende a ser pouco alterado.  

 

Figura  3.12 – Tempo de vida de fluorescência para o PDI BSA dissolvido em água para diferentes valores de 

temperatura. Observa-se um aumento do sinal e um valor constante para o tempo com o aumento 

da temperatura.  

Fonte: Elaborada pela autora 

Por último, voltando aos valores das taxas radiativas e não radiativas aqui calculados, 

o entendimento destas é imprescindível para a continuação da análise dos resultados frente a 

mistura entre os solventes. Na próxima seção, como já mencionado, um modelo de taxa para 

as proporções de solventes em uma mistura binária de solventes será utilizado para reproduzir 

o efeito esperado dessa nos valores de cada relaxação. Isso será feito para aprofundar a 

compreensão da dinâmica de solvatação e, também, qual é o comportamento dos canais de 

relaxação devido apenas a mistura de solventes, e assim remover o efeito do agregado das 

taxas. Em outras palavras, pretendemos isolar o sistema monomérico do sistema agregado e 

com isso simular os valores de eficiência quântica de fluorescência e tempo de vida de 

fluorescência já obtidos experimentalmente, associando os mesmos ao monômero apenas. 

 

3.7 Modelo simplificado para o comportamento do estado excitado do PDI BSA 

Primeiramente, é importante relembrar aqui que a escolha de ambos os solventes 

usados nesse trabalho visava o estudo dos processos ópticos do PDI BSA em solventes para 

aplicações biológicas, tentando a otimização dos efeitos de absorção e emissão fluorescente 

através das proporções dos mesmos. Sendo assim, é importante o entendimento do que a 
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alteração das proporções de solventes faz em um determinado soluto, pois a interação entre o 

cromóforo e o meio também determina as alterações nos processos eletrônicos do mesmo. É 

de conhecimento geral que o solvente escolhido para dissolver um material influencia a 

reorientação dos momentos de dipolo elétrico quando um determinado material vai do estado 

fundamental para o estado excitado e vice-versa, bem como altera fatores de relaxamentos 

radiativo e não radiativo mudando os rendimentos quânticos devido a fatores de polaridade e 

afinidade das ligações do solvente com o material. Sendo assim, nesta seção, um estudo do 

comportamento do estado excitado frente a mistura de dois solventes (modelo de taxas para o 

comportamento do estado excitado) será descrito para o entendimento dos processos 

observados nas relaxações do estado excitado e nas emissões fluorescentes do PDI BSA 

dissolvido em uma mistura binária.  

O modelo usualmente utilizado entre misturas de solvente com diferentes polaridades 

será aplicado para a mistura de água e DMSO que são polar e aprótico polar, respectivamente, 

e ambos possuem miscibilidade infinita entre os mesmos. Neste modelo proposto por Li et al  

52
 , estudou-se o efeito da fluorescência para uma mistura de solventes com diferentes 

polaridades em derivados de amino-naftaleno-sulfonatos através de medidas de tempo de vida 

e eficiência quântica de fluorescência. Os resultados obtidos mostraram que de maneira geral, 

independentemente da mistura de solventes, tanto a curva de EQF quanto a do tempo de vida 

de fluorescência, seguem uma mesma tendência. Ainda foi constatado que as causas na 

diminuição dos canais não radiativos não estavam relacionadas ao processo de fosforescência, 

sendo assim o estudo não poderia ser interpretado como um sistema em equilíbrio no estado 

excitado. A partir desses resultados, é que foi determinado um modelo para o comportamento 

do estado excitado baseado na diferença de polaridade dos solventes.
70

  

A Figura 3.13 apresenta um diagrama esquemático que representa a diferença de 

energia entre os estados fundamental e excitado de acordo com a polaridade do solvente. No 

caso de solventes polares, essa diferença é menor, o que implica em emissões fluorescentes 

deslocadas para o vermelho no espectro da luz visível. Para solventes apolares essa diferença 

de energia se torna maior, fazendo com que os valores de EQF sejam mais altos para uma 

mesma molécula que fora dissolvida nos dois tipos de solvente. A mistura de solventes (polar 

+ apolar) se encontra em um valor de energia intermediário. Esta mistura pode se comportar 

como um novo solvente uma vez que com uma polaridade intermediária tem-se uma mudança 

no valor da constante dielétrica do mesmo, essa proporcional à proporção entre os solventes. 

Quanto maior a diferença de polaridade dos solventes, maior será essa mudança da constante, 

uma vez que solvente polares possuem valores elevados de constantes dielétricas se 
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comparado a solventes não polares. A seguir será introduzido os conceitos e equações para a 

utilização deste modelo. 

 

Figura  3.13 – Diagrama ilustrativo das diferenças nos valores de energia de acordo com a polaridade do 

solvente. 

Fonte: Elaborada pela autora 

Inicialmente pode-se se assumir que existem dois estados excitados da molécula, um 

polar (P) e outro apolar (A). Neste trabalho, a água se comporta como o solvente polar e o 

DMSO, por ser aprótico, é considerado o menos polar.  As propriedades ópticas, eletrônicas, 

em especial a emissão de fluorescência, podem ser descritas como uma composição da soma 

dos dois solventes que possuem polaridades distintas (Eq. 3.4), como sugerido por Li et al. 
70

: 

 𝑆 =  %Má𝑔𝑢𝑎(P) +  %MDMSO(𝐴)  (3.4) 

em que S compõem a fração de cada estado excitado em função dos solventes. Essa fração 

pode ser descrita como ilustra as Equações 3.5 e 3.6 a seguir. 

 
%𝑀á𝑔𝑢𝑎 =

𝐾(1 − %𝐷𝑀𝑆𝑂)

%𝐷𝑀𝑆𝑂 + 𝐾(1 − %𝐷𝑀𝑆𝑂)
 

 

 

(3.5) 

 
%𝑀𝐷𝑀𝑆𝑂 =

%𝐷𝑀𝑆𝑂

%𝐷𝑀𝑆𝑂 + 𝐾(1 − %𝐷𝑀𝑆𝑂)
 

(3.6) 

Além de levar em conta a porcentagem do solvente menos polar da mistura nas 

equações, uma constante de equilíbrio (𝐾) foi definida como sendo a dependência entre a 

composição dos solventes e relacionada a diferença de energia entre a formação dos dois 

estados. Em seguida, para calcular as taxas radiativa (Eq. 3.7) e não radiativa (Eq. 3.8) foram 

utilizados os valores experimentais obtidos para a molécula dissolvida em 100% DMSO e da 
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tendência observada dos comportamentos para o caso com 100% de água, caso não houvesse 

agregados, que foram calculadas na seção anterior.  

 𝑘𝑟
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = %𝑀á𝑔𝑢𝑎𝑘𝑟

á𝑔𝑢𝑎
+ %𝑀𝐷𝑀𝑆𝑂𝑘𝑟

𝐷𝑀𝑆𝑂 (3.7) 

 𝑘𝑛𝑟
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = %𝑀á𝑔𝑢𝑎𝑘𝑛𝑟

á𝑔𝑢𝑎
+ %𝑀𝐷𝑀𝑆𝑂𝑘𝑛𝑟

𝐷𝑀𝑆𝑂 (3.8) 

A Figura 3.14(a) e (b) ilustra os resultados obtidos para esse modelo em que o valor 

estabelecido para K foi 25. Em ambos os gráficos, é possível observar, comparando com os 

dados experimentais, que para as misturas de solvente em temperatura ambiente o modelo só 

concorda com os resultados experimentais até aproximadamente a mistura de 50% 

água/DMSO. O modelo deixa de funcionar exatamente para as mesmas misturas de solvente 

em que há a formação de agregados, os quais preferenciam as taxas de decaimento não 

radiativo. Neste caso, com o surgimento de um novo sistema molecular agregado, não é 

possível utilizar o modelo que relaciona o efeito dos solventes em monômeros dispersos.  

 

Figura  3.14 –  Contribuição do decaimento (a) radiativo e (b) não radiativo para a molécula PDI BSA 

dissolvida em uma mistura binária de solventes para diferentes valores de temperatura. 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

 Entretanto, como mostrado anteriormente neste capítulo, os agregados podem ser 

dissociados através do aumento da temperatura. A dissociação dos agregados aumenta o 

sistema de monômeros em solução, os quais apresentam novamente emissão de fluorescência. 

Caso isto seja verdadeiro, é esperado que para certas temperaturas, em que os agregados são 

completamente dissociados, as taxas radiativas e não radiativas voltem para as faixas de 

valores compreendida pelo modelo de solventes. Isto pode ser observado na Fig. 3.13 (a) e 

(b), a partir de 60% de água. Para 60, 70 e 80 % de água, foi possível dissociar o agregado, 

aparentemente, por completo, direcionando os valores da taxa radiativa para próximo a 2,2 

x10
8
 s

-1
, e não radiativa para aproximadamente 0,2 x10

8
 s

-1
. No caso de 100% de água, isso 
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não foi possível pois a temperatura de dissociação total dos agregados é superior à de ebulição 

da água. Mas mesmo assim, é possível observar que o valor tende na direção do modelo.       

Com os valores de relaxamento radiativo e não radiativo provenientes do modelo já 

calculados, é possível simular os valores de tempo de vida de fluorescência e EQF para as 

diferentes proporções e considerando que não houvesse agregados, a fim de comparar com os 

resultados experimentais de ambos. As Equações 3.9 e 3.10 descrevem como o cálculo foi 

realizado. O valor de q na Eq. 3.9 é constante e possui a mesma ordem de grandeza das taxas 

radiativas e não radiativas para ajustar a dimensão da equação. 

 
𝜏𝑓 =  

1

[𝑘𝑟
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 + 𝑘𝑛𝑟

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 + 𝑞(1 − %𝐷𝑀𝑆𝑂)]
 

(3.9) 

 𝜙𝑓 = 𝜏𝑓 × 𝑘𝑟
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (3.10) 

 Os gráficos provenientes das equações anteriores estão explicitados na Figura 3.15 em 

que pode ser observado o comportamento esperado da EQF e do tempo de vida de 

fluorescência para as amostras em diferentes proporções de água/DMSO, em que agregados 

não são considerados. No caso da EQF, observa-se um comportamento similar aos resultados 

experimentais obtidos, a fluorescência cresce à medida em que se aumenta a proporção de 

água até 50%, em que é adquirida certa estabilidade. Experimentalmente a emissão diminui a 

partir deste valor devido a formação de agregados que causava o efeito de extinção de 

fluorescência. Entretanto, os valores voltam a faixa dos valores modelados quando a 

temperatura é aumentada até a completa dissociação dos agregados. No caso do tempo de vida 

de fluorescência, a curva é bem similar aos valores experimentais obtidos, reforçando 

novamente a ideia de que o relaxamento do estado excitado através deste fenômeno é 

relacionado apenas com os monômeros. Em outras palavras, o tempo de vida de fluorescência 

só é possível de ser observado se existirem monômeros em solução, e é claro, a amplitude da 

fluorescência induzida para uma mesma potência do laser, tende a diminuir com o aumento 

dos agregados. Os desvios dos valores experimentais dos valores do modelo podem ser 

justificados pelos erros experimentais das medidas e pelos erros gerados pelo método de 

composição do sinal da fluorescência resolvida no tempo. Além disso, é importante salientar 

que o modelo é simples, não considerando os efeitos de temperatura nos solventes, inclusive 

nos espectros de absorção e emissão. 
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Figura  3.15 –  Eficiência quântica de fluorescência (tracejado preto) e tempo de vida de fluorescência 

(tracejado laranja) obtidos através do modelo para o comportamento do estado excitado para a 

mistura de solventes. Os círculos representam os valores obtidos experimentalmente.  

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Os resultados aqui apresentados serviram para descrever as propriedades fotofísicas da 

dinâmica da molécula em uma mistura binária de solventes além de mostrar a influência da 

formação de agregados no meio material. Com relação ao modelo de diferentes proporções 

para os distintos estados excitados do monômero, foi observado que o mesmo descreve o 

comportamento dos efeitos espectroscópicos dos monômeros  frente a mistura do solventes 

polares e polares apróticos (DMSO e água), no entanto a formação de agregados faz com que 

os valores experimentais não sigam mais o modelo. Uma vez dissociados devido ao aumento 

da temperatura, a molécula passa a seguir novamente a curva do modelo. Essa mudança na 

temperatura influencia diretamente na constante dielétrica do solvente, que diminui para 

valores elevados de temperatura.
64,71

 Uma constante dielétrica menor deixa o solvente mais 

apolar e, portanto, aumenta a taxa de emissão dos canais radiativos. Até aqui está evidente 

existência dos agregados nas misturas binárias em que a molécula de PDI BSA foi estudada, 

no entanto não se sabe ao certo qual é o tamanho dos mesmos. A próxima seção irá trazer uma 

distribuição de dimensões para esses agregados através dos dados experimentais coletados 

utilizando a técnica de espalhamento dinâmico da luz. 
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3.8 Espalhamento dinâmico da luz 

Para confirmar a agregação do PDI BSA com o aumento da porcentagem de água, 

medidas de espalhamento dinâmico de luz foram feitas. Como visto até então, a presença e o 

tamanho dos agregados podem influenciar nas propriedades fotofísicas dos PDI BSA. No 

caso das medidas de absorção e emissão, por exemplo, observou-se influências nas 

intensidades das bandas vibrônicas e na diminuição da fluorescência, de uma forma mais 

rápida. Na espectroscopia óptica não linear, a obtenção de valores de seção de choque de 

absorção multifotônica em sistemas agregados podem se tornar uma tarefa complicada, uma 

vez que dependendo da técnica utilizada e do tamanho dos agregados, estes podem espalhar a 

luz de forma que o valor experimental obtido para um dado experimento não seja o valor 

verdadeiro, levando a conclusões errôneas como, por exemplo, nos valores da seção de 

choque de absorção de dois fótons.  

Para quantificar em tamanho os agregados, foi utilizada a técnica de espalhamento 

dinâmico da luz (Dynamic light scattering - DLS) em que um espectrômetro (Nano-ZS 

spectrometer-Malven Instruments) com uma fonte de luz com o comprimento de onda em 633 

nm foi usado para determinar o tamanho dos espalhadores através do espalhamento de luz.  A 

amostra foi inserida de uma cubeta de plástico de 10 mm e o sinal foi coletado 

perpendicularmente a excitação. As soluções possuíam baixa concentração com valor de 

absorbância de aproximadamente 0.2, com intuito de evitar reabsorção e, portanto, erro no 

valor final da medida experimental.  

 A Figura 3.16 mostra dois dos resultados provenientes da medida de espalhamento 

dinâmico da luz em que o eixo ordenado, o qual diz respeito ao diâmetro hidrodinâmico da 

partícula, está em escala logarítmica. Em (a), tem-se a amostra dissolvida em 80% 

água/DMSO, enquanto para (b), a solução é dissolvida apenas em água. Existe uma 

distribuição desses agregados em que o máximo é da ordem de 200 nm, ou seja, ambos da 

mesma ordem de grandeza, e sendo esses menores que os valores de comprimento de onda 

das fontes de luz utilizadas para excitação até então.  
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Figura  3.16 – Diâmetro hidrodinâmico nas partículas agregadas para (a) 80% água/DMSO e (b) 100% água.  

Fonte: Elaborada pela autora 

 

A medida de DLS é importante para quantificar e confirmar o tamanho dessas 

partículas agregadas, que têm sido desvendadas até agora utilizando-se outras técnicas de 

espectroscopia básica e alteração da temperatura.  

Em resumo, neste capítulo foi possível descrever e entender as propriedades 

fotofísicas do PDI BSA através das medidas de absorção e emissão para diferentes misturas 

binárias utilizando como solvente água e DMSO. Durante o processo, foi observada a 

formação de agregados nessas soluções, dando início a uma caracterização óptica do material 

em função da temperatura para que a formação desses agregados pudesse ser compreendida. 

Ainda os mecanismos de relaxação dos canais radiativos e não radiativos provenientes do 

estado excitado puderam ser quantificados através da análise experimental da eficiência 

quântica de fluorescência e do tempo de vida de fluorescência, e para que esses mecanismos 

pudessem ser mais bem compreendidos, um estudo dinâmico da mistura dos solventes e de 

suas polaridades foi feito através de um modelamento do estado excitado. Esse modelamento 

mostrou uma tendência dos canais radiativos e não radiativos em função da mistura, no 

entanto a formação de agregados novamente foi discutida uma vez que a mesma não seguiu o 

modelo do estado excitado. Por último, utilizando a técnica de espalhamento dinâmico da luz 

o tamanho dos agregados foi determinado, mostrando-se da mesma ordem de grandeza do 

comprimento de onda de excitação. 

No Capítulo 4 será feito um estudo relativo as propriedades espectroscópicas ópticas 

não lineares através da medida de absorção de dois fótons em monômeros e agregados, e mais 

uma vez, o diâmetro dos agregados será um assunto abordado, a fim de demonstrar possíveis 
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alterações nos valores de seção de choque de absorção de dois fótons. Além disso, um estudo 

para a determinação do brilho induzido pela absorção de dois fótons, que será definido a 

diante, será feito para mostrar o potencial do PDI BSA em aplicações biológicas em que a 

temperatura corpórea é um fator importante para o meio. 
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4 Absorção de dois fótons em monômeros e agregados 

 

4.1 Introdução 

 

Estudos espectroscópicos ópticos não lineares tem sido um tema amplamente 

abordado, uma vez que possuem grande interesse para desenvolvimento de novos materiais e 

novas tecnologias. Mais especificamente, o conceito de absorção de dois ou mais fótons já 

discutidos no Capítulo 2 deste trabalho, dita quais são as condições para que este fenômeno 

ocorra. É necessário por exemplo, de uma fonte de luz com altas intensidades e que a resposta 

do material estudado a essa fonte de luz atue de forma não linear. Outra característica 

importante da absorção multifotônica, é que  esta pode ser observada para comprimentos de 

onda em que a A1F não ocorre. Dito isso, aplicações como limitação óptica, terapia 

fotodinâmica, armazenamento óptico e microscopia de fluorescência induzida pela absorção 

de dois fótons são apenas alguns dos vários exemplos em que se utiliza esse conceito.
72

   

Na área biológica por sua vez, em que a microscopia, a terapia fotodinâmica e a termo 

terapia fotodinâmica são exemplos de aplicação, utilizar a técnica de absorção dois ou mais 

fótons muitas vezes pode se tornar um desafio. Primeiramente, existe uma dificuldade em 

encontrar um material que absorva 2 fótons dentro da janela óptica terapêutica (700-1000 nm) 

responsável por penetrar na pele em uma maior profundidade.
15,72-73

 Outro aspecto que torna 

difícil a utilização da A2F é a dificuldade de dissolver compostos orgânicos em solventes 

ditos biológicos, ou seja, polares como a água por exemplo. Esse solvente é considerado 

pobre e muito propenso a formação de agregados, causando o espalhamento da luz no 

processo que deveria absorver em um dado sistema. Além disso, a formação de agregados 

diminui a emissão de fluorescência, dificultando o uso em microscopia por fluorescência. Por 

outro lado, a formação de agregados aliado ao aumento da penetrabilidade conseguida com a 

absorção de dois fótons, pode trazer vantagens para a termo terapia. Neste capítulo, a 

obtenção dos espectros de absorção de dois fótons será feita utilizando a técnica de varredura-

Z, a fim de se obter os valores das seções de choque de absorção de dois fótons para a 

molécula de PDI BSA dissolvida em um meio que evite a agregação (DMSO) e outro com um 

máximo de agregados (água). Uma comparação entre essas seções de choque de absorção de 

dois fótons e uma discussão sobre a influência dos agregados será realizada. Com os valores 

da seção de choque de absorção de dois fótons determinados, será possível obter os valores do 

brilho (Brightness), parâmetro utilizado para aplicações na área da microscopia e que leva em 
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consideração os valores de eficiência quântica de fluorescência da amostra. Além disso, um 

controle do brilho, através da formação e dissociação de agregados, será estudado visando 

possíveis aplicações em microscopia de fluorescência por absorção de dois fótons. Por último, 

um estudo da fluorescência induzida via A2F será realizada tanto para as amostras em 

temperatura ambiente, quanto para uma dependência da temperatura, visando o aumento ou 

diminuição do contraste de emissão.  

4.2 Obtenção da seção de choque de A2F 

Assim como no processo de A1F, em que a quantidade de entidades que absorvem luz 

em uma determinada área é definida pela seção de choque, é possível determinar a seção de 

choque para A2F. Para isso, existem diferentes maneiras experimentais de se obter esses 

valores sendo duas delas o método da fluorescência, em que se faz uma comparação entre as 

intensidades de fluorescência excitada via A1F e A2F e a técnica de varredura-Z 

respectivamente 
74–76

. Esta última será a técnica utilizada neste trabalho. 

A técnica de varredura-Z foi proposta inicialmente em 1989 por Sheik-Bahae et al e, 

através dela, pode ser obter certos processos ópticos relacionados a óptica não linear, as quais 

advém da equação da polarização.
75

  No caso, para processos de 𝜒(3), é possível obter valores 

relacionados ao índice de refração não linear, o qual não será estudado neste trabalho, e a 

absorção óptica não linear, no caso em específico, a absorção de dois fótons. Sendo o segundo 

objeto de interesse de estudo deste trabalho.  

A Figura 4.1 ilustra, de forma simplificada, o funcionamento da técnica de Varredura-

Z, que consiste em transladar uma amostra ao longo de um feixe de luz laser espacialmente 

focalizado. Pelo fato de o detector coletar por completo, espacialmente, o feixe de laser, essa 

configuração do experimento é específica para medidas de absorção não linear, em que os 

efeitos de refração não linear não são observados. Enquanto a amostra translada pelo eixo Z, 

um fotodetector mede a variação da intensidade do feixe transmitido através da amostra. 

Considerando o feixe com perfil espacial gaussiano, e que a amostra apresente uma absorção 

não linear, a variação na intensidade do feixe se dá de forma mais pronunciada na região 

focal, possuindo valor máximo no foco (Z = 0). Ou seja, para uma absorção de dois fótons, 

esse processo terá sua probabilidade de ocorrer aumentada na região espacial em que se tem 

um máximo de intensidade de luz. Com isso, uma vez que o processo de absorção de dois 

fótons ocorra, o número de fótons do feixe laser é diminuído proporcional as absorções não 

lineares realizadas, registrando uma diminuição da transmitância de luz em torno da região 
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focal. Para garantir que o feixe todo seja captado pelo detector, uma lente convergente é 

posicionada após a amostra para coletar por completo o sinal transmitido e focalizar próximo 

a superfície do detector, evitando que haja perda de luz transmitida. A não linearidade 

induzida na amostra pelo campo elétrico é proporcional a distribuição de intensidade que é 

medida em relação ao foco, além disso é feita uma comparação entre efeitos puramente 

lineares que são medidos longe do foco (baixa intensidade) com relação ao foco, sendo 

possível ao fim da medida obter apenas os processos ópticos não lineares. 

 

Figura  4.1 –  Diagrama esquemático do funcionamento da varredura-Z em que a amostra está em (a) antes do 

foco, Z < 0 (b) no foco, Z = 0 e (c) depois do foco, Z > 0.  

Fonte: Elaborada pela autora 

 

O aparato experimental desta técnica é ilustrado na Figura 4.2, em que um laser 

pulsado de Ti:Safira com largura temporal de 150 fs, 775 nm de comprimento de onda e 1kHz 

de taxa de repetição foi utilizado. O feixe se propaga e passa por um amplificador óptico 

paramétrico (TOPAS), que através de efeitos relacionados a geração do segundo harmônico 

utilizando os fenômenos de soma e diferença de frequências, permite selecionar diferentes 

valores que comprimento de onda que vão desde a faixa do espectro visível até o 

infravermelho próximo. O feixe proveniente do TOPAS passa por um sistema telescópio em 

que um filtro espacial é posicionado no foco do mesmo, para que seja feita a filtragem dos 

modos espaciais, possibilitando a seleção do modo aproximadamente gaussiano. Em seguida, 

o feixe é dividido em dois com um divisor de feixe, parte da luz (com baixa potência, ~ 4%) 

se direciona a um detector de silício que é utilizado como referência para descontar as 

possíveis flutuações de potência do laser durante as medidas. O restante da luz, que possui a 

maior potência, se propaga em direção ao aparato de Varredura-Z, em que é focalizado 

através de uma lente convergente que possui foco de 15 cm, foco este responsável por 
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produzir um gradiente de intensidades e assim induzir os efeitos ópticos não lineares na 

amostra. Por fim, a luz transmitida da amostra é coletada por um segundo fotodetector que por 

sua vez leva o sinal para um amplificador (Lock-in) a fim de diminuir ainda mais possíveis 

ruídos e erros gerados durante o experimento, os dados foram registrados por um programa 

feito no software LabView, que controla o experimento de Varredura-Z. 

 

Figura  4.2 -  Diagrama experimental ilustrativo da técnica de varredura-Z para obtenção do espectro de 

absorção de dois fótons.  

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Para determinar o espectro de A2F foi repetido o processo da técnica de varredura-Z 

para a amostra três vezes, com potências diferentes do laser. Ainda, as varreduras foram feitas 

para diferentes valores de comprimento de onda, entre 620 nm e 1080 nm (fora da região de 

A1F), com intervalo de 10 nm entre um comprimento de onda e outro. É importante 

mencionar que essa região espectral compreende a janela terapêutica. Em cada valor de 

comprimento de onda selecionado, o valor da potência média foi aferido, utilizando para isso 

um medidor de potência térmico (OPHIR), uma vez que esse valor é importante no ajuste da 

curva de transmitância, pois determina a intensidade de luz no foco.  

Os dados experimentais obtidos foram ajustados teoricamente através da simulação da 

curva de transmitância, utilizando a Eq. 4.1: 

 
𝑇 = 

1

√𝜋𝑞0(𝑧, 0)
=  ∫ ln (1 + 𝑞0(𝑧, 𝑡)𝑒

−𝑡2
)𝑑𝑡

∞

−∞

  
(4.1) 
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em que, 𝑞0(𝑧, 𝑡) =  𝛽𝐿𝐼0 (1 +
𝑧2

𝑧0
2)⁄  é conhecido como o comprimento de onda de Rayleigh 

77
, 

sendo z a posição da amostra com relação ao foco (z0), I0 a intensidade do feixe no foco e L o 

caminho óptico da amostra. 

A Figura 4.3 apresenta algumas das curvas experimentais da transmitância 

normalizada obtidas para o PDI BSA em DMSO e água puros respectivamente. É possível 

observar em ambas as situações que a o valor da transmitância normalizada diminui na região 

focal, indicando a presença de uma absorção não linear. A potência do feixe foi mantida com 

um valor médio de aproximadamente 0.10 mW, a fim de evitar efeitos indesejados que 

possam influenciar no resultado da medida, como, por exemplo, efeito de refração não linear. 

Com o ajuste teórico da transmitância é possível então determinar a seção de choque de A2F 

para cada comprimento de onda e assim obter o espectro para o PDI BSA.  

 

Figura  4.3 –  Valores experimentais da transmitância normalizada em função da posição (símbolos) para o PDI 

BSA em (a) 100% DMSO e (b) 100% água para diferentes comprimentos de onda. O ajuste teórico 

é representado pelas linhas vermelhas.  

Fonte: Elaborada pela autora 

 

O valor da seção de choque de absorção de dois fótons é definido pela equação a 

seguir: 

 
𝜎𝐴2𝐹 = 

ℏ𝜔𝛽

𝑁
 

(4.2) 

em que ℏ = ℎ 2𝜋⁄  , 𝜔 é a frequência angular, e 𝑁 é o número de moléculas por cm
2
. Ainda, a 

unidade de medida da seção de choque é apresentada em GM (Göppert-Mayer) sendo 1 GM = 

1x10
-50

 cm
4
 moléculas

-1
 fóton

-1 14, 15
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A Figura 4.4 apresenta os valores da seção de choque de A2F para o PDI BSA 

dissolvido em DMSO e água respectivamente. Nesses gráficos, é possível observar distintas 

características para os espectros de A2F. Primeiramente, na região compreendida entre 800 e 

1100 nm, é possível observar que a seção de choque de absorção de dois fótons é 

praticamente nula, dentro do erro experimental. Isso pode ser explicado pela estrutura 

molecular do PDI BSA, a qual apresenta um caráter simétrico. Nesse caso, estados excitados 

acessados através da A1F tendem a ser muito pouco, ou nada, permitidos pela A2F, e estados 

pouco permitidos pela A1F tendem a ser mais permitidos para a A2F. Nesse caso, é possível 

ver uma banda de A2F situada em aproximadamente 680 nm para ambos os casos e com valor 

de seção de choque em torno de 380 GM. Essa banda se encontra em uma região em que a 

A1F baixa, o que indica que o estado localizado nessa região é pouco permitido pela A1F, 

novamente, explicado pela simetria da molécula. 
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Figura  4.4 – Espectros das seções de choque de A2F (círculos azuis) e espectro de A1F (linha preta) para o PDI 

BSA dissolvido em (a) DMSO e (b) água respectivamente.  

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Fora da região de engrandecimento (< 650 nm), para o PDI BSA em DMSO (sistema 

não agregado), é possível observar um valor máximo para a seção de choque de A2F de 

aproximadamente 400 GM em 670 nm. Após esse máximo, os valores decrescem até chegar 

em valores próximos a zero. No caso da amostra dissolvida em água (sistema agregado), o 

máximo da seção de choque é de aproximadamente 360 GM em 690 nm. Essa diferença entre 

os valores máximos de seção de choque está estimada dentro do erro experimental, uma vez 

que existem erros na determinação de vários parâmetros do feixe laser, potência e 

concentração. Em ambos os casos, para comprimentos de onda de maior energia, os valores 

da seção de choque entram na região de engrandecimento ressonante, nessa região os efeitos 
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de A2F se misturam aos efeitos relacionados a A1F dificultando a análise dos resultados 

puros da A2F.  

É importante salientar aqui que apesar de existir uma pequena diferença nos valores 

máximos da seção de choque de A2F para o PDI BSA dissolvido nos dois solventes, esta 

diferença não é significativa, e pode ser dito que os espectros de A2F do monômero e o obtido 

para os agregados é praticamente o mesmo, o que indica que as propriedades de A2F não 

estão sendo muito afetadas pela formação do agregado. Isso também pode ser visualizado nos 

espectros de A1F na região compreendida entre 300 e 400 nm. Aparentemente, a formação 

dos agregados afeta significativamente o espectro na região do primeiro estado excitado e não 

muito o estado mais excitado, em que se observa valores de absortividade molar próximo a 

0,3 x10
4
 Mol cm

-1
 L.  

Se comparado a outros textos da literatura que trataram de estudar efeitos ópticos não 

lineares em sistemas agregados.
78–80

 Esses textos retratam medidas de seção de choque de 

A2F utilizando técnicas tanto de varredura-Z quando de fluorescência induzida via A2F, e 

constatam que devido a formação de agregados existe um aumento considerável na seção de 

choque de A2F. No entanto, é necessário tomar cuidado para esse tipo de medida, uma vez 

que dependendo do tamanho dos agregados este pode estar espalhando luz, sendo assim no 

caso da técnica de varredura-Z o sinal coletado pelo fotodetector pode não ser o valor 

verdadeiro. No caso dos sistemas agregados, em que a técnica de fluorescência induzida via 

A2F é usada, é necessário saber a eficiência quântica de fluorescência do cromóforo, que no 

caso monomérico é diferente da do agregado, alterando os valores medidos. 

Uma vez obtido os valores para seção de choque do PDI BSA e sabendo os valores de 

eficiência quântica de fluorescência, é possível calcular um parâmetro muito importante, visto 

as aplicações em que se direciona a molécula deste trabalho, esse parâmetro é conhecido 

como o Brilho de dois fótons (Brightness). O brilho de dois fótons de um composto pode ser 

obtido através da multiplicação da seção de choque de A2F em um dado comprimento de 

onda de interesse pela eficiência quântica de fluorescência (𝜎𝐴2𝐹 (𝜆) × 𝜙𝑓).
81-82

 Os valores 

obtidos do brilho são de extrema importância para aplicações biológicas, como já citado em 

capítulos anteriores, a microscopia via A2F possui uma vantagem sobre A1F devido a sua 

resolução espacial e penetrabilidade.  

A Figura 4.5 mostra os valores calculados do brilho de dois fótons para o PDI BSA em 

diferentes comprimentos de onda para a molécula dissolvida nos dois solventes, água 

(𝜙𝑓 = 0.05) e DMSO (𝜙𝑓 = 0.23), ambos em temperatura ambiente. O maior valor de brilho 
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nessas condições é para 670 nm em que se tem 93 GM como sendo o brilho do PDI BSA em 

DMSO puro. A medida em que se aumenta os comprimentos de onda da luz, os valores vão 

caindo devido a diminuição do valor da seção de choque de A2F.  No caso da água, os valores 

de brilho são ainda menores devido à extinção da fluorescência causada pela agregação. No 

entanto, esses valores estão dentro da janela terapêutica sendo assim possível utilizar esse 

material como sonda biológica. 

 

Figura  4.5 –  Brilho de dois fótons para a molécula PDI BSA em 100% DMSO e 100% água para diferentes 

valores de comprimento onda.  

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Baseando-se nas medidas em DMSO puro e água pura, em que, para um caso existem 

apenas monômeros e no outro poucos monômeros e agregados, podemos postular que para a 

molécula de PDI BSA, as seções de choque de A2F são aproximadamente as mesmas 

independente da proporção das misturas entre os solventes. Já que fora determinado que esse 

valor de seção de choque de A2F é relativo a molécula de PDI BSA, para uma mistura binária 

de 80% água/DMSO, é possível controlar o valor do brilho em função de diferentes 

temperaturas para um comprimento de onda correspondente a janela terapêutica.  

A Figura 4.6 ilustra os valores que podem ser obtidos para um comprimento de onda 

de excitação de 740 nm e com 𝜎𝐴2𝐹 = 173 𝐺𝑀. Como a EQF aumenta com a temperatura 

devido a dissociação dos agregados, é possível controlar o valor de brilho desejado podendo 

ter o seu valor aumentado em até 3x (65 
o
C) com relação a temperatura ambiente. Esse 

conceito pode ser aplicado para aferir a temperatura corporal por exemplo através do controle 
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do brilho de dois fótons. Outra aplicação pode ser a criação de mapas de temperatura via 

fluorescência. 

 

Figura  4.6 - Brilho de dois fótons para a molécula PDI BSA em 80% água/DMSO em função da temperatura 

para o comprimento de 740 nm.  

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Nesta seção, foi introduzido a técnica experimental de varredura-Z e os valores da 

seção de choque de absorção de dois fótons obtidos com o uso da mesma. Foi apresentado 

que independentemente dos solventes, DMSO ou água, a seção de choque de A2F não sofre 

alterações significativas dentro do erro experimental, e que devido aos valores 

consideravelmente elevados de EQF, é possível obter o brilho de dois fótons para o PDI BSA. 

Ainda, sendo a molécula de PDI BSA capaz de aumentar a emissão de fluorescência através 

da dissociação dos agregados com o aumento da temperatura, é possível controlar o brilho 

através da temperatura. Na próxima seção serão apresentados resultados sobre a medida de 

fluorescência induzida via A2F para o PDI BSA em diferentes misturas binárias, bem como 

um estudo dessa fluorescência e de sua variação com a temperatura. 

 

4.3 Fluorescência induzida via A2F 

Assim como é possível obter o valor da seção de choque de absorção de dois fótons 

utilizando lasers com pulsos de alta intensidade para moléculas que possuem caráter emissivo, 

também é possível observar este fenômeno de fluorescência induzida via absorção de dois 

fótons. Neste caso, as moléculas podem ser excitadas para estados mais energéticos, como, 

por exemplo, o estado S2 e retornam até S1 de forma não radiativa e a partir deste estado 
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emitirem luz. A fluorescência emitida apresenta uma dependência com a ordem do processo 

não linear, ou seja é dependente da intensidade do pulso do laser elevada na ordem do número 

de fótons do processo de absorção (𝐹 ∝  𝐼𝑛), em que n é o número de fótons absorvidos, no 

caso deste trabalho, portanto 𝐹 ∝  𝐼2 
83

. Nos capítulos anteriores, foi reportado a importância 

desse tipo de caracterização para aplicações em que são necessários altos valores eficiência 

quântica de fluorescência e maior penetrabilidade, ou seja, comprimentos de onda que 

compreendam a janela terapêutica. Junto ao cálculo do brilho de dois fótons, novos compostos 

podem ser caracterizados para a utilização em aplicações como a microscopia induzida via 

A2F e a terapia fotodinâmica por exemplo.  

A Figura 4.7 é uma exemplificação do diagrama experimental utilizado para a medida 

de fluorescência induzida via A2F. Foi utilizado um laser de 150 fs de Ti:Safira com emissão 

em 775 nm e taxa de repetição de 1 kHz. Esse laser bombeia um amplificador paramétrico 

óptico, do qual o comprimento de 750 nm foi escolhido como comprimento de onda de 

excitação para os estudos da fluorescência induzida via excitação por dois fótons.  Em 

seguida, o feixe incidiu sobre um sistema de controle de potência composto por uma lâmina 

de meia onda em um suporte motorizado e um polarizador. A rotação da lâmina de meia onda 

combinada com o polarizador permitia um controle crescente para a potência do laser na 

amostra. Parte desse feixe (<5%) era refletido em direção a um detector de silício para que 

pudesse ser coletado diferentes valores de potência em tempo real. Um amplificador de sinais 

(lock-in) foi utilizado para redução de ruídos e amplificação do sinal referente ao detector de 

referência. O feixe mais intenso era focalizado próximo a amostra por uma lente convergente 

de 20 cm de foco. A amostra foi mantida fora do foco a fim de evitar degradação do material 

e efeitos de geração de luz branca entre outros. Por fim, o sinal da emissão foi coletado 

perpendicularmente a excitação utilizando uma fibra óptica multimodo e entregue a um 

espectrômetro (Ocean optics). Os gráficos do espectro de emissão foram coletados em função 

do valor da potência para diferentes misturas binárias do PDI BSA, utilizando um programa 

feito no software LabView elaborado pelo Grupo de Fotônica. 
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Figura  4.7 – Diagrama experimental da técnica de fluorescência induzida via A2F.  

Fonte: Elaborada pela autora 

Nos gráficos da Figura 4.8 (a) e (b) são apresentados resultados que exemplificam o formato 

do espectro de emissão e o comportamento da curva de intensidade em função da energia do 

pulso laser respectivamente. Para cada valor de energia, potência dividido pela taxa de 

repetição do laser, existe um espectro de emissão, a intensidade de cada espectro é obtida 

através do cálculo da área absoluta sob o mesmo. Ainda, é possível notar experimentalmente a 

dependência quadrática da intensidade da emissão fluorescente em função da energia 

(𝐹 ∝  𝐼2), comprovando que o processo que está ocorrendo é via A2F. O mesmo processo foi 

repetido para amostras de 100% água, 100% DMSO e 80% água/DMSO, em função da 

temperatura. Para medir a dependência da fluorescência induzida pela A2F para diferentes 

valores de temperatura, foi utilizado o mesmo aparato experimental já citado no capítulo 3 

deste trabalho. 

 

Figura  4.8 –  (a) Espectros de emissão para uma amostra de PDI BSA em 60% água/DMSO para diferentes 

valores de energia para uma temperatura de 55 °C. (b) Gráfico da intensidade em função da 

energia para o PDI BSA em 60% água/DMSO para uma temperatura de 55 °C.  

Fonte: Elaborada pela autora 
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Os valores de fluorescência induzida via A2F para o PDI BSA em diferentes misturas 

binárias de solventes pode ser observado na Figura 4.9, em que as curvas quadráticas foram 

colocadas em escala logarítmica. Para o PDI BSA em 100% DMSO, é possível observar que 

o aumento da temperatura faz com que a intensidade da fluorescência induzida pela A2F seja 

diminuída. Novamente pode-se relacionar esse comportamento a mudança da constante 

dielétrica do solvente. Os valores de α, que representam o coeficiente angular das retas, e, 

também indicam a quantidade de fótons envolvidos no processo de absorção não linear, 

mostram que o processo de excitação não é afetado pela alteração da temperatura da solução. 

No caso, todas as curvas apresentam a dependência quadrática com a energia do pulso.  

 

 

Figura  4.9 -  Intensidade da emissão de fluorescência excitada pela A2F em função da energia do pulso em 750 

nm para o PDI BSA em (a) 100% DMSO, (b) 60% água/DMSO, (c) 80% água/DMSO e (d) 100% 

água para diferentes valores de temperatura.  

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Já em 60% água/DMSO (sistema parcialmente agregado), é possível observar o 

aumento da intensidade de fluorescência induzida pela A2F até uma temperatura próxima a 60 

°C, indicando a dissociação da baixa concentração dos agregados que existem nesse caso. Em 
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seguida, como é considerado apenas monômeros em solução, a intensidade de fluorescência 

permanece constante, isso ocorre porque ainda provavelmente essa saturação vem do fato de 

uma inversão do efeito de emissão.  Em contrapartida, para 80% de água/DMSO e 100% 

água, soluções em que a concentração de agregado é bem maior, o aumento da temperatura 

faz com que a intensidade cresça gradativamente mostrando uma dissociação não completa 

dos agregados no sistema. É possível notar, para esses dois casos, que para os valores 

elevados de temperatura existe um desvio maior do coeficiente angular, o qual é imaginado 

ser devido ao erro experimental na determinação do valor da temperatura, a qual apresenta 

dificuldades de ser controlada para mais altas temperaturas. Por último, para o PDI BSA 

dissolvido em 100% água, na temperatura ambiente (Figura 4.9(d)), o valor de α = 2.8 ± 0.2 

está associado ao fato de que neste estado a solução se encontra em seu estado agregado 

máximo e consequentemente a menor emissão fluorescente produzida pela A2F, acarreta um 

sinal muito baixo e ruidoso para a emissão de fluorescência para baixas energias de pulso.  

Isso aumenta o erro associado ao espectro de emissão, uma vez que o sinal se aproxima do 

ruído do equipamento durante a obtenção do espectro de emissão, o que faz com que os 

pontos nessa região aumentem o coeficiente angular da curva. 

Como um dos resultados desta dissertação, é importante enfatizar o controle térmico 

do brilho induzido pela A2F e a não alteração do processo envolvido nessa emissão de 

fluorescência com a temperatura. As alterações do patamar da intensidade de fluorescência 

para uma dada temperatura, mais evidente nos casos em que a fração de água é maior, são 

notáveis, chegando a variações quase de duas ordens de grandeza. Mesmo que a seção de 

choque de A2F sejam as mesmas para o monômero e para os agregados, o Brilho mostrou-se 

controlável através de agentes externos. Efeitos equivalentes podem ocorrer quando corantes 

são utilizados como sondas fluorescentes em sistemas biológicos. A agregação dos mesmos e 

a alteração da proporção dos solventes, entre outros, pode diminuir de forma significante os 

efeitos de emissão, atingindo assim, de forma negativa, métodos de imageamento que 

dependam de propriedades da fluorescência.   

Neste capítulo, foram apresentados os resultados experimentais relativos à obtenção de 

seção de choque de absorção de dois fótons para o PDI BSA dissolvido em dois sistemas, 

agregado (água) e não agregado (DMSO). Foi observado que os valores da seção de choque 

de A2F obtida independe da formação do agregado, estando apenas relacionada ao monômero 

de PDI BSA. Uma vez obtidos esses valores, foi calculado o valor de brilho de dois fótons. O 

mesmo se mostra muito interessante para aplicações de imageamento, pois é possível obter 

um bom valor de brilho dentro da janela óptica terapêutica. Ainda, como demonstrado 
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anteriormente com o aumento da fluorescência dado pela dissociação dos agregados ao 

aumentar a temperatura, é possível controlar a sensibilidade do brilho afim de aumentar a 

seção de choque final do mesmo. Os resultados até aqui apresentados são essenciais na 

caracterização de novos materiais e para um estudo de sistemas que sejam menos tóxicos para 

aplicações biológicas. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Nesta dissertação de mestrado foram apresentados estudos espectroscópicos ópticos 

lineares e não lineares para uma molécula específica de perileno (PDI BSA) com alta 

possibilidade de aplicação como sondas fluorescentes em sistemas biológicos. Os estudos 

apresentaram uma dependência das propriedades ópticas de absorção e emissão com a mistura 

de solventes comumente utilizados para aplicações biológicas. Foi observado um aumento do 

processo de emissão de fluorescência da molécula com o aumento da proporção de água na 

mistura até um máximo de 50%. A partir dessa proporção, a emissão fluorescente decresceu 

consideravelmente devido a extinção da mesma pela formação de agregados. 

O controle térmico da formação e dissociação dos agregados se mostrou eficiente para 

a recuperação das propriedades de emissão do cromóforo, visto que o aumento da temperatura 

dissocia os agregados, aumentando a concentração do sistema monomérico emissivo. Como 

aplicação direta desse efeito, um termômetro óptico baseado no sinal de fluorescência foi 

conceitualizado, apresentando alta sensibilidade frente a mudança em décimos de graus 

Celsius.  

Os resultados referentes a espectroscopia não linear mostraram que o sistema, 

agregado ou completamente dissolvido, apresenta uma seção de choque de A2F similar dentro 

do erro experimental, indicando que o PDI BSA é o principal agente desse processo óptico 

não linear. Em outras palavras, a formação dos agregados de PDI BSA não influencia a 

magnitude da A2F. Uma vez determinado essa propriedade, o Brilho induzido pela A2F foi 

determinado e um controle térmico do mesmo foi observado. Os resultados dependentes da 

temperatura mostraram um aumento do Brilho com a temperatura para o caso de 100% de 

água e uma diminuição no caso do 100% DMSO. A ordem do processo, ou seja, a 

dependência do processo com a intensidade do pulso laser, se manteve constante, 

praticamente dois, com a alteração da temperatura. 

A determinação de parâmetros ópticos de novos compostos orgânicos, é de extrema 

importância no desenvolvimento da tecnologia de novos materiais a fim de para suprir 

possíveis limitações dos compostos já existentes e utilizados. Existe ainda uma dificuldade 

em se obter moléculas orgânicas com valores elevados de eficiência quântica de fluorescência 

e seção de choque de absorção de dois fótons que possam ser dissolvidas em solventes ditos 

biológicos, comumente polares. Esses resultados espectroscópicos ópticos lineares e não 

lineares observados no PDI BSA e seus controles térmicos são interessantes para aplicações 

dos mesmos como termômetros ópticos e como possíveis sondas fluorescentes em sistemas 
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biológicos devido aos solventes utilizados. O controle desses efeitos pode também vir a ser 

utilizado na termoterapia fotodinâmica e na determinação da temperatura local de tecidos in 

vivo via efeito de fluorescência. Além disso, os fatores externos e a influência dos mesmos 

nas propriedades ópticas de materiais orgânicos foram abordados neste trabalho, 

mostrando o quão importante é o entendimento do comportamento do mesmo frente a 

alteração de concentrações e solventes, algo muitas vezes deixado de lado.   
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