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S UMA R I O 

Neste trabalho estudou-se a desativação 

de estados singletelTI,TI* e ln, TI* através da supressao da 

fluorescência de antraceno e de uma série de aldeídos ali 

fáticos. 

Existem alguns dados na literatura refe 

rentes à supressão da fluorescência de compostos carboníli-

cos alifáticos por aminas, olefinai e haletos de alquila . 

1 * No caso específico da desativação de estados n, TI de al-

deídos alifáticos, alguns autores sugeriram a possibilida-

de de existir mais de um mecanismo envolvido no processo 

de supressao. Assim, delimitamos, como um dos objetivos 

deste trabalho, o estudo da natureza das interações envol 

vidas na supressão da fluorescência de aldeídos alifáticos 

por haletos de alquila. Foi possível determinar uma cons

tante de supressão aparente apenas para o sistema penta-

nal-iodeto de etila. Verificamos que esta aparente supres-

são podia ser explicada por um efeito de absorção competi-

tiva, dependente da concentração do supressor, no compri-

mento de onda de excitação (À = 310 nm). Concluímos, tam-

bém, que os dados de literatura referentes à supressão da 

fluorescência de cetonas por brometo de sec-butila podem 

ser explicados pelo tipo de purificação, inadeqfiada, deste 

composto. Portanto, nossos resultados estão em das acordo 

com aqueles relatados para cetonas de estrutura análoga 

aos aldeídos estudados. De fato, concluímos que haletos 
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de alquila nao suprimem a fluorescência nem de alcanonas 

nem de aldeidos alifáticos. 

Estudou-se, também, a desativação de 

1 * estados TI ,TI de compostos aromáticos. Embora este proce~ 

so seja objeto de uma vasta gama de estudos, a natureza 

das interações envolvidas na estabilização do exciplex, pr~ 

posto como intermediário na transferência de energia de 

vários processos endotérmicos, é objeto de alguma contro -

vérsia. Neste trabalho, estudou-se a supressão de fluores-

cência de antraceno por sulfetos aromáticos derivados do 

tiofenol ou do tiocresol. 

As constantes experimentais de supres-

sao foram calculadas através da equação de stern-Volmer,uti 

lizando-se as intensidades de fluorescência não-corrigi-

das. A ausência de correlação entre a cinética de supres-

são de fluorescência e os parâmetros de ressonância de 

excitação indica que este mecanismo não e O predominante 

na estabilização do exciplex. Por outro lado, estudando o 

efeito da temperatura, foi possível concluir que, a não ser 

para o derivado n-propilico do orto-tiocresol, não há 
~ 

va-

riação significativa do valor da constante de supressao, 

indicando que a magnitude da energia de ativação envolvida 

no processo de supressão é baixa. 

Ainda, verificamos que há correlação 

linear entre os parâmetros de Weller e as constantes de 

supressão, para todos os sulfetos, com exceção dos deriva

dos ~-propilicos que apresentam constantesde supressão mai~ 

res do que aquelas referentes a outros sulfetos de poten-
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cial de oxidação de mesma magnitude. 

o conjunto de dados pode ser explica

do admitindo-se um processo de transferência de carga, onde 

o doador é o sulfeto e o aceptor é o antraceno e, no qual, 

a reversibilidade da formação do exciplex desempenhe um 

papel importante. 
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ABSTRACT 

In this work fluorescence quenching of 

the lTI,TI* states of anthracene and ln,TI* states of ali-

phatic aldehydes was studied. 

There are some literature data regarding 

fluorescence quenching of carbonyl aliphatic compounds by 

amines, olefins and alkylhalides. Specifically, for 

aliphatic aldehydes there is the possibility that quenching 

occurs by more than one path. We chose as one of the 

objectives of this work, to understand the nature of inter-

actions in-the deactivation of singlet excited states of 

~liphatic aldehydes by alkylhalides. It was possible only 

to determine an apparent quenching rate constant for the 

pentanal-ethyliodide system. This apparent quenching is 

due to a competitive absorption effect,at the wavelength 

of excitation (310 nrn) ,which ~s proportional to the 

quencher concentration. We also verified that the reported 

fluorescence quenching of ketones by ~-butylbromide can 

be due to impurities present in the halide. The results 

obtained in the present work totally disag~ee with those 

reported for ketones with structure analogous to the 

aldehydes utilized. In fact, we conclude that alkylhalide: 

do not quench the fluorescence of either alkanones or 

aliphatic aldehydes. 

We also studied the deactivation of 

1 _ TI,TI* states of arematic compounds. Although the literaturl 
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contains several studies about fluorescence quenching of 

aromatic compounds, the nature of the binding energy of 

the excited complex is the object of some controversy. In 

this work, we studied fluorescence quenching of anthracen4 

by aromatic sulphides derived from thiophenol or thiocre

sol. 

Quenching constants were calculated by 

means of the stern-Volmer equation, employing uncorrected 

fluorescence intensities. The absence of correlation 

between fluorescence quenching kinetics and excitation 

resonance parameters indicates that this mechanism does 

not provide the maincontribution to exciplex stabilization 

On the other hand, we found that, except for the ~-pro-

pyl derivative of ortho-thiocresol, there was no 

significant variation of quenching rate constants with 

temperature, which indicates a low activation energy value 

for this processo 

We verified a linear correlation 

between fluorescence rate constants and Weller parameters 

except for ~-propyl derivatives, whose rate constants are 

greater than sulphides of the same oxidation potential. 

The data obtained in this study can 

be explained assuming formation of a charge transfer comple 

between anthracene and the sulphide, the first being the 

acceptor and the,other being the charge donnor, in which 

case the reversibility of the exciplex formation step 

must play an important role. 



I. I N T R O D U ç Ã O 

1.1 - UMA PINCELADA DE HISTÓRIA 

Pode-se admitir que a primeira reaçao 

fotoquímica tenha ocorrido há bilhões de anos ao se forma-

rem moléculas maiores, polImeros e, eventualmente, poli-

peptIdeos pela ação de radiações solares de alta energia 

sobre a atmosfera da terra, constituIda - naquela época -

por metano, amônia, hidrogênio e vapor d'água. Corno alguns 

autores supõem que nesta reaçao houve, também, liberação 

de oxigênio, é posslvel dizer que o desenvolvimento de 

formas superiores de vida relaciona-se primordialmente a 

um evento fotoquImico. 

De certa forma, é surpreendente que 

somente na década de sessenta os processos fotoquIrnicos 

viessem a ser estudados mais extensamente, embora tenham 

precedido o homem em vários bilhões de anos, exercendo um 

papel fundamental em sua história. 

Pode-se associar o momento da expansao 

desses estudos ao est1mulo gerado pelo desenvolvimento 

de fontes de luz de alta intensidade, eficientes e conveni 

entes. Estas fontes libertaram os pesquisadores dos humo-

res do sol permitindo a obtenção, em poucas horas, de 

quantidades de produto suf~cientes para a caracterização, 
, 

mesmo em dias chuvosos. Nas décadas de vinte e trinta, h~ 

via a necessidade de semanas, ou mesmo meses,de irradiação 
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com luz solar direta para a obtenção de rendimentos seme-

lhantes a estes, como descrito, por exemplo, nos trabalhos 

de OLlVERI-MANDALÃ (OLlVERI-MANDALÃ et alii, 1939iOLlVERI

MANDALÃ & DELEO, 1940). 

Outros fatores importantes para o au

mento exponencial do número de trabalhos publicados, a pa~ 

tir da década de sessenta, foram o desenvolvimento e a 

utilização de técnicas espectroscópicas e o desenvolvimen 

to da teoria dos orbitais moleculares. As informações 

acumuladas através da utilização destas ferramentas têm 

aumentado a possibilidade de previsão e de controle dos 

produtos obtidos por reações fotoquímicas. 

Entre os pesquisadores que podem ser 

considerados precursores do estudo sistemático de reações 

promovidas pela absorção de radiação luminosa, destaca-

se Giacomo Ciamician. Já no in~cio do século vinte, Cia-

mician surpreendia-se com as condições - reagentes enérgl 

cos e temperaturas elevadas - necessárias para as sínte-

ses orgânicas de laboratório. Em sua opinião, o emprego 

de condições deste tipo era ainda mais humilhante para os 

químicos sintéticos pelo fato de existirem, no mundo ve-

getal, abundantes exemplos de excelentes resultados obti-

dos, pelo menos em aparência, com um gasto ínfimo de 

energia. Ciamician atribuiu este comportamento à ação da 

luz, principalmente no caso das plantas verdes(CIAMICIAN, 

1908). Assim, durante cerca de vinte anos, estudou -va-

rios sistemas orgânicos com o objetivo de verificar quais 

seriam os processos facilitados (ou provocados) pela luz 
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solar, tendo publicado cerca de trinta trabalhos sobre es-

te tema. 

Os estudos desenvolvidos desde esta épQ 

ca - que pode ser considerada como a ,pré-história da foto

química - nao apenas têm possibilitado que se compreenda 

melhor o mecanismo de muitas reações fotoquímicas como tam-

bém sugerem, para o futuro, a possibilidade de adaptação 

de muitas delas a sínteses industriais de larga escala, a 

exemplo daquela já utilizada pela Toyo Rayo Company, para 

obtenção de E-caprolactama - monomero 

volvendo a fotonitrosação do cilo-hexano 

de Nylon-6 - en-

(COWA..l\J & DRISKO, 

1976) . 

Assim, a previsão feita por Ciamician 

em 1912 talvez venha a se concretizar brevemente: 11 A ener-
11 

gia solar não é distribuída equitativamente pela superfí-

cie de terra; existem regiões privilegiadas e outras menos 

favorecidas pelo clima .•. Nas terras áridas, brotarão colo-

nias industriais sem fumaça e sem chaminés; florestas de 

tubos de vidro estender-se-ão sobre as planícies e edifi-

cios de vidro serão erguidos em todo lugar" (COOKSON ,1968) • 

Esta visão de futuro é bastante alentadora, principalmente 

ao se considerar os atuais problemas de poluição e de es-

cassez de fontes não-renováveis de energia. 



1.2 - PROCESSOS FOTOF1sICOS EM SOLUÇÃO 

Atualmente, os trabalhos em fotoquímica 

referem-se a um campo de estudo bastante extenso. Neste 

contexto, o estudo dos processos fotofísicos -- isto é, das 

transições, radiativas ou não-radiativas, que interconver-

tem os estados excitados de uma mesma espécie entre si ou 

com o estado fundamental auxilia na compreensão mais de-

talhada dos mecanismos de reação envolvidos nos processos 

fotoquímicos. Estes últimos são aqueles processos onde as 

transições, a partir de um estado eletronicamente excitado, 

produzem estruturas de configuração diferente da apresenta-

da por Soa A figura 1.1 apresenta o esquema de uma rede 

que sumariza os principais processos fotofisicos e fotoquí-

micos de interesse (TURRO, 1978). 

Efeito 
líqüido 

Luz ~ Luz 
hv ~ hv' 

Produz 

Mecanismos 
não radiativos 

Químico 
{ I )Singlete 
{2 )Triplete 

Efeito 
líqüida 

Físico 
{ I )Conversõo interna 
t 2 )Cruzamento intersistema 

Efeito 
líqüido 

FIGURA 1.1 - Processos que interessam a um fotoquímico 

(TURRO, 1978) 
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Dependendo da forma pela qual se encare 

os processos "fotofísicos" e "fotoquímicos", fica evidente 

que a fronteira entre estes dois tipos de processo nao ~ 

e 

bem definida. Pensando genericamente, é possível dizer que 

a diferença entre estes processos está, essencialmente, no 

grau de alteração da geometria nuclear (vide FIGURA I. 2) • 

De fato, pode-se descrever as transições não-radiativas, de 

maneira abrangente, como conversão de energia eletrônica em 

movimento nuclear. Assim, se a distorção com relação .. 
a 

geometria do estado fundamental não for muito grande, e po~ 

sível que haja retorno à geometria original por decaimento 

não-radiativo. Por outro lado, pequenas alterações na con-

formação nuclear, que desloquem o "funil" para a direita, 

tendem a conduzir a molécula para o estado fundamental com 

uma configuração que facilita a formação dos produtos (TUR

RO f 197 8). 

, [ , 
FISICA-I-QUIMICA 

I 
I 
I 

: FUNIL 
kr,;.: -;::::::::-,. 1 
~ e-~ 
-----~/ I 

v/ : 
kr.1 \ 

REAGENTES 

I 
I 
! 
I 
I 
I 

PRODUTOS 

FíSlco-l--QuíMICO 

Transição não 
radiativa 
"Física" 

I 
I 

Fotoquímica 

FIGURA I. 2 - Descrição esquemátic a de superfícies de 

energia, mostrando a relação entre pro

cessos fotofísicos e fotoquímicos nao

-radiativos. 
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A promoçao de urna molécula para um es-

tado eletronicamente excitado pode ser induzida por radia 

çao eletromagnética na região do visível ou do ultra-viole 

ta, por radiação ionizante ou, ainda, através de reaçoes 

químicas altamente'exotérmicas. As características dos es-

tados excitados criados podem variar, segundo a origem da 

excitação, quanto à proporção singlete-triplete, à geome-

tria e aos conteúdos de energia eletrônica e e vibracional 

(QUINA, 1982). Entretanto, em fase condensada estas dife

renças são eliminadas corno resultado de um equilíbrio tér-

mico rápido (da ordem de picosegundo) das espécies excita 

das criadas inicialmente. Estas espécies,sejam elas sin-

g lete(S ) ou triplete (T ), sofrem relaxamento não-radia ti 
n n 

vo -- conversa0 interna (IC) e relaxamento vibracional 

para os estados excitados de mesma multiplicidade e de me-

nor conteúdo energético, SI ou TI (TURRO et alii,1978; 

WIESENFELD & IPPEN, 1979; MORGANTE & STRUVE, 1979). Assim, 

pode-se afirmar que os processos fotoquímicos ou fotofísi-

cos em solução envolvem, em geral, o decaimento de um - ou 

outro - dos referidos estados (SI ou TI) . 

Entre os vários processos que envolvem 

estes estadms excitados, tem sido amplamente estudada a 

intermediação de um complexo bimolecular - instável no est~ 

do fundamental - quer na desativação de estados sI quer em 

várias das reações fotoquímicas. Por esta razão, têm sido 

publicados, nas duas últimas décadas, inúmeros trabalhos 

sobre os mecanismos desativação de estados SI dos mais di-

versos compostos orgâ~icos " nos quais, frequentemente, se 

utiliza a técnica de espectroscopia de emissão de fluores 

cência. 
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I. 3 - SUPRESSÃO DJl. FLUORE5CtNC1A 

Transições radiativas sao processos nos 

quais um fóton é emitido quando a espécie €Xci tada decai pa-

ra um estado menos energético. A fluorescência é um proce~ 

so causado por transições radiativas rápidas (k:rl06_109s-1) 

entre estados de mesma multiplicidade. Geralmente,no caso 

das moléculas orgânicas poliatômicas, a transição é 5
1

+5
0

, 

Entretanto, ocasionalmente existem alguns casos (por exemplo I 

o do azuleno e os de alguns compostos tiocarbonl1icos), em 

que e possivel a observação de transições 52 + 5 , usualmen 
o -

te encobertas pela emissão 51 + 50' muito mais intensa (BARL 

TROP & COYLE, 1978). A emissão de fluorescência pode ser 

descrita pela equaçao 1.1 

k f ----> (L 1) , 

onde a luz emitida tem um comprimento de onda maior do que 

aquele utilizado para a excitação (lei de 5toke). 

O termo supressor designa uma substân-

cia cuja açao - supressao seja a de desativar espécies 

eletronicamente excitadas ou para o estado fundamental ou 

para um estado eletronicamente excitado menos energético. 

Assim, se o estado excitado original for emissivo, a su-

pressao deste .estado excitado será observada como uma dimi-

nuição da intensidade (rendimento quântico) de luz emitida. 

No caso especifico da supressão de fluo 

rescência, desde que a distribuição de Boltzmann entre os 
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estados vibracionais tenha sido atingida antes que a emissão 

ocorra, o f ato de se observar redução da intensidade de 

emissão indica que houve supressão, isto é, desativação de 

estados Sl emissivcs. Logo, a supressao de fluorescência 

é facilmente detectável por espectroscopia de emissão. Assim, 

é possível estudar a cinética de supressão de fluorescência 

através da medida das intensidades de emissão, utilizando a 

equaçao 1.2, conhecida como equaçao de Stern-Volmer (STERN 

& VOLMER, 1919). 

onde 
ç. 

o 
ç 

I 
o 

I 
= 1 + k T I QI q s 

(L 2) 

é a razao entre os rendimentos quânticos de fluQ 

rescência na ausência e presença do supressor, 

respectivamente; 

é a razao entre as intensidades de emissão de 

fluorescência na ausência e presença do supres-

sor, respectivamente; 

k q é a constante de supressão de fluorescência; 

L é o tempo de vida médio do estado singlete exci-
s 

IQI 

tadoj e 

-] 
é a concentração do supressor empregado em mol-~ 

A supressao de fluorescência em solu-

çao ocorre através de um mecanismo colisional de transferên 

cia de energia e é, em geral, controlada difusionalmente,cQ 

mo sugerem vários estudos (por exemplo, MELHUISH, 1963 e re-

ferências citadas). 
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1.4 - EXC1PLEXES 

Quando o processo de transferência de 

energia é colisional, a entidade bimolecular envolvida no 

processo de supressao pode ser um complexo de encontro, um 

exciplex ou um exímero. Sugere-se que a distinção entre es 

tas espécies seja, essencialmente, a distância de encontro. 

* No complexo de encontro - (S ... Q) -, os componentes sao 
o 

separados por distâncias da ordem de 7 A ou mais e têm ori-

entação relativa ao acaso, existindo apenas algum entrosa -

mento significativo entre os orbitais dos componentes. Por 

outro lado, existe a possibilidade de formação de complexos 

bimoleculares excitados transientes, dissociativos no esta-

do fundamen tal. Quando estes complexos são formados pela 

associação de duas espécies diferentes, uma excitada e ou-

tra no estado fundamental, são chamados de "exciplexes 

* ~cited complexes" - (SQ) Um exímero é um dimero excita -

* do (SS) isto é, um exciplex envolvendo estados excit~ 

do e fundamental de uma mesma espécie. Tanto os exciplexes c~ 

mo os exímeros sao espécies que ocupam uma posição de míni-

mo de energia na superfície de potencial do estado excitado 

apresentando, portanto, uma geometria definida (vide F1GU-

RA 1.3). 

Nestes termos, a supressao bimolecular 

é governada pela formação reversível - dependente da energia 

de ativação - de um complexo de encontro ou exciplex que, 

subseq~entemente, relaxe para o estado fundamental, ou rege

nerando as moléculas de partida não-exictadas ou por vários 

outros caminhos. Na figura 1.4 estão sintetizados vários 



~----5·-tQ 

.----- 5+Q'" 

--r------ 5-tQ 

colisão 

5 +Q 5eparactão aumenta '> 

10. 

FIGURJI. 1.3. Representação esquemática da formação de exciplex 

(TURRO, 1978). 

hv+S+Q hv'+S+Q 

Produtos Produtos 

FIGURA 1.4. Caminhos de relaxamento de um exciplex (BARLTROP 

& COYLE, 1978). 
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destes caminhos de desativação de exciplexes. 

Alguns exciplexes f luorescem e a banda 

de emissão é desestruturada e deslocada, caracteristicamen-

te, para comprimentos de onda maiores do que aqueles nos 

quais emitem os compostos de partida (LAMOLA & TURRO ,1977) . 

A formação de exciplexes pode ser enca 

rada como urna conseq~ência de interações entre as possíveis 

configurações eletrônicas do par S.Q incluindo a configu

raçao não-excitada, as configurações localmente excitadas 

(SQ*) e 

+ -
(S Q ) 

(S*Q) e as configurações de transferência de carga 

e (S-Q+). Tratamentos corno o apresentado por 

BEENS & WELLER (1975) sugerem que urna função de onda ge-

ral para o exciplex pode ser expressa corno 

com 

1)1 (SQ ) * 

+ Cs (SQ) 

L(c.)2 = L 
1. 

+ 

(1.3) 

Corno S t Q, os exciplexes têm um menor 

grau de entrosamento entre os orbitais e urna diferença 

maior entre as energias das configurações contribuintes do 

que os exímeros, sugerindo que existam menos interações de 

ressonância (QUINA, 1982). Assim, o caráter de transferên-

cia de carga (CT) 
... e, " frequentemente, predominante na esta 

bilização dos exciplexes. 

o esquema apresentado na figura 1.5 

sumariza vários dos processos possíveis de desativação de 

urna molécula excitada. 
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Supressão 
fotoquímica 

Produtos 

,* 
I ----< 

Supressão 

fotofísica 

r-S.:::........:~ Auto-supressão ,. 
Supressão por transferenl 

/ de eletron 

Supressão por .. ~upressão por efeito de 
outra especie ~ atomo pesado 

~ Transferência de energia 

Q 

eletrônica 

1 
Radiativa Não radiativa 

~~ 
Coulômbica Troca de E 

FIGURA 1.5. Processos de desativação de urna espécie exci

tada (adaptado de BARLTROP & COYLE, 1978). 

Existem muitas evidências experimentais 

de que haja envolvimento de exciplexes em vários destes pr~ 

cessos de desQ~ivação: na supressão ou por transferência de 

elétron, ou por efeito de átomo pesado, em alguns processos 

não-radiativos de transferência de energia eletrônic,é!. e na 

au to-supre ssão. 
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1.5 - PROCESSOS DE TRANSFERtNCIA DE ENERGIA 

P1TTS et alii (1963) salientaram que 

os termos transferência de energia ou transferência de 

excitação, da forma como são utilizados em fotoquímica, re 

ferem-se à qualquer transferência de energia de uma molécu 

la excitada - S* - para outra espécie. O aceptor de ener-

gia pode ser promovido para um estado eletronicamente ex

citado. OU, então, a energia eletrônica pode ser transfer~ 

da para o sistema hospedeiro como energia rotacional, vi 

bracional ou translacional. 

O chamado processo clássico de trans-

ferência de energia ocorre quando o nível energético do 

primeiro estado singlete excitado do doador (fluoressor) é 

igualou mais alto do que o do aceptor (supressor). Este 

processo é favorecido por ser exotérmico ou adiabático. 

O processo clássico de transferência 

de energia pode envolver dois passos, com a intermediação 

de um fóton (transferência radiativa). outra via 
.,. 

pOSSl -

vel, é a transferência não-radiativa, a longa ou curta 

distância, onde o doador é desativado sem emissão de ra-

diação enquanto o aceptor se excita (W1LKINSON, 1964; LA 

MOLA, 1969). 

Por outro lado, o estado SI de molécu

las orgânicas pode ser suprimido por outras moléculas, no 

estado fundamental, que possuam estados excitados de 

maior energia que o das primeiras. Estes processos, endo 

térmicos, são conhecidos como transferência de energia 
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não-clássica e podem ocorrer através da intermediação de 

exciplexes (LAMOLA, 1969). 

A transferência radiativa corresponde 

a um processo - conhecido corno transferência" trivial" 

* onde o fóton emitido por S é simplesmente reabsorvido por 

Q. O único requerimento é o de que haja urna região de re

* cobrirnento entre o espectro de emissão de S e o espectro 

de absorção de Q. 

Na transferência não-radiativa inexis 

te a intermediação de um fóton havendo, portanto, necessi 

* dade de que S e Q interajam direta ou indiretamente. Nes-

te caso, os processos de transferência de energia, em so-

lução, costumam ser categorizados segundo certas caracte-

rísticas fenomenológicas corno: 

(i) transferência não-radiativa a longa distância 

(ou transferência por interações coulômbicas) i 

(ii) transferência colisional (ou transferência por 

interações de troca de elétron) e, 

(iii) migração de excitação entre moléculas do sol-

vente, seguida por transferência para o soluto 

(LAMOLA, 1969). 

Neste contexto, o termo longa distân-

cia significa distâncias grandes em relação aos diâmetros 
o 

moleculares (-50 A): neste caso, o mecanismo de interação 

é cou1ômbico (dipolo-dipolo). A transferência colisional 

é um processo de transferência de excitação que requer 

aproximação (da ordem dos diâmetros colisionais) entre as 
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moléculas do doador e do aceptor, para que o processo seja 

eficiente. Um dos exemplos deste caso ocorre nas situações 

em que apenas o mecanismo de interação por troca de elé-

trons é operativo. Se cada urna das colisões entre as molé-

cuIas do doador excitado 
.. 

e do aceptor levar a transferên-

cia, a velocidade do processo será controlada difusionalme~ 

te. A transferência de energia, neste caso, pode ser equ~ 

cionada corno: 

* S + Q ----> * (S ••• Q) * ---> S + Q 

(L 4) 

Corno, neste caso, propoe-se a intermediação de urna espécie 

birnolecular que pode ser um exciplex ou um complexo de 

encontro a transferência de energia está sujeita às re7 

gras de conservaçao de spin propostas por Wigner (BARLTROP 

& COYLE, 197 8 ) . 

Um outro tipo de processo interessante 

ocorre quando a concentração de moléculas doadoras é muito 

alta, especialmente se o doador é o solvente e o aceptor 

está presente em concentrações baixas. A transferência de 

excitação para urna molécula aceptora distante das moléculas 

doadoras inicialmente excitadas (ou região de moléculas 

doadoras inicialmente excitadas) pode ocorrer, rápida e 

eficientemente, se as moléculas doadoras interagem- suficie~ 

temente. Ocorre urna migração rápida, em várias etapas, de 

molécula doadora para molécula doadora,até que a excitação 

se localize em urna molécula que esteja suficientemente pró-

xima a um aceptor de energia e a transferência ocorra (LA-

MOLA, 1969). 
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1.6 - SUPRESSÃO POR EFEITO DE ÂTOMO PESADO 

Existem casos em que a supressao de fluo 

rescência envolve espécies que contêm átomos pesados. 

processo pode ser atribuído à formação de um exciplex 

Este 

(ou 

complexo de encontro) singlete que, devido ao efeito exerci 

do pelo átomo pesado, tenha aumentado seu rendimento quânti 

co de cruzamento intersistema. O excip1ex triplete, formado 

nesta última etapa, se dissocia em seus componentes. 

processo pode ser descrito como em 1.5. 

Este 

lS* + Q ___ > l(SQ)* isc > 3 (SQ)* ___ > 3 (SQ)* ___ > 3 S*+Q 

(1.5) 

Os estudos de WILKINSON e colaboradores 

(MEDINGER & WILKINSON, 1965; HORROCKS et alii, 1966;HORROCKS 

& WILKINSON, 1968) forneceram muitas evidências que corrobo

ram este tipo de mecanismo. Nestes trabalhos, estudou-se a 

cinética de supressão de fluorescência de diversos hidrocar 

bonetos aromáticos por xenônio e por diferentes moléculas 

contendo átomos de bromo e de iôdo em sua estrutura. 

1.7 - SUPRESSÃO POR TRANSFERtNCIA DE ELÉTRON 

WELLER e colaboradores, em diversos estu 

dos (~~LLER, 1967 e referênCias) mostraram que, dependendo 

da polaridade do solvente, podem ser sugeridos dois mecanis 

mos para o processo de transferência de elétron em moléculas 

excitadas. 

Em solventes altamente polares, predomi-

na o mecanismo expresso na equação 1.6. Este mecanismo en-
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volve a formação intermediária de um par iônico solvatado, 

pelo menos parcialmente, e resulta na supressão de fluores-

cência. 

lS* + Q ----> Q + 
s (I ~ 6) 

Se houver menor estabilização do par 

iônico, como em solventes menos polares, ou mesmo desesta-

bilização, como em solventes apoIares, predominará O' meca-

nismo representado pela equação 1.7: 

lS* + Q ----> (I. 7 ) 

Neste caso, forma-se um complexo excita-

do de transferência de carga. 

Neste mesmo artigo, WELLER (1967) sugere 

que o complexo de transferência de carga seja encarado como 

uma espécie no estado singlete excitado, na qual os elé-

trons dos componentes estejam mutuamente acoplados por tr9. 

ca. Por outro lado, o par iônico solvatado representaria 

um complexo de encontro de geometria praticamente arbitrária 

sendo que ambos os íons se encontrariam em seu estado funda 

" mental dublete característico. Consequentemente, o par iôni 

co é não ernissivo. 

Estes dois mecanismos podem ser engloba-

dos levando-se em conta a sugestão de BIRKS (1970), de que 

ocorra intermediação por uma única espécie, formada a partir 

do complexo de encontro, cuja natureza variaria de (S-Q+) a 

- + (S ••• Q), conforme o aumento da polaridade do solvente.Es 

ta proposição está ilustrada no esquema da figura 1~6. 
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IS*+ Q~ .I(S*, .... Q) ~c yk
f 

ISo+Q+hV' 

hv 1 21 de k~ I(S+O-)* i! k complexo ~ 

IS o 

kp 
Produtos "'~f---

encontro ou G: 

k • I(S-Q+)* 
23 k32 Ú 

ou .. So+ Q 
2 • 2· 
S~ ........ Q~ 

,'" , por lonlco 
solvatado 

FIGURA 1.6 - Supressão por transferência de elétron. 

A opinião corrente sobre o processo de 

desativação por transferéncia de elétron pode ser resumida 

como se segue. A transferência de elétron foi claramente 

estabelecida corno um processo importante na supressao de 

estados singlete, embora persistam dúvidas quanto à exata 

natureza das entidades envolvidas nesta transferência, que 

podem ser tanto exciplexes como complexos de encontro (ou co 

lisão). Em solventes polares, a transferência de elétrons é 

completa e produz íons-radicais. Em solventes não-polares , 

onde inexista evidência de formação de produtos como resu~

tado da etapa de supressão, a transferência de elétron pode 
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ser incompleta, originando-se um exciplex, o qual pode d~ 

cair seja por fluorescência, seja não radiativamente, pelo 

retorno do elétron, parcialmente transferido, para regene

rar S e Q em seus estados So ou TI. Pode-se considerar que 

houve indução - via exciplex de conversão interna ou cru 

zarnento intersistema (BARLTROP & COYLE, 1978). 

1.8 - NATUREZA DAS INTERAÇÕES NO EXCIPLEX 

Embora tenham sido feitos muitos estu

dos sobre a supressão de fluorescência de compostos orgâni

cos, a natureza das interações envolvidas na formação e 

estabilidade do exciplex ainda não está totalmente esclare

cida. Alguns autores sustentam que a estabilização se dê, 

predominantemente, através de interações do tipo transfe -

rência de carga (WELLER, 1967; REHM & WELLER, 1970), ou

tros, sustentam que, pelo menos em alguns casos, interações 

do tipo ressonância de excitação sejam co-responsáveis, ou 

predominantes,no processo de estabilização destas espécies 

(LABIANCA et alii, 1972; CARROL et alii, 1973). 

A supressao de fluorescência, segundo 

o modelo proposto por WELLER e colaboradores (WELLER, 1967; 

REHM & WELLER, 1970), ocorre por interações de transferên

cia de carga entre o supressor e o suprimido, formando um 

exciplex que pode fluorescer, ou se separar em ions-radi 

cais (vide esquema mecanístico da FIGURA 1.6). O processo 

de formação do exciplex, em termos de um esquema simplifi

cado de orbitais moleculares, encontra-se representado na 

figura 1.7. 



hv+ S Q 

+ - -i-
( 

--- --- --+--

-+ -t1 
S+1t - s~-

1 

** hV+ S Q 

2 O. 

FIGURA 1.7 - Proposta de formação de um exciplex (WELLER, 

1967) • 

Corno urna molécula excitada tem um pote~ 

cial de ionização (PI) mais baixo (equação 1.8) e urna afi

nidade eletrônica (AE) mais alta (equação 1.9) do que as 

quantidades correspondentes, para a mesma molécula, no esta 

do fundamental, suas reações com outras moléculas podem ser 

de oxidação ou de redução, dependendo das propriedades re 

lativas - elétron-doadoras ou - aceptoras dos reagen -

tes não excitados (LEONHARDT & WELLER, 1963). Analogamente 

à transferência de elétrons entre átomos, a direção da 

transferência do elétron vai ser dada pela sorna entre o 

PI e a AE, de acordo com a expressão 1.10: 

* ~E PI = PI - (1.8) 
0,0 

* lllE AE = AE+ (1.9) 
0,0 

(PI + AE)A > (PI + AE) D (1.10 ) 

onde,lllE representa a energia da transição o-o 
0,0 

e os 
; 

índices A e D, subscritos, representam o aceptor e o doador 

* de elétrons (8 ou Q, dependendo do caso) ,respectivamente. 
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Vários estudos mostram haver um certo ca 

ráter de transferência de carga envolvido na estabilização 

dos exciplexes. Assim, por exemplo, WELLER (1968) detectou 

a emissão de f luorescência dos exciplexes formados entre hi-

drocarbonetos aromáticos e aminas. A banda de emissão, d~ 

sestruturada e deslocada para o vermelho em relação à emis-

são característica do hidrocarboneto, mostra-se sensível ao 

efeito de solvente. De fato, com o aumento da polaridade do 

solvente a banda se desloca para regiões de menor energia, 

diminui de intensidade e chega a desapare·cer em solventes de 

alta constante dielétrica (por exemplo, acetonitrila).Exper~ 

mentos com fotólise-relâmpago (KNIBBE et alii, 1968), em 

acetonitrila, mostraram que ocorre a geração transiente de 

ânions-radicais do hidrocarboneto e cátions-radicais da ami-

na, indicando que há urna transferência total de elétrons no 

processo de supressão de fluorescência destes hidrocarbone 

tos. Verificou-se, ainda, que para o sistema pireno-dimetil 

anilina a diminuição do tempo de vida do exciplex ocorre 

em função do aumento da constante dielétrica do solvente; e~ 

tretanto, este efeito é muito menor do que a redução obser-

vada na intensidade de fluorescência, nas mesmas condições 

(MATAGA et alii, 1967). 

Para explicar este conjunto de fatos 

WELLER (1967) postulou mecanismo semelhante ao esquernati-

zado na figura I. 6. 

Assim, (vide FIGURA 1.6) admitindo-se 

que um processo de transferência d,e elétron ocorra no 

1 * complexo de encontro formado entre S e Q, dando origem a 
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um par iônico solvatado, as constantes de velocidade k e k 
q, r 

aumentarão com a polaridade do solvente mas a velocidade de 

formação do exciplex (k ) c será independente deste 

tro. Logo, o tempo de vid~ do exciplex lC 

-parame-

minuirá em solventes polares. Entretanto, o rendimento quân 

tico de fluorescência do exciplex, dado pela probabilidade 

de formação do exciplex multiplicada por kfl c ' pode ser ex-

presso por: 

<Pf = 
k c 

k + k c q 

Assim, <P-f ' por ser produ to de 

(r. 11) 

dois 

termos dependentes do solvente, decresce mais rapidamente 

com a polaridade do solvente do que l • 
C 

Ainda segundo WELLER (1967), os resulta 

dos dos experimentos de fotólise - relâmpago sugerem que o 

mecanismo interno de supressao de fluorescência dos hidro 

carbonetos por aminas seria a transferência de elétron, no 

par de encontro, para produzir o par iônico parcialmente 

solvatado. Assim, a variação de energia livre deste pro-

cesso poderia ser calculada a partir do potencial de oxida 

çao do doador de elétron - ((D/D+) -, do potencial de redu-

çao do aceptor de elétron - ((A-/A) - e da energia de exci 

tação singlete d~ espécie excitada :InE (S) , 
0,0 

de acordo 

com a equaçao I.12: 

lllE (S)-
0,0 

(r. 12) 

onde, o último termo desta equaçao refere-se à energia li-
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vre ganha quando se aproxima os ions até a distância de en-

contro a. 

A supressao da fluorescência de molécu-

las aromáticas, segundo o modelo de HAMMOND CLABIANCA et 

alii, 1972; CARRO L et alii., 1973), envolve a intermediação 

de um exciplex que pode ser representado pelas seguintes es 

tru turas de ressonância: 

* * + + S Q <-----> SQ <-----> S Q-<-----> S-Q (I. 13) , 

sendo que uma das destas formas pode predominar sobre as 

outras, dependendo da natureza de S e de Q. Segundo estes 

autores, o exciplex sofre um decaimento rápido para os 

estados fundamentais vibracionalmente excitados do suprimi-

do e do supressor, como indica o mecanismo esquematizado na 

figura 1.8 

* S + Q 
k 1 -----> CSQ) * <-----

\2 
s*Cvib) + Q*CVib) 

\ 
S + Q ou produtos. 

FIGURA 1.8 - Mecanismo de supressao proposto por HAMMOND e 

colaboradores. 
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Segundo este tratamento, a constante de 

velocidade do processo seria: 

k = 
~ 

(L 14) 

Analisando este mecanismo, pode-se deduzir urna correlação 

entre as energias dos estados excitados singlete e as cons-

tantes de supressão, pois a ressonância de excitação deve 

contribuir tanto para a estabilização do exciplex corno 

para as interações eletrônicas envolvidas no processo de 

conversa0 interna. 

Assim, quando k 2 é muito maior que k_ l 

(ver equaçao I.14), tem~se um processo devido essencialrnen 

te a interações de transferência de carga e governado por 

k l . Assim, obtém-se a equação 1.15: 

(L 15 ) 

Para processos em que k2 é muito menor 

e necessário que se acrescente, à equaçao I.15, 

um termo referente a k2 : 

1 
ln kq a DEA - PID + AEA + ln k 2 + constante (L 16) 

Estas equaçoes LI. 15 e 1.16) foram expressas na forma 

proporcional porque levou-se em conta o fato das interações 

de transferência de carga serem apenas um dos modos de in-

teração. 



25. 

Pela análise da equaçao 1.16, é evidente 

que, para uma série de moléculas excitadas e um mesmo su-

pressor (ou vice-versa) obtém-se uma relação linear, desde 

que k2 se mantenha relativamente constante. De fato, LABIAN 

CA et alii (1972) encontraram uma correlação linear entre 

e o potencial de ionização adiabático dos dienos, 

quando estudaram a supressao da fluorescência de dimetilnaf-

talenos p:lr estes compostos. Neste mesmo estudo verificaram, 

também, existir uma correlação linear entre log k e 
q 

(neste caso, o hidrocarboneto excitado é o aceptor de 

trons) • 

1.9 - OBJETIVOS DESTE TRABALHO 

lliE 
A 

elé-

O objetivo de"ste estudo é o de contri-

buir para o esclarecimento dos mecanismos envolvidos na su

l "0\-
pressão de estados TI ,TI" de hidrocarbonetos aromáticos e 

ln,TI* de aldeídos alifáticos. 

MARCONDES et alii (1979~ e ~), em traba-

lhos anteriores realizados neste laboratório, estudaram a s~ 

pressão da fluorescência de uma série de antracenos 9-subs-

tituídos e 9,lO-dissubstituídos por grupos doadores ou acep-

tores de elétrons (A), utilizando, como supressores, dime-

tilamina (DMA) e trifenilfosfina (FF). Nesses trabalhos, fQ 

ram considerados tanto o modelo de transferência de carga 

como o modelo de ressonância de excitação para analisar as 

interações entre A e FF e entre A e DMA. Nenhum dos mode-

los, isoladamente, foi capaz de explicar o conjunto de dados 

obtidos. 
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-Como estes dados nao esclareceram sufici 

entemente o caráter das interações responsáveis pelo proce~ 

so de supressão da fluorescência desses compostos aromáticos 

e, dando continuidade ao estudo já feito com aminas e fosfi 

nas, optamos por estudar a supressão de estados singlete e~ 

citados por compostos que possuissem outros heteroátomos que 

não N e P. 

Assim, uma parte deste trabalho refcre-

se à supressão da fluorescência de antracenos por sulfetos 

orgânicos. Utilizamos, como supressores, uma série de sulfe 

tos de aril-alquila, derivados do tiofenol e do tiocresol , 

que apresentam as estruturas I-IV. 

I li 

C$)SRIMe@SRI 
Me 
m N 

onde R = Me, Et, Prop, i-Prop. 

Rl Me, Et. 

A escolha desta série de sulfetos deveu-

ao fato de se poder: 

i) variar o potencial de ionização dos sulfetos sem, en 

tetanto, haver variação significativa da solvatação 

da distância de encontro entre as espécies; 

ii) variar a estrutura e verificar a influência deste e 

feito na constante de supressão; 



27. 

iii) variar a energia do estado singlete e verificar 

se há alguma relação com a eficiência do proce~ 

so. Assim poder-se-ia testar os vários modelos 

propostos para explicar a supressão da fluores-

cência de compostos aromáticos. 

Como os dados conhecidos sobre a desati 

vaçao de estado singlete excitados, tanto de aldeídos como 

de cetonas alifáticas são poucos e, muitas vezes, contradi-

tórios (ver secção 11.1 e referências citadas), interes-

sarno-nos, tarnbém, pelo estudo da supressão de fluorescência 

desta classe de compostos. 

Propu serno-nos, portanto, a estudar a 

supressao da fluorescência de uma série de aldeídos alifáti 

cos por haletos de alquila visto que, para esta série de 

supressores, havia sido sugerido o envolvimento de dois 

mecanismos na estabilização do exciplex cetona-haleto 

(HARR1MAN & ROCKETT, 1974). Este fato tornava interessan 

1 
te o estudo da desativação de outros estados n,TI* pela mes 

ma série de supressores. 

Assim, o estudo do comportamento destes 

dois tipos de fluoressores (antraceno e aldeídos alifáti-

cos) deveria permitir a verificação da possibilidade de 

ocorrênçia de dois mecanismos diferentes durante o processo 

de supressão de fluor~scência. 



11. DESATIVAÇÃO DE ESTADOS SINGLETE n, ;r* (In, n*) DE 

COMPOSTOS CARBON!LICOS ALIFÂTICOS 

11.1 INTRODUÇÃO 

28. 

O estudo, tanto da fotoquímica, como da 

fotofísica de cetonas alifáticas desenvolveu-se considera

velmente (COYLE & CARLESS, 1972; TURRO et alii, 1972) por

que esta classe de compostos possibilita a comparação di

reta entre as reatividades de seus estados singlete e tri

plete, propiciando, assim, um conhecimento mais detalhado 

dos mecanismos envolvidos em suas fotorreações, através de 

métodos relativamente simples. Nesta acepção, o estudo dos 

processos fotoquímicos destes compostos é de maior interes 

se do que o desenvolvido, extensivamente, para cetonas a

romáticas, que apresentam velocidade de cruzamento inter

sistema alta. 

Por outro lado, o conhecimento dos pro

cessos fotofísicos envolvidos na desativação de estados sin 

glete ou triplete de aldeídos alifáticos permite, nao ape

nas a proposição de mecanismos que expliquem sua fotoquími

ca, mas também a comparação entre a reati vidade de seus es 

tados excitados e aquela apresentada por cetonas de estrutu 

ra análoga. Neste aspecto, o interesse em determinar as 

constantes de supressão da fluorescência de aldeídos alifá

ticos por diferentes supressores tem o sentido de (i) 

colaborar para a melhor compreensão das características de 
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seus estados singlete e, (ii) avaliar a reati vidade des-

tes estados através da comparaçao entre a magnitude das 

constantes de supressão destes aldeídos e daquelas disponí-

veis para cetonas de estrutura análoga. 

11.1.1 - Estados excitados de alcanonas e sua 

reati vidade 

Embora os espectros de absorção e emis-

sao das alcanonas sejam difusos, o acúmulo de evidencias 

teóricas (SIDMAN & MCCLURE, 1955; ROBINSON & DiGIORGIO, 

1958; DUBOIS & BEHRENS,1968) e experimentais (WAGNER & 

HAMMOND, 1966; TURRO & WRIEDE, 1968; YANG & ELLIOT, 1968; 

BARLTRCP & COYLE, 1968) permitiu a elaboração de urna hiP2 

tese sobre a natureza e o comportamento de seus estados ele 

tronicamente excitados isoméricos singlete (SI) e triple-

Segundo o modelo proposto por ZIMMERMAN (1963), 

admitindo-se que a 

nas alcanonas seja 

configuração tanto de SI corno de TI 

1 * 1 (no) (TI ) , ambos estados podem ser en 

carados corno reagentes anfotéricos. De fato, sendo n um -
orbital praticamente localizado sobre o átomo de oxigênio 

da carbonila, este sítio mono-ocupado tem caráter eletrofí 

lico e radicalar. Por outro lado, * corno 'IT -e um orbital 

deslocalizado sobre ambos os átomos do grupo carbonílico,p~ 

* de-se admitir que o comportamento destes estados n, 'IT se-

ja, também, nucleofílico e, possivelmente, radicalar, 

urna vez que o sistema 'IT é rico em elétrons devido à presen-

- * ça de um eletron 'IT. Este sistema é deslocalizado acima e 
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abaixo do plano da carbonila. Portanto, a designação dos 

1 * estados eletrônicos excitados singlete ( n, TI ) e triple-

3 * *" te ( n, TI) das alcanonas como "estados n, TI sugere sua 

configuração eletrônica aproximada. (FIGURA 11.1) 

n* 
(o) 

. 
__ h_V_-:)Io~ "'''''''C == O "-

n,n* ~ ·n 

" 0~0 0~@ 't-o E )lo '-."'c-o 
""0 O~ ""'0 O ~ 

(b) 111 111 

""C-ó" E :. ........... é-O\ 
",. e ffi ", . 

G-
G+ ..... .... ....... c ~o (c) """'c-o 

~. ~ ~ ,+ 
G 

- * FIGURA 11.1 - Descrição de uma excitaçao n,TI • (a) Distri-
buição eletrônica ,em um estado n,;r* SI ou TI; Cbl Nature
za ánfotérica de um estado n, TI*' -SI ou TI; Cc) Concei
tos centrais do modelo aproximado: Ti} o caráter nucleofí 
lico das faces TI; ~i) o caráter eletrofílico do átomo 
de oxigênio da carbonila (TURRO et alii,1972J. 
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Foram desenvolvidos vários estudos so-

bre os estados SI e TI de alcanonas com o objetivo de 

avaliar a utilidade e a aplicabilidade daquele modelo 

para a compreensao e a previsão da influência de rnodifi-

caçoes estruturais sobre a reatividade, especificidade e 

eficiência de suas fotorreações. Os estudos mais anti-

gos referiam-se, principalmente, ao estado excitado tri-

plete 3 * ( n, TI ) das cetonas envolvido, por exemplo, em 

várias reações de fotossensibilização (WAGNER & HAMMOND, 

1968) • Em trabalhos mais recentes, ressaltou-se a impoE 

tância do estado 1 * ~ n, TI na fotoqulmica de cetonas (TURRO 

et alii, 1972). Assim, notou-se o envolvimento de estados 

1 * n, TI ou na totalidade, ou em parte, da química dos pro-

cessos de (i) fotocicloadição de cetonas a olefinas para 

obtenção de oxetanos (TURRO et alii, 1968), (ii) sensibi 

lização da fluorescência de biacetila por cetonas (WILKIN-

SON, 1964) , (iii) suoressão da fluorescência de alquil - -
cetonas por altas concentrações de l,3-pentadieno(WETTACK 

et alii, 1970), (i v) fotoelirninação Norrish tipo II 

(YANG et alii, 1969; WAGNER & HAMMOND, 1965) e (v) rea-

ções de clivagem-a (ou Norrish tipo I) de cetonas cícli 

cas e acíclicas (DALTON et alii, 1970~). 

Urna das técnicas mais eficientes para 

a investigação do mecanismo envolvido em reações fotoqui 

rnicas baseia-se no estudo da transferência de energia 

dos estados excitados para aceptores que estejam no esta 

do fundamental. Neste sentido, a cinética de supressao 

da fluorescência foi extensivamente utilizada no estudo 



1 * de estados n, TI o Assim, por exemplo, 

320 

o interesse em 

elucidar os aspectos mecanísticos envolvidos na forma-

ção de oxetanos por fotocicloadição de compostos carbo-

nílicos a olefinas (reação de Paterno-B{lchi) originou vá 

rios estudos sobre a 1 * desativação de estados n, TI de 

compostos carbonílicos por olefinas e 1,3-dienoso 

TURRO et alii (1968) apresentaram e-

vidências de que, para o caso de olcfinas deficientes em 

elétrons (trans-dicianoetileno), a fotociclização da 

acetona a este substrato ocorria através de um exciplex, 

1 * envolvendo o estado n, TI da acetona e o estado funda-

mental da olefinao ~ * O estado -n, TI participaria nao na 

formação do oxetano, como no caso de olefinas ricas em 

elétrons, mas na reação colateral de isomerização de 

trans-dicianoetileno (~-DCE) a cis-dicianoetileno(~-DCE), 

como sugere o estudo cinético desenvolvido, que indicou 

haver precursores diferentes envolvidos na produção de 

oxetano e Ç-DCE o DALTON et alii (1970e) apresentaram 

novos dados sobre esta reação, através do estudo da fo

tocicloadição estereoespecífica de acetona a t-DCE e 

c-DCEo Seus resultados são coerentes com o modelo de 

* estado n, TI , apresentado por ZIMME~Jill (1963), pois, 

admitindo-se a natureza nucleofílica do sistema TI rico 

em elétrons, pode-se explicar a orientação dos oxetanos 

formados, que parece envolver um ataque nucleofílico,cog 

+ 1 * cert.ado ou "quase-concertado.", do estado n, TI da ace-

+ Ataque exmcertado é aquele em que as duas ligações do ox~ 
tano formam-se ao mesmo tempo e com a mesma velocidade,en 
quanto num ataque "quase-concertado"estas ligações formam
-se,ao mesmo tempo, mas co~ veloci9ades diferentes, orig!, 
nando um estado de transiçao assimetrico (SALE.M, 1968). 
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tona ao estado fundamental das olefinas elétron-deficientes. 

De fato, estas reações de fotocicloadição são estereoespecí

ficas pois, utilizando-se t-DCE puro obtém-se apenas o oxeta 

no I eriquanto, se o,, reagente for c-DCE puro ~ obtém-se ape

nas o oxetano 2. (FIGURA 11.2) 

+ 

1 

+ 

2 

FIGURA 11.2 - Ataque nucleofílico concertado ou "quase-con -
~erta~o" efetuado ~el~ si~tema w do estado 
n, n .da acetona a 11gaçao dupla da olefina, 

produzindo oxetanos estereoespecíficos. 

As evidências que indicaram haver parti-

I * formação cipação do estado n', w da acetona na de 1 e 2 

3 * responsável pela enquanto o estado n, w seria o sensibi 

lização da fotoisornerização, foram as seguintes: (i) a adi 

ção de c-DCE ou t-DCE suprime a fluorescência da aceto-



34. 

nai (ii) a formação tanto de 1 como de 2 não é afetada 

significativamente pela adição de uma quantidaoe de 1,3 pe~ 

tadieno suficiente para suprimir 80% da isomerização cis-

trans de DCE i e, (iii) altas concentrações de DCE su~ 

primem a isomerização ~-trans, mas nao a formação 

de oxetano. Os autores verificaram, ainda, que o rendimen 

to quântico de formação de oxetano ... 
e mui to menor que um, 

mesmo para altas concentrações da olefina, implicando que a 

- 1 reaçao entre os estados n,TI* da acetona e DCE é ineficien-

te. Entretanto, a supressão destes estados singlete é efi-

ciente. Estes resultados são consistentes com a admissão 

do envolvimento de um complexo excitado como intermediário 

quer no processo de supressão quer na fotocicloadição corno 

p~oposto anteriormente (TURRO et alii, 1968). Portanto, os 

autores sugeriram que este sistema se comporta segundo o 

mecanismo apresentado no esquema 11.1. 

Esquema 11.1 

kf 
lA* --+1 A + hv 

lA* + t-DCE 

"exciplex" 

"exciplex" 

k 
___ C~l "exciplex" 

1 

A + t-DCE o 



3A * + t-DCE 

k trans 

k . 
c~s 

) 
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t-DCE 

c-DCE 

Assim, a ineficiência na formação de I 

(ou l) pode ser explicada pela possibilidade de a desativa 

çao do exciplex regenerar, competitivamente, os estados 

fundamentais da acetona e da olefina, ao invés de somente o 

fazer para produzir os oxetanos I ou 2 . 

TURRO et alii (1970) estudaram.a su-

pressao da fluorescência de norcânfora e de derivados 

com grupos substituintes em posições adequadas para imoe-

dir o ataque, ou ao plano da carbonila, ou ao plano per

pendicular à carbonila. O objetivo deste estudo era o de 

verificar a aplicabilidade do modelo que atribui caráter 

anfotérico ao sistema n,n*. O estudo quantitativo da va-

riação da reatividade de t-DCE e ~-dietoxietileno(c-DEE) 

em função da estrutura da cetona sugeriu a ocorrência de 

dois mecanismos de supressão distintos: no caso de ~-DCE , 

um sistema elétron-deficiente, haveria interação, predomi-

nantemente, com a face nucleofílica do grupo carbonílico 

(sistema n) e, para sistemas ricos em elétrons, represen 

tados por ~-DEE, os autores sugeriram que o ataque seria, 

predominantemente, ao orbital mono-ocupado~, eletrofíli-

co, do grupo carbonila excitado. 
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HAUTALA & TURRO (1971) aprofundaram 

este estudo e demonstraram que o aumento de grupos subs-

tituintes na estrutura do dieno acarreta um efeito sign~ 

ficativo no valor da constante (de 10 7 a 10 8 M-l.s- l ) 

correlacionado ao potencial de ionização decrescente do 

dieno e não ao padrão de impediIr.ento estérico. 

NIEMCZYK et alii (1972) aprofundaram 

o estudo da supressão de norcânfora e derivados por t-DCE 

e c-DEE. Como os resultados de TURRO et alii (1970) ha-

viam indicado ser a supressão da fluorescência destas 

cetonas sensível a efeitos estéricos, os autores procur~ 

-raro correlacionar o processo de supressao ao processo de 

redução destàs cetonas a álcool, por hidreto, processQ es 

te também sensível a efeitos estéricos. A idéia de que 

o hidreto ataque, como nucleófilo, as faces da alcano 

na no estado fundamental está relacionada ao mecanismo 

proposto para a supressão da fluorescência da alcanona 

por t-DCE, levando-se em conta que, no caso da olefina, 

o ataque nucleofílico será feito pelo estado singlete 

* n, TI da alcanona ao sistema elétron-deficiente do t-DCE. 

Os dados obtidos mostraram existir similaridade entre os 

requerimentos estéricos necessários para o ataque tanto do bo 

io~hidreto de sódio ao estado fundamental destas cetonas 

* como do t-DCE ao estado n, TI das mesmas. Este fato s uge-

re que, em ambos os casos, haveria envolvimento de um es-

tado de transição similar, favorecido pelo ataque exo. 

Por outro lado, a supressao da fluorescência 

destas alcanonas por c-DEE envolveria ataque do 

sistema TI da olefina ao orbital n elétron-deficiente do 
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oxigênio da cetona excitada. Este processo nao sugere pa-

ralelo com a redução do estado fundamental da cetona por bo 

ro-hidreto de sódio. Estes dados confirmam, novamente, 

a natureza anfotérica dos estados n,~*. 

YANG et alii (1977) apresentaram uma ex

tensão do estudo anterior (TURRO etalii, 1970) sobre o 

I caráter anfotérico dos estados n,~* de cetonas. Verifica 

ram, neste trabalho, a influência da estrutura, tanto da 

alcanona como do dieno, sobre as constantes de supressão 

da fluorescência. Foram determinadas as constantes de 

supressão para duas séries de cetonas, (i) acetona e ceto 

nas acíclicas e (ii) norcânfora e seus derivados. Para 

estas séries de cetonas, utilizou-se cis-l,3-pentadieno e 

2,S-dimetil-2,4-hexadieno como supressores. Os valores 

obtidos para as constantes foram comparados com os já 

apresentados para t-DCE (HAUTALA & TURRO, 1971) 

(NIEMCZYK et alii, 1972). 

e c-DEE 

As constantes descri tas são da ordem de 

7 -1-1 10 M .. se, para a supressao por cis-l, 3-pentadie-

no,há diminuição significativa do valor da constante re-

lacionada ao aumento do efeito estérico exercido pelos 

grupos substituintes presentes na cetona, como indicado 

mais detalhadamente pelas informações obtidas no estudo da 

série da norcânfora e derivados. Os dados obtidos pelos 

autores para as constantes de supressão por dienos 

sentaram boa correlação, quantoã influência do 

apre-

efeito 

estérico, com os resultados verificados para DEE indicando 
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que existe" preferência pelo ataque ao orbital mono-ocupa-

do n na supressão de fluorescência por estes compostos. 

Foram realizados alguns outros estu 

dos relacionados, mais específicam~nte, à desativação dos 

1 * estados n, TI de alcanonas. 

Assim, apesar de WAGNER & HAMMOND 

(1968) terem sugerido o uso de dienos como supressores e~ 

pecíficos de estados triplete, WETTACK et alii (1970) de-

monstraram que a fluorescência de cetonas alifáticas e a-

cíclicas também era suprimida por altas concentrações de 

1, 3-pentadieno, e"mbora com menor eficiência que o estado 

3 * n, TI . 

YANG et alii (1971) observaram que o 

1,3-ciclo-hexadieno é mais eficiente que o cis-l,3-pentadi 

eno na supressão seja da fluorescência seja dos vários 

processos fotoquímicos de alcanonas. As reações fotoquí-
1 

micas estudadas ocorriam tanto a partir do n,TI* como do 

3 TI* n, . Como a supressão envolve somente o estado 1 * n,TI 

deve-se atribuir a maior eficiência do 1,3-ciclo-hexadjeno 

à sua maior habilidade em suprimir o estado ln,TI* de 

alcanonas. Os autores verificaram, ainda, haver correIa 

ção direta entre a diminuição da magnitude das constan

tes de supressão da fluorescência de acetona e o incremen 

to do valor dos potenciais de ionização (PI) de várias o 

lefinas e dienos utilizados como supressores. O conjunto 

de resultados obtidos sugere que a supressao de fluores-

cência e a formação de oxetanos envolvem o mesmo interme 

diário, um complexo excitado, como proposto anteriormen-

te (DALTON et alii, 1970b). Este intermediário seria estabi ---- -
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lizado, provavelmente, por interações do tipo transferên-

cia de carga. 

YANG et ~ (1977) estudaram, ainda, a 

influência da temperatura e a influência dos potenciais de 

ionização dos supressores sobre a magnitude das constan

tes de supressão. O efeito õa variação da temperatura 

sobre a eficiência de supressao dos estados excitados su-

gere que exciplexes não-fluorescentes devam ser intermedi 

ários no processo já que, com a diminuição de temperat~ 

ra, há diminuição da constante de difusão a menos 

que se admita que a supressão ocorra através da formação 

de um intermediário reversível, nao se poderia explicar 

nem os casos de aumento nem os casos ~e estabilidade das 

constantes de supressão observados com a diminuição de tem 

peratura. 

No estudo sobre a influência dos po

tenciais de ionização (PI) do supressor sobre a magnitu-

de das constantes de supressao, os autores utilizaram 

urna série de dienos e mono-olefinas corno supressores da 

fluorescência de acetona e norcânfora. Observaram haver 

correlação entre a diminuição do valor do potencial de 

ionização do supressor e o incremento da constante de su

pressao. Corno os PI das olefinas e dienos são mais bai-

xos que os das alcanonas, os autores sugerem que estes 

exciplexes se estabilizem por transferência de carga, ocoE 

rendo transferência de um elétron do estado fundamen tal 
1 . 

do supressor para o estado n,w* da cetona alifática. 
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BARLTROP & CARLESS (1972) também haviam 

observado haver aumento do valor das constantes de supre~ 

sao da fluorescência de acetona (de 10 7 a 10 9 M- l • s -1 ) 

segundo a diminuição ,do potencial de ionização dos die-

nos conjugados utilizados como supressores. Os dados 

obtidos sugerem, corno intermediário comum aos processos 

de supressao de fluorescência e de formação de oxetanos, 

um exciplex estabilizado, predominantemente, por transf~ 

rência de carga. A intermediação deste tipo de exciplex 

seria a responsável pelo não envolvimento de 1,4-birradi-

cais, que conduziriam à perda da estereoquímica por per-

mitirem rotações antes do fechamento do anel. 

PAVLIK ~ ~ (1973) propuseram a fOE 

mação de um exciplex como intermediário entre o estado 

ln,n* de várias cetonas alifáticas e tetracloreto de car 

bono.Os autores obtiveram constantes de supressão de fluo-

rescência da ordem de 10 7 -1 -1 . 
M • s e sugerl.ram que este 

exciplex e, portanto, 1 o estado n,n* seria o respons~ 

vel por parte da fotoquímica de alcanonas neste solvente. 

Vários trabalhos demonstraram que a 

participação dos estados ln,n* de cetonas ocorre, tam

bém, nas fotoelimínações Norrish tipo I e tipo 11. 

WAGNER & HAMMOND (1965) sugeriram ha-

ver envolvimento tanto do estado SI como do estado TI 

de 2-hexanona e 2-pentanona na reação de fotoeliminação 

Norrish tipo 11. Esta pr,oposição baseia-se no fato da 

relação de Stern-Volmer não ter sido suficiente para ex-
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plicar os dados obtidos já que, para altas concentrações 

de piperileno, utilizado corno supressor específico de Tl , 

chega-se a um valor constante para o rendimento quântico 

de desaparecimento da cetona. Aprofundando o estudo so-

bre a clivagem tipo 11, YANGetalii (1969) examinaram as 

velocidades e eficiências de vários processos fotofísi-

cos e fotoquímicos de 2-pentanona, 2-hexanona e 5-metil-2-

-hexanona com o objetivo de obter uma análise mais deta -

lhada do comportamento de alcanonas que possuissem hidr~ 

gênios y, quando fotoexcitadas. Como a principal diferen 

ça entre as alcanonas estudadas é a natureza do hidrogê-

nio y, que varia de primário a terciário, os autores atri 

buíram à diminujção da energia de ligação yC-H o aumen

to da velocidade tanto de formação de produto como de de-

caimento não-radiativo. Como a velocidade de cruzamento 

inter-sistema. não aumenta significativamente para esta sé 

rie, este resultado sugere que um processo químico, a 

abstração do hidrogênio V, deve estar envolvido neste sis 

tema como passo primário, gerando um 1,4-birradical singl~ 

te. Este birradical pode sofrer uma reação reversa e rege-

nerar o estado fundamental da cetona, contribuindo 

aumentar a velocidade dos processos de desativação 

para 

nao-

radiativos. POde, ainda, sofrer fragmentação ou cicliza 

ção para fornecer os produtos. 

YANG & FEIT (1968} apresentaram evidê~ 

cias de que este tipo de clivagem ocorria tanto dos esta-

do Sl como do estado Tl de t-butilmetilcetonas, enquanto 

a clivagem tipo 11 dos análogos metílicos, 2-pentanona e 
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2-hexanona, envolve, essencialmente, o estado T
l

• Os da

dos obtidos mostram, ainda, que a presença de um hidrog~ 

nio y secundário aumenta a eficiência do processo tipo 11 

mas diminui' a eficiência do processo tipo I. 

DALTON et alii(1970~) apresentaram ou-

tro estudo sobre a clivagem-~, onde comparam as reativid~ 

des dos estados 1 n ,,,.* e 3n ,,,.* de várias cetonas alifáti 

cas cíclicas perante este processo. Concluíram que exis-

te uma diferença de pelo menos duas ordens de magnitude e~ 

tre as reatividades destes dois estados excitados perante 

a clivagem Norrish tipo I, sendo o estado Tl o mais reati 

VOe 

ENCINA & LISSI (1978), em um estudo so 

bre a competição entre as fotólises tipo I e tipo 11 para 

cetonas ali fáticas em sOlução, sugeriram que ambos os 

processos envolvem maior contribuição do estado triplete. 

Mostraram, ainda, que o rendimento quântico do processo 

singlete é muito mais afetado pelo volume do grupo alqui-

la substituinte presente no carbono ~ do que o triplete. 

Atribuíram este dado ao menor controle rotacional das rea-

çoes que envolvem o 1, 4-birradical triplete. Em resumo, 

sugeriram que a velocidade da quebra da ligação ~ é quase 

completamente determinada pelo substituinte presente em 

~ e que a transferência do hidrogênio y depende cb substitu-

inte presente no carbono y, o que permite prever, através 

da estrutura da cetona, o tipo de processo, I ou 11, pre-
; 

dominante na fotólise em solução. 
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Foi verificado também que os estados 

1 * n, TI de cetonas ali fáticas interagem com vários outros 

compostos, além de olefinas. Assim, foi estudada a foto 

químiça de cetonas ali fáticas em·.presença de aminas. O 

interesse neste estudo deveu-se a um grande número de tra 

balhos sobre a fotoquímica e a fotofísica oe estados tri-

plete de cetonas aromáticas, que apresentavam vários da-

dos interessantes (YIP et alii, 1972; COHEN et alii, 1973; 

PORTER et alii, 1973). 

TURRO & ENGEL (1969) estudaram a su-

pressao da fluorescência e da fosforescência de biacetila, 

por uma série de compostos que incluia aminas aromáticas 

e alifáticas. Tanto o estado triplete como o estado sin-

glete de biaceti1a têm caráter * n, TI (SIDMAN & McCLURE , 

1955) e há eroissão de luz de a~bos os estados, em solu-

ções fluídas à temperatura ambiente, permitindo a observa 

ção de suas constantes de supressão de ambos os estados e, 

portanto, a comparaçao direta de suas reatividades. Os re-

sultados deste estudo mostraram que, enquanto as aminas 

terciárias suprimem o estado SI de biacetila com constan-

tes cujos valores são difusionais, as aminas secundárias 

sao menos reativas e as primárias nao suprimem SI. A su-

-pressao de SI parece requerer que a amina possua um poten-

cial de ionização menor ou igual a 8 eV. Embora a su-

pressao de SI ou de TI por aminas ali fáticas pareça envol-

ver certo caráter de transferência de carga, a natureza 

do hidrogênio situado no carbono ~ e a densidade eletrôni-

ca do átomo de nitrogênio são mais significativas para o 
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processo de supressao de SI. Verificou-se haver uni for-

midade nos valores das constantes de supressão de fos-

forescência fossem as aminas primárias, secundárias ou 

terciárias. Os autores sugeriram que a supressao de 

SI ou de TI pode envolver a abstração quer de elétronquer 

de hidrogênio, de forma reversíve 1 ou -nao. 

Há, em geral, aumento da constante de supressão de SI em 

relação ã de Tl,quando a supressao envolve estados de 

transição com maior caráter de transferência de carga. 

ENCINA et ~ (1974/75) apresen taram 

dados sobre a supressão de estados singlete de 2-pentano-

na por aminas alifáticas. Empregaram urna técnica de su-

pressão dupla, utilizando 1,3-pentadieno corno supressor 

específico do estado triplete, possibilitando associar 

as alterações observadas na quantidade de produto de cli-

vagem em y (tipo 11) ã supressão do estado singlete da 

cetona pelas diferentes concentrações de amina. Seus 

resultados foram discrepantes dos obtidos para a supres-

sao de SI de biacetUa por aminas (TURRO & ENGEL,1969) ,já 

que os valores de kq (obtidos através da equaçao de 

Stern-Volmer) para as aminas primárias, secundárias e 

terciárias estudadas foram indistinguIveis, embora os 

PI variassem de 7,5 a 8,7 eV. 
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HARRIMAN & ROCKETT (1974) estudaram a 

supressao da fluorescência de soluções ciclo-hexânicas de 

acetona e 2-butanona por urna série de iodetos, cloretos 

e brometos orgânicos. Os autores não observaram a corre 

lação esperada entre os valores das constantes de su-

pressão e os PI dos haletos de alqui la uti li zados corno su 

pressores. Sugeriram haver envolvimento de dois mecanis-

mos diferentes na formação do exciplex, ocorrendo trans 

ferência de carga ora no sentido da cetona, ora no senti 

do do haleto, em função do átomo de halogênio. Por ou-

- -tro lado, as constantes de supressao nao apresentaram 

correlação com as constantes de acoplamento spin-órbita 

do átomo de halogênio, indicando ser o efeito de átomo 

pesado pouco significativo no caso de compostos carboníl! 

cos, corno já indicado em trabalhos anteriores (EL-SAYED, 

1964; WAGNER, 1966). HARRIMk~ & ROCKETT (1973) também 

observaram que o efeito de promoção do cruzamento inter-

sistema por átomos pesados não desempenha um papel impoE 

tante no estudo de estados ln,TI*, quando as constantes 

de supressão tendem a valores difusionais. 

ficaram que as constantes de supressão da 

De fato, veri-

fluorescên-

cia de acetona por vários ânions inorgânicos, em solução 

aquosa, apresentam excelente correlação com os poten-

ciais de ionização destes íons, exceto para nitrato e 

nitrito. 
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11.1.2 - ~stados singlete de aldeídos alifáticos 

e sua reatividade 

A literatura sobre a desativação de es-

tados singlete n,n* de aldeídos é menos extensa do que a 

referente às cetonas. Embora a reaçao de Paterno-Büchi te-

nha sido amplamente estudada e vários grupos tenham procu-

rado elucidar seu mecanismo, como já discutido neste capí-

tulo, poucos destes trabalhos referem-se à estereoquímica 

e ao mecanismo da adição fotoquímica de aldeídos alifáticos 

a olefinas. (JONES 11, 1981). 

YANG & EISENHARDT (1971) apresentaram 

evidências da intermediação de um exciplex, envolvendo o 

estado ln,n* do aldeído e o estado fundamental da olefina, 

" para a reação tipo Paterno-Buchi de alcanais. 

Os autores estudaram o comportamento f2 

toquímico de propanal em presença de uma série de cinco ole 

finas. No caso de l-hexeno, obtiveram 3-nonanona como pro-

duto principal, enquanto para todos os outros quatro sist~ 

mas os produtos principais foram oxetanos. Para anali-

sar a estereoquímica da reação, os autores estudaram, mais 

detalhadamente, o sistema etanal/2-buteno. Obtiveram os 

três estereoisômeros possíveis com rendimentos diferentes 

dependendo da estrutura ,eis ou trans, do 2-buteno. A obseE, 

vação de que esta reação ocorria com alto grau de estereo~ 

seletividade e sem apresentar isomerização detectável,su-

1 gere haver envolvimento do estado n,n* do aldeído na foto 

cicloadição a 2-buteno. Por outro lado, os autores suge-
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riram, ainda, o envolvimento de um birradical singlete na 

reaçao, pois o processo não apresentava estereoespecifi-

cidade. Assim, pOde-se admitir o mecanismo esboçado no 

esquema II.2 para a fotocicloadição de etanal a 2-bute-

no: 

Esquema II.2 

3 * 
~~---------> n, TI 

RCHO h \l 1 * ----> n,TI 

~ 1 * "~---------->I n/TI -olefinal --> birradica: 

olefina singlete 

v 
Oxetano 

Os resultados obtidos neste traba-

lho, comparados aos obtidos em trabalhos anteriores (KH~ 

" RASCH ~~, 1949: BUCHIet gg, 1956), nos quais 

cetonas foram os produtos principais da irradiação de eta 

n al em presença de olefinas terminais, sugerem que a na-

tureza do produto final é determinada não pela estabili-

dade do birradical,.mas, sim, pelo grau de alquilação da 

ligação dupla. Assim, a diminuição do PI das olefinas 

com o aumento do grau de alquilação da ligação dupla 

(HONIG, 1948), facilitaria a formação do exciplex. Este 
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conjunto de resultados pode ser explicado em se admitindo 

a formação preferencial de oxetanos ao invés de cetonas, 

controlada pela facilidade de formação do exciplex que po-

de, subseqnentemente, originar o birradical intermediário. 

o fato de não haver isomerização da olefina durante a rea-

1 * o comportamento do estado n, TI de aldeí çao sugere que 

dos alifáticos difere do de alcanonas, já que o cruzamento 

intersistema, para os aldeídos, não é um processo impor-

tante. 

DALTON et alii (1976) apresentaram da-

1 * dos que permitem comparar a reatividade dos estados n, TI 

de aldeídos com os de cetonas. Os autores estudaram o 

comportamento de uma série de cinco aldeídos perante o pro 

cesso fotoquímico unimolecular de abstração de hidrogê-

1 * nio y. A reatividade dos estados n, TI destes aldeídos, 

para este processo, foi estimada através de alterações na 

-1 
velocidade de decaimento do estado singlete (Lf ), seg~ 

do a estrutura do aldeído. Esta velocidade de decai-

mento aumenta em função da cadeia alquílica lateral: de 

8 -1 8 -1 4,3xlO s (etil), para 5,9 xlO s (!2-propi 1) e 

9 1,OxlO s-l (n-butil). Como a constante de velocidade 

para a fluorescência de aldeídos alifáticos é muito menor 

5 -1 -1 
(kf - 10 s ) que Lf e a constante de cruzamento in-

tersistema não deve ser sensível a substituições por gru-

po metílico nos carbonos y (YANG et alii, 1969), os auto 

res sugeriram que poderia estar ocorrendo um processo foto 

químico primário como abstração de hidrogênio ~ As cons

tantes de velocidade obtidas para o processo de abstração 
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intramolecular de hidrogênio y dos estados ln,n* de al-

deídos alifáticos são comparáveis à reatividade dos es 

1 
tados n,n* de alcanonas para este mesmo processo,quan-

do os hidrogênios sao primários (DALTON & TURRO,1971) , 

ou secundários (YANG ~~, 1969). Estes resultados 

são coerentes com os apresentados por COYLE (1971) em 

estudo sobre as reações fotoquímicas de aldeídos alifáti 

cos em solução. 

Neste mesmo trabalho (DALTON ~ alii, 

1976) os autores apresentaram, também, dados sobre a rea-

tividade nucleofílica e eletrofílica dos estados 1 'fT* n, " 

de aldeídos alifáticos. Este aspecto foi investigado a-

través da comparação entre os parâmetros obtidos para 

a supressão da fluorescência de cinco aldeídos por trie-

tilarrina (TEA) e por t-DCE • A comparaçao entre o pro

cesso de supressão destes aldeídos alifáticos e o de al-

canonas análogas indicou que 
1 os estados n,n* dos al-

deídos são de cinco a dez vezes mais reativos perante a 

- 1 supressao por TEA do que os estados n,n* das alcanonas. 

Entretanto, 
1 os estados n,n* de alcanonas são ligeira -

mente mais reativos, 
.. 

quando o supressor e t-DCE. Tais 

resultados também podem ser explicados admitindo-se a 

natureza anfotérica 1 dos estados n,n* de aldeídos e, 

ainda, a intermediação de um exciplex estabilizado por 

transferência de carga. 

SHlMA ~ ~ (1976) estudaram a fo-

tocicloadição de propanala 1,3-c~clo-hexadieno e,~ugeri-

ram, através de dados cinéticos obtidos por supressao 
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de fluorescência, que a formação de oxetanos, pela adi-

ção do aldeído à olefina, envolve o estado ln,n* do pr~ 

panal. Sugerem a intermediação de um exciplex, estabili-

zado por transferência de carga, porque há correlação 

entre os valores das constan tes de supressão e os PI dos 

1 dienos. O estado n,n* do propanal é mais reativo pe-

rante dienos que o da acetona, como indicam as constan -

tes de supressao obtidas, de cinco a vinte vezes maiores 

do que as obtidas anteriormente para a desativação dos 

1 estados n,n* de acetona (BARLTROP & CARLESS, 1972; YANG 

~~, 1971). Os autores sugeriram que a maior reati

vidade dos aldeídos seria atribuível a efeitos estéricos, 

uma vez que a interação entre o orbital ocupado mais e-

nergético (HOMO) do dieno e o orbital eletrofílico n do 

oxigênio, no plano da carbonila, é menos impedida para os 

aldeídos do que para as cetonas, como proposto anterior -

mente por DALTON et alii (1976). 

CARLESS & MAITRA (1977) estudaram a 

fotocicloadição de acetaldeído a (~)- ou (~)- 1, 3-pentê:i-

dieno. Admitiram a probabilidade desta adição envolver 

a intermediação de um exciplex, produzido pelo ataque 

do estado singlete do acetaldeído ao estado fundamental 

do dieno, reforçando as proposições apresentadas anterioE 

" mente para as reaçoes Paterno-Buchi de alcanais. 

ENCINA ~ ~ (1980) estudaram a fo

toquímica de aldeídos alifáticos em soluções diluídas e 

em presença de olefinas e doadores de hidrogênio. Os re

sultados obtidos foram comparados com os dados disponí-



51. 

veis sobre o comportamento fotoquímico das cetonas. Pa 

ra os aldeídos estudados, a abstração inter ou intramo-

lecular de hidrogênio apresentou velocidades serneIh an-

tes às observadas anteriormente para cetonas. Os autores 

demonstraram ainda, como uma característica relevante na 

fotoquímica de aldeídos, a existência de um processo de 

auto-supressão de seus estados singlete, dependente da 

concentração do aldeído, como proposto anteriormente 

por LEBOURGEOIS ~ alii (1974; 1976). Assim, as constan-

tes obtidas para a supressao da fluorescência de uma sé 

rie de aldeídos por dienos foram menores que as apresent~ 

das anteriormente (DALTON ~~, 1976). Os autores sug~ 

riram, como explicação para esta discrepância, o fato de 

não ter sido feita, no trabalho anterior, correção para 

o processo de auto-supressão, já que, em ambos os estudos, 

o valor de LO decresce quando há substituição a ou y no 

aldeído, embora os valores das constantes apresentem dife 

renças significativas. 

ENCINA et alii (1980) determinaram , 

também, as constantes de supressão de vários aldeídos ali 

fáticos, em ~-hexano e acetonitrila, por compostos insa

turados que apresentavam uma ampla faixa de PIo As cons

tantes de supressão apresentaram valores semelhantes em 

ambos os solventes, contrariando o comportamento 

esperado para um processo de baixa energia livre (tG
o ~ 

- 5 kcal/mol; DF~TON & SNYDER, 1975) interpretado, usual

mente, em termos de um modelo de transferência de carga. 

Segundo YIP ~ alii (1972), que obtiveram resultados 
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3 semelhantes para a supressao de estados n,n* de cetonas 

por a..":l.inas, a ausência de efeito de solvente é compatí

vel com a intermediação de um complexo excitado, estabi-

lizado por transferência de carga, que ou reaja ou regen~ 

re os compostos de partida, competitivamente. 

Por outro lado, a correlação entre 

as CO:lstan tes de supressão obtidas e os PI das olefinas 

utilizadas como supressores, indica, claramente, a possi 

bilidade de duas correlações, uma, para olefinas ricas em 

elétrons e, outra, para olefinas deficientes em elé-

trons. A existência clestas duas correlações sugere o 

envolvimento de dois mecanismos na desativação destes es-

tados singlete. 
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11.1.3 - Objetivos deste trabalho 

Esta revisão mostra que as informa-

çoes disponíveis na literatura são, em alguns casos, con 
, -

traditórias e, de qualquer fo~~a, insuficientes, para o 

esclarecimento dos processos responsáveis pela desativa -

ção dos estados ln,n* de compostos carbonílicos alifáti 

COSo 

A possibilidade do envolvimsnto de 

dois mecanismos na desativação destes estados singlete, 

como proposto por HARRIMN~ & ROCKETT (1974), ENCINA et 

alii (1980) e YJI.NG ~ alii (1977), despertou-nos o in-

teresse sobre estes sistemas. Por outro lado, a interpr~ 

tação apresentada por HARRIMAN & ROCKETT (1974) pareceu-

nos contraditória já que, embora ao aumento cO PI tanto 

dos iodetos como dos cloretos de alquila correspondesse 

a diminuição da magnitude das constantes de supressão, os 

autores propuseram que os iódetos doariam elétrons para 

a acetona enquanto os cloretos atuariam como aceptores.L~ 

vando-se em conta que 0S PI das cetonas alifãticas são mais 

baixos (9,3 a 9,7 eV; YANG et ~lii, 1977J que os dos 

cloretos de alquila utilizados no ,20 a la ,96 eV) é pro-

vãvel que estes supressores realmente atuem como acepto-

res de elétrons. Entretanto, esta proposição não explica 

o fato da magnitude das constantes de supressão ter dimi 

nuído com o aumento dos PI destes haletos, como mostram 

os dados obtidos. 

No caso da supressao por brometos e 

iodetos de alquila, cujos potenciais de ionização sao 
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da mesma ordem que os das alcanonas, a correlação entre 

os potenciais de ionização dos supressores e as constan-

tes de supressão não apresentou um único sentido, isto 

é, enquanto para os iodetos ocorre diminuição da constan-

te com o aumento do PI, para os brometos o efeito e o 

contrário. 

Os dados apresentados neste trabalho 

mostram, ainda, que as constan tes de supressão por brom~ 

tos diminuem com o aumento do número de substituintes no 

carbono ligado ao átomo de halogênio, enquanto para os 

cloretos o sentido deste efeito é o inverso. 

Pela proposta mecanística apresent~ 

da pelos autores para o processo de supressão, a qual não 

se refere às peculiaridades apresentadas pelos brometos 

de alquila, não ficaram explicadas as diferenças de com

portamento destes supressores em relação tanto aos iode-

tos como aos cloretos de alquila. 

-Devido a este conjunto de razoes ,pr~ 

pusemo-nos a estudar a supressão da fluorescência de 

aldeídos alifáticos por iOdetos, brometos e cloretos de 

alquila. A escolha dos haletos de alquila como supress~ 

res deveu-se à possibilidade de contrinuir para a eluci-

dação dos mecanismos envolvidos na supressão de estados 

1 n,T* por esta classe de compostos, que possibilita um 

estudo envolvendo um amplo espectro de PI sem que seja 

necessário alterar significativamente a estrutura da molé 

cuIa. A escolha do aldefdo, deveu-se à possibilidade 
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de verificar a reatividade dos estados ln,TI* de aldeídos 

alifáticos, através da comparação com os dados existentes 

na literatura para as cetonas de estrutura equivalente.E~ 

te estudo poderia possibilitar, ainda, a obtenção de mais 

algumas informações acerca da influência do caráter anfoté 

1 
rico do estado n,TI* de aldeídos, sobre a fotorreativi-

dade destes compostos, provavelmente menos afetada por 

efeitos estéricos do que a reatividade de cetonas. 
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11.2 PARTE EXPERIMENTAL 

11.2.1 - Geral 

Os espectros de absorção, no ultra-vio 

leta (UV) e no visível, foram obtidos utilizando-se um es 

pectrofotômetro Carl Zeiss DMR-21, empregando-se cubetas 

de quartzo Helma de 1 cm. 

Os espectros de emissão de fluorescên-

cia foram obtidos nos espectrofluorímetros Hitachi-Per-

kin-Elmer MPF-4A e Arninco-Bowman SPF, utilizando-se 

primento de onda de excitação de 310 nm. 

com-

Todo o material de vidro empregado no 

trabalho foi lavado com água, detergente neutro, água e, 

finalmente, água destilada senno, posteriormente, seco a 

Os pontos de ebulição (p. e.) obtidos não 

foram corrigidos e, quando a pressão não está especifica

da, referem-se à pressão atmosférica da cidade de são Pau 

lo, ao redor de 700 rnrnHg. 

11.2.2 - Materiais 

Todos os compostos purificados foram 

armazenados em vidro escuro à baixa temperatura. Propanal 

(Merck, P.A.), p.e. = 46-47
0

, lit = 48,80
, * HCP ; butanal 

* HCP refere-se à Handbook of Chemistry and Physics. 
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(Aldrich, P.A.), p.e. = 76-78°, lit = 75,7°,MCP; isobuta

nal (Aldrich, P.A.), p.e. = 60-62°, lit = 63°, HFC* e, pe~ 

tanal (Merck, P.A.), p.e. = 101-102°, lit = 103°, HCP, fo 

ram destilados ã pressão ambiente, com coluna de fraciona-

mento Vigreux, sob atmosfera de nitrogênio seco sob áci-

do sulfúrico concentrado e livre de oxigênio por tratamen 

to com solução de pirogalol. 

2-etilbutanal (Aldrich, P.A.), p.e. = 

84-95° (40 mmHg),lit = 117°, HFC e, 2,3-dimetilpentanal (Al 

d r i ch, P. A. ), P • e. = 9 5 - 10 0° (4 O rnrnH g ) ,li t = 116 ° ( 73 7 mmH g) , 

Beil..1> ,foram submetidos a destilação horizontal sob pre~ 

são reduzida de aproximadamente 40 mmHg. 

Iodeto de etila (B.D.H., P.A.), p.e.= 

72°C, lit = 72,3°, HCP e, iodeto de sec-butila (B.D.H., 

P.A.), p.e. = 116-1170C, lit = 120°, HCP, foram destila 

dos com coluna de fracionamento, em ausência de luz, sob 

pressão atmosférica. Em ambos os casos, foi necessário 

tratar a fração recolhida com solução aquosa de tiossulfa-

" to de sódio para eliminar traços de iodo e,subsequente re-

destilação. Como soluções de iodeto de etila, nas concen 

trações empregadas (O ,025 a 0,15 MJ ,continuavam a aprese~ 

tar absorção na região de 310 nm, foi feita uma tentativa 

de purificá-10 por passagem em coluna de alumina neutra.Os 

espec~ros das soluções, preparadas na ausência de luz, não 

apresentaram alteração após este tratamento. Por compar~ 

ção com a literatura (KlMURA & NAGAKURA, 1961) ,evidenciou-

*HFC refere-se à Catalog HandOook of FineChemicals. 
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se ser esta absorção característica do iodeto de etila pu-

ro, nas concentrações utilizadas. 

Brometo de etila (Aldrich, P.A.) I 

P.e.= 37-37,5 0 
, lit o 

= 38,40 I HCP; brometo de sec-butila 

o o (Eastman, P.A.), p.e. = 88 -89 , lit = 91,2, HCP e, cIo 

o o reto de sec~butila (Aldrich, P.A.),p.e. = 66 , lit= 68,25, 

HCP , foram destilados com coluna de fracionamento Vi-

greux sob pressão atmosférica e, no caso dos brometos de 

alquila, a destilação foi feita em ausência de luz. Solu

ções de brometo de ~-butila de concentrações na mesma 

faixa das utilizadas para as medidas, apresentaram absor-

ção na região de 310 nm. Neste caso, a comparaçao com es-

pectros, no UV, disponíveis na literatura indicou a exis 

tência de impureza, embora o haleto fosse proveniente de 

redestilação fracionada e passagem por coluna de alumina 

neutra. Foi necessário tratar o haleto, bidestilado, com 

solução aquosa de permanganato de potássio em meio neutro, 

secá-lo sobre cloreto de cálcio e, posteriormente sobre 

pentóxido de fósforo e, destilá-lo com coluna de fraciona-

mento de Hempel espelhada, para obter o composto puro, 

conforme indicaram os espectros de R.M.N., I.R. e UV com 

patíveis com os encontrados na literatura (IR, SADTLER, 

n9 4620; RMN, VARIAN, n9 418; UV, KlMURA & NAGAKURA,1961). 

Os cromatogramas obtidos por cromatografia gasosa 

o Porapak, 20 O C) confirmaram o grau de pureza do 

após este processo de purificação. 

(coluna 

haleto, 
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11.2.3 - Métodos 

As constantes de supressao de fluores 

cência foram determinadas utilizando-se a equaçao de 

Stern-Volmer (Secção 1.3). Obteve-se as intensidades re-

lativas de fluorescência, na ausência e presença de supre~ 

sor, através da comparação da altura dos máximos de emis-

sao, em unidades arbitrárias. 

As soluções contendo a mistura aldeí

do-haleto de alquila foram irradiadas no espectrofluorím~ 

tro, por cerca de 10 minutos, nas mesmas condições utili-

zadas para as medidas de supressão de fluorescência, -nao 

se observando alteração significativa dos espectros, 

para nenhum dos sistemas. Os haletos de alquila ut~ 

lizados corno supressores também nao apresentaram emissão 

de fluorescência,"nestas condições. 

-Para as medidas de supressao da fluo-

rescência foram preparados 25 ml de soluções-estoque 0,05M 

do aldeído recém-destilado, em ciclo-hexano. Pipetava-se 

alíquotas de 4 ml desta solução em seis balões volumétri-

cos de 5 ml e acrescentava-se, a cada um dos balões, vo-

lumes conhecidos do supressor (iodeto de etila} , de 10 

a 60 VI. Finalmente, o volume era completado com o solven 

te até 5 ml. As soluções finais tinham concentração 

0,047 M do aldefdo e de 0,025 a 0,15 M do iodeto de eti-

la. Cada uma das soluções era, então, transferida para 

uma cela de quartzo. Todas as etapas de preparação, assim 

como a manipulação das soluções, anteriores ã obtenção do 
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espectro, realizaram-se em ausência de luz. 

Os espectros de absorção destas sOlu-

çoes, no UV, comparados aos espectros de cada um dos comP2 

nentes, nas mesmas concentrações, -indicaram que nao havia 

interação entre o estado fundamental do aldeído e o do 

haleto. 

O brometo de sec-butila foi o segundo 

supressor escolhido porque,entre os haletos citados na 

parte experimental, foi o mais eficiente em testes preli-

minares. 

Foram feitas soluções-estoque ciclo-he 

xânicas 0,5 M de pentanal, purificado como descrito ante

riormente . Alíquotas de 1 ml foram pipetadas em balões de 

5 ml aos quais se adicionava, nos primeiros testes, volu 

mes de 3 a 46 VI de brometo de sec-butila. O volume 

final de cada amostra era completado com ciclo-hexano até 

5 ml. Nestas condições, obtinha-se concentração de pent~ 

nal igual a O, 1M e re supressor vari ando de 5, 5xlO - 3 a 

-2 8,4xlO M. Como a eficiência de supressão era baixa, o 

volume do supressor foi sendo aumentado, em testes sucessi 

vos, até que a variação para as cinco soluções estivesse 

na faixa de 0,5 ml (0,92 M) a 2,5 ml [4,6 M). 

Foram feitas, ainda, medidas de supre~ 

sao da fluorescência de pentanal,por brometo de sec-buti-

la,para soluções degaseadas por, pelo menos, 3 ciclos de 

congelamento - degaseamento - desc~ngelamento,atingindo-se 

- -4 pressoes da ordem de 10 torro Utilizou-se, no processo 
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de degaseamento, tub08 de ensaio l'yrex, de l3xlOO nun com 

constricção para permitir sua selagem àquela pressão. 

Durante estas medidas, notou-se que 

os tubos Pyrex l3xlOO mm que estavam sendo utilizados a-

presentavam efeitos óticos, sendo necessária, portanto, 

sua calibração. 

Os tubos foram calibrados um a um, a-

través da emissao de fluorescência de uma solução de peg 

tanal 0,1 M, nas condições de medida já otimizadas. Após 

isso, já devidamente marcados, os tubos eram lavados nova 

mente, da maneira descrita (secção 11.2.1), e utilizados 

para as medidas. 

11.2.3.1 - Parâmetros de Stern-Volmer, para 

-a supressao por iodeto de etila 

(Etl) 

As projeções de 10/1 versus con-

centração de Etl forneceram ~~a reta, como previsto pela 

-equaçao de Stern-Volmer. 

A figura 11.3 apresenta um exemplo 

deste tratamento, para a supressão de isobutanal em ci-

clo.-hexal1o. Os parâmetros calculados, através de proje-

ções semelhantes a esta, estão resumidos nas tabelas 

11.1 a 11.6. 
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FIGURA II.3. Projeção de Stern-Volrner, para a supressao de 

isobutanal por EtI. As relações entre as in

tensidades 'de emissão (lo/I} são obtidas pela 

leitura direta do espectro de fluorescência. 
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TABELA 11.1 - Parâmetros de Stern-Volmer, para a supressão 

da fluorescência de propanal (4,7xlO- 2M) por 

EtI 

I /1 I EtII x 102 
o -1 moI. 9, 

1,34 2,5 

1,60 5,0 

2,01 7,4 

2,52 9,9 

2,79 12,4 

KSV = 16, ° 
.a 

0,876 1 = 
b = 0,994 r 

a - Coeficiente linear, valor teórico igual a 1. 

b - Coeficiente de correlação. 

TABELA 11.2 - Parâmetros de Stern-Volmer, para a supressão 

da fluorescência de butanal (4,7xlO- 2M) por 

EtI 

I /1 IEtI I x 102 

o -1 
moI. 9-

1,52 5,0 

1,88 7,4 

2,13 9,9 

2,42 12,4 

2,88 15,0 

KSV = 13,3 

.a 0,853 1 = 

b = r = 0,998 

a = Coef,iciente linear, valor teórico igual aI. 

b = Coeficiente de correlação. 
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TABELA 11.3 - Parâmetros de Stern-Volmer, para a supressão 

da fluorescência de pentanal (9,8xlO- 2M) por 

EtI 

IEtI I x 10 2 

10/1 moI. 9-
-1 

1,28 2,5 

1,63 5,0 

1,77 7,4 

1,91 9,9 

2,35 12,4 

KSV = 9,8 

.a 1,06 1 

b 
0,978 r = 

a - Coeficiente linear, valor teórico igual a 1. 

b - Coeficiente de correlação. 

TABELA 11.4 - Parâmetros de Stern-Volmer, para a supressão 

da fluorescência de 2-etilbutanal(6,4xlO- 2M) 

por EtI 

I /1 IEtI I x 10
2 

o moI. 
-1 

9-

1,11 2,5 

1,19 5,0 

1,29 7,4 

1,41 9,9 

1,50 12,4 

KSV = 4,2 

.a 0,992 1 = 
b 

0,997 r = 

a - Coeficiente linear, valor teórico igual a 1. 

b - Coeficiente de correlação. 
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TABELA II.5 - Parâmetros de Stern-Volmer, para a supressão 

da fluorescência de 2,3-dimetilpentanal 
-2 

(7,2xlO M) por EtI 

IEtII x 10 2 

I /I -1 o mo L 9., 

1,19 5,0 

1,31 7,4 

1,45 9,9 

1,60 12,4 

1,70 14,9 

KSV = 5,6 

.a 0,906 1 = 

b 0,999 r = 

a - Coeficiente linear, valor teórico igual a 1. 

b - Coeficiente de correlação. 

TABELA II.6 - Parâmetros de Stern-Volmer, para a supressão 

da fluorescência de isobutanal (0,057 M) por 

EtI 

I /I o 

1,29 

1,57 

1,91 

2,65 

KSV 
.a 
1 

b 
r 

14,0 

= 0,906 

0,998 

IEtII x 10
2 

-1 
mol. 9, 

2,5 

5,0 

7,4 

12,4 

a - Coeficiente linear, valor teórico igual a 1. 

b Coeficiente de correlação. 
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11.3 - RESULTADOS E DISCUSS~O 

II.3.1 - Constantes de Supressão 

As constantes de supressão da fluorescên 

cia, por EtI, foram determinadas a partir dos valores calcu 

lados para a constante de Stern-Volmer, KSV (vide secçao 

II.2.3.1) . 

Para o cálculo destas constantes de su-

pressao (k ) utilizou-se os tempos de vida (T) encontrados 
q 

na literatura (DALTON et alii, 1976) exceto para 2-etilbuta 

nal e 2,3-dimetilpentanal. Os tempos de vida destes 

dois compostos foram determinados em relação ao valor de T 

para pentanal y a partir do espectro de emissão de Euas solu 

ções preparadas para apresentar absorbância idêntica/no co~ 

primento de onda de excitação, a de uma solução daquele 

composto, utilizado como referência. As constantes de su-

pressão obtidas encontram-se na tabela 11.7. 

HARRlMAN & ROCKETT (1974) obtiveram con~ 

tantes da mesma ordem destas, para a supressao da fluores-

cência de acetona (1,00 x 10 9 ~.mol-l s-l) 

(9,2 x 10 8 Lmol- l s -1). 

e 2-butanona 

Prosseguimos o estudo sobre a desativa 

1 çao dos estados n,n* de alcanais utilizando brometo de 

~-butila (2-ButBr) como supressor, pois estudos iniciais 

indicaram ser a eficiência deste composto considerável (k 
q 

2 ButBr utilizado 

nestes estudos havia sido purificado por destilação e pas-
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TABELP. II.7 - Constantes de supressão da fluorescência 

de alcanais por EtI, em ciclo-hexano 

9 
k x 10- 9 

KSV TxlO 
Aldeído q 

-1 -1 -
(Q, • mol ) (s) (Q, • mol . s 

PropaI1al 16,0 2,3 
a 

7,0 

Butanal 13,3 1,7
a 

7,8 

Penta.'1al 9,8 1,Oa 9,8 

2-Eti lbutanal 1,2 1,2b 
3,3 

2,3-Dimetilpentanal 5,6 0,56b 10,0 

Isobutanal 14,0 1,4a 
10,0 

a - DALTON et alii C1976) 

b - Calculados 
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sagem em coluna de alumina. Entretanto, apos sua purific~ 

ção como descrito na secção 11.2.2, não mais se obteve 

constantes mensuráveis, sendo evidenciada a baixa eficiên 

cia do processo de supressão, até mesmo para concentrações 

de supressor da ordem de 4,6 M. 

Tentou-se, então, estudar o fenômeno 

em soluções degaseadas como descrito anteriormente (secção 

11.2.3). Nestes experimentos, utilizou-se soluções de pe~ 

tanal em concentrações menores que 0,1 M, pois o processo 

de auto-supressão era mais evidente nas soluções degasea-

das. Verificou-se, ainda, uma alteração significativa do 

aspecto da curva de emissão, causada por efeito de esp~ 

lhamento de luz. Foram, então, feitos testes para solu-

ções de pentanal 0,075 M e 0,050 M, observando-se o 

mesmo efei to. Utilizando o espectrofluorímetro Hita-

chi Perkin-Elmer MPF-4A, com filtro 35, a detecção do es 

palhamento de luz foi atenuada. Entretanto, mesmo para so 

luções ãegaseadas em tubos previamente calibrados (vide 

-se cçao 1 r. 2 .3) , ô magnitude das razões entre a emissão do 

pentanôl, na ausência e na presença de supressor 

era da ordem de grandeza do erro experi..'Tlental. 
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11.3.2 - Discussão dos Resultados 

Como este estudo indicava nao haver su 

pressao da fluorescência de pentanal por 2-ButBr, contra-

riamente ao relatado por HARRIMAN & ROCKETT (1974), que 

7 -1-1 
obtiveram constantes da ordem de 10 ~.mol .s para a su-

pressão da emissão de acetona por este mesmo composto, pro-

curamos analisar, mais detalhadamente, os espectros de 

absorção tanto deste composto como de EtI, no sentido de 

esclarecer esta aparente discrepância. 

Os espectros de absorção obtidos para 

soluções ciclo-hexânicas de brometo de sec-butila e iodeto 

de etila purificadas como descrito na secçao 11.2.2, encon-

tram-se, respectivamente, nas figuras 11.4 e 11.5. 

11.3.2.1 - A pseudo-supressão por iodeto 

de etila 

A análise do espectro de absorção 

de uma solução ciclo-hexânica(3,lxlO- 3M) de EtI no V.V., 

(FIGURA 11.5) evidenciou existir concordância entre os coe-

ficientes de extinção molar (E} calculados para vários com 

primentos de onda e os citados na literatura (KIMVRA & NA-

G]'IKUFA, 1961}, como indicam os valores relacionados à tabe 

la t1.8. 

A análise dos dados relatados na tabe-

la 11.8 evidencia que, mesmo para o EtI purificado adequad~ 

mente, ocorre absorção a 310 nm, embora E seja pequeno. 
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TABELA 11.8 - Valores comparativos dos coeficientes de 

extinção molar para EtI 

À 
(nm) 

270 

280 

290 

a 
E 

262,5 

112,5 

37,5 

b 
E 

246,8 

111,3 

38,7 

310 4,8 

a - em heptano (KIMURA & NAGAKURA,1961). 

b - deste estudo, em heptano • 



71. 

• 25 

20 

N 

o 15 

X 
w 

• 
10 

5 

270 300 330 360 

). (nm) 
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Por isto, não se discerne, claramente, esta absorção ao se 

utilizar soluções de baixas concentrações, como aquelas 

adequadas para a obtenção da banda a 260 nm, comprimento 

de onda do máximo de absorção (E = 450; K1MURA & NAGAKURA, 

1961) . Como, para as medidas de supressão, as concentra-

ções das soluções de Et1 estavam compreendidas na faixa de 

2,5 a 15,0 x 10- 2 M, foi verificada a magnitude da absor-

ção a 310 nm, nestas condições (FIGURA 11.6). 

A análise dos espectros, àquelas co~ 

centrações, sugere que poderia estar ocorrendo absorção 

competitiva entre o aldeído e o supressor neste comprime~ 

to de o::1da. 

A absorção de Et1, no comprimento de 

onda utilizado para excitação (À = 310 nm) poderia causar 

diminuição da intensidade de emissão de fluorescência do 

aldeído. Assim, a supressão dever-se-ia à absorção compe-

titiva e não a interações entre o estado fundamental do 

haleto e o estado excitado do aldeído. ~ necessário, pOE 

tanto, corrigir as intensidades de emissão da fluorescên-

cia utilizadas para calcular as constantes de supressao. 

No sentido de avaliar se houve, de fato, supressão, corri-

giu-se estas in tensidades, através da expressão 11.1, que 

é semeL'iante às aplicadas por HAUTALA & LETS1NGER (1971) e 

YANG et alii Cl9 77) . 

10 A 
ap 1 - 10- A 

A.r FO 
A 1 + Ksv lQ1 = = 

I 10-A.r AA FA ap 1 -

(11. 1) , 
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onde: 

10 e I 
ap ap 

representam o sinal detectado para a emissão 

de fluorescência, na ausência e presença de 

supressor, respectivamente; 

F~ e F A 
representam a emissão real de fluorescência, 

na ausência e presença de supressor, respe~ 

tivamente; 

A A 
1-10- A e 1-10- T representam a fração de fótons inciden 

tes realmente absorvida, no comprimento de 

onda de excitação, na ausência e presença do 

supressor, respectivamente; 

representam as absorbâncias do aldeído e to-

tal (aldeído + supressor), respectivamente. 

-A expressa0 11.1 pode ser obtida admi-

tindo-se que a intensidade aparente de emissão de fluo-

rescência seja expressa como (DEMAS & CROSBY, 1971) 

onde: 

I ap 

K Àex 

I = ap 
f (A) 

F. 
l 

(11.2), 

representa o sinal detectado para a emissão 

de fluorescência; 

representa as características do ,aparelho no 

comprimento c.e onda de excitação i 
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representa a fração de fótons incidentes 

realmente absorvida; 

representa a intensidade do feixe de luz 

incidente no comprimento de onda de exci-

tação; 

representa a fração de fótons absorvida 

pelo componente i; 

representa a emissao real de fluorescên-

cia no comprimento de onda de emissão. 

-Logo, reescrevendo a equaçao 11.2, a relação 
1° ap 
I ap 

para 

a mistura supressor-aldeído pode ser expressa como 

10 K f (A) ~A IC) AA/AA FO 
Àex Àex A 

~ = (11. 3) , 
I K 

f(A)T 10 AA/A.r FA ap Àex 
Àex 

portanto, 

10 f (A) A. A.r FO 

ap A = 
I f(A)T AA F

A ap 

(II.4)j 

f (A) (1 - 10 
- Aef 

sendo: = ) (11. 5) , 

onde: 

Aef representa a absorbância efetiva no comprimento 

de onda de excitação, 
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obtém-se, por substituição de 11.5 em 11.4, a expressa0 11.1. 

Poder-se-ia, ainda, levando em conta as 

características óticas do espectrofluorímetro Hitachi-Per-

kin-Elmer MPF-4, utilizar outra expressão para a correçao 

de Ia J I , reescrevendo a equação 11.5 como: 
ap ap 

onde: 

Logo, 

f (A) f(A)0,5 - f(A)0,2 (II.6), 

f(A)0,5 e f(A)0,2 ' representam a fraç~o de fõtonsrea! 

mente absorvida quando o caminho 

ótico, b, é igual a 0,5 ~m e 0,2 

IDn, respectivamente, isto é, 

f(A)0,5 - f(A)0,2 representa o diferencial de absor-

ç~o neste aparelho. 

f(A) = (1 - 10-0,5A) - (1 - lOO,2A) ou ainda, 

f (A) 

A 
- "2 

10 (11. 7) 

e, subs ti tuindo 11.7 em 11.4, tem-se: 

AA AA 
FO 1° 10 5 10 "2 A.r A 

2E = ( (11. 8) 
I Arr ~ AA FA ap 

10 5 10 
--2-

logo, 
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~ A.r 
FO 10 5 - 10 2 AA 10 

l-õ. 
1 + KSV !Q! ~ = = 

F AA AA A.r I 
A ap -

10 5 - 10 2 
(11. 9) 

A aplicação das equações 11.1 e 11.9 p~ 

ra a correção das razões 10 11 obtidas pela leitura di-
ap ap 

reta dos espectros de emissão registrados durante o estu-

do da supressão de 2,3-dimetilpentanal por EtI, produziu 

os resultados relacionados a tabela 11.9. 

- o o TABELA 11.9 - Comparaçao entre os valores I II e FA/FA ap ap 

para a supressao de 2,3-dimetilpentanal por 

EtI
a 

b 10 c o d e 
A I I F

A/F 
o 

(EtI) ap ap 
~i FA/FA 

0,225 1,19 1,00 1,00 

0,355 1,31 1,01 1,00 

0,467 1,45 1,04 1,02 

0,595 1,60 l,06 1,02 

0,693 1,70 1,06 1,00 

a- Absorbância do 2,3-dimetilpentanal, na concentração uti
lizada para a supressão, 0,85. 

b- Absorção do iodeto _ de etila, nas concentrações uti1i za
das para a supressao. 

c- Valores obtidos pela leitura do espectro (vide secçao 
11.2.3.1). 

d- Calculado através da equaçao II.lo 

e- Calculado através da equaçao II. 9. 
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(TA 

BELA 11.9) indica, claramente, ter ocorrido um processo 

de pseudo-supressão por absorção competitiva do haleto pois, 

admitindo-se um erro experimental de cerca de 10%, pode-se 

considerar que todos os valores calculados sao iguais 
, 
a 

unidade, denotando a ausência de um processo real de su-

pressão. Verifica-se,ainda, que mesmo a utilização da equ~ 

ção 11. 1 (YANG et alii, 1977), mais geral, não invalida es-

ta conclusão pois, dentre os valores calculados, o maior 

desvio em relação à unidade é de 6%. 

Como a relação entre as absorbâncias 

do Et1 e de todos os aldeídos estucados é aproximadamente a 

mesma y pode-se admitir que as constantes de supressão rel~ 

tadas à tabela 11.7 sejam, na verdade, resultado da absoE 

ção competitiva do iodeto de etila, no comprimento de onda 

ce excitação. 

Entretanto, HARRl~~~ & ROCKETT (1974) 

afirmaram que os haletos de alquila utilizados em seu estu 

do não apresentavam absorção acima de 280 nm, em ciclo -hexa 

no. Estes haletos, entre os quais incluiam-se Etl e 

2-ButBr, foram purificados por destilação fracionada -nao 

tendo sido detectadas impurezas por cromatografia 

em fase gasosa. 

nas condições experimentais daquele tr~ 

balho, soluções de acetona e 2-butanona, 0,1 M em ciclo-hexa 

no, foram suprimidas por concentrações de haleto, no 
.. . mlnl-

mo, cinco vezes maiores do que a da cetona. Considerando 
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os dados obtidos, nestas condições, para a supressao da 

fluorescência de acetona por iodeto de etila (k 
q 

9 1,OxlO 

-1 -1 9 
M .s ; T = 2,lxlO- s) é possivel estimar o efeito 

devido à absorção deste haleto. 

-Assim, supondo uma supressao da ordem 

de 20%, I O II = 1,25 a concentração ap ap , 

do haleto seria igual a 0,12 Me, esta solução teria absor 

bância da ordem de 0,58 Cf: = 4,84 , para À = 310 nm) . 

A absorbância de uma solução 0,1 M de 

acetona, neste mesmo comprimento de onda, deveria ser cer 

ca de 1,2, segundo o espectro disponível na literatura, 

em metanol (SADTLER, N9 89). 

-Utilizando-se a equaçao II.l e estes 

dados, pode-se avaliar ~ constantes relatadas naquele tra 

balho, para acetona. Assim: 

I O 

aE = 1,25 = 
I ap 

valor obtido para a 

F
O F

O 

1,4 logo: = 0,9. 
F F 

Considerando as aproximações feitas, o 
_ F O 

razao ~ sugere não ~aver desativação 

dos estados singlete excitados da acetona pelo estado fun-

damental do iodeto de etila. 

Chegou-se a uma conclusão semelhante 

pela aplicação desta correção às constantes relatadas pa

ra 2-butanona admitindo-se que as absorbâncias da cetona 

(0,1 M) e do haleto (0,10 MJ fossem, respectivamente, 
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iguais a 1,32 e 0,48 e a supressao da ordem de 20%. 

11.3.2.2 - A pseudo-supressão por brometo 

de sec-butila 

J:>._ análise dos espectros de absor-

ção, no UV, obtidos para 2-ButBr purificado por destilação 

fracionada e passagem através de coluna de alumina (FIGU 

RA 11.7), sugere que, nos estudos iniciais, tenha ocorr! 

do, também, um processo de pseudo-supressão por absorção 

competitiva. O espectro de urna solução ciclo~hexânica 

-3 -1,45xlO M nao apresentava absorção a 310 nm (ESPECTRO A, 

FIGURA 11.7), coincidindo com o apresentado na literatu-

ra (KIMURA & NAGp~UPA, 1961). Os cromatogramas obtidos pa 

ra o composto (secção II.2.2) também indicaram ausência 

de impurezas. Entretanto, os espectros no UV para solu-

ções de concentração semelhantes às utilizadas nos estudos 

onde se havia observado supressão (0,92 a 3,0 M), indica-

ram haver absorção nesta região (ESPECTRO B, FIGURA 11.7). 

Foram necessárias três purificações consecutivas deste ha-

leto, corno descrito na secção 11.2.2, para que a absor-

ção nesta região desaparecesse (FIGURA 11.4). 

Soluções bastante concentraQas (0,92 a 

4,6 ~) do haleto purificado adequadamente foram, então, 

testadas, não sendo mais observado nenhum efeito de su-

-pressao. 

Assim, é provável que as constantes 

obtidas anteriormente fossem resultantes da absorção comp~ 
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titiva de impurezas contidas no brometo de sec-butila, as 

quais teriam causado um efeito de pseudo-supressão. 

Eventualmente,poder-se-ia sugerir que 

as constantes relatadas por HARRIMAN & ROCKETT (1974) pa-

7 -1 -1 
ra a supressao da fluorescência de acetona (1,5xlO M .s ) 

7 -1 -] 
e 2-butanona (O,6xlO M .s ), por 2Bu tBr, fossem atri 

1 
buiveis à maior reatividade dos estados n, n* das alcano 

nas. 

Porém, nao parece provável que as ce-

tonas apresentem reatividade maior, perante haletos de al-

quila, em relação a aldeídos de estrutura análoga e os 

dados da literatura demonstram justamente uma tendência 

em sentido contrário. DALTON et alii (1976), utilizando 

TEA como supressor, observaram que a reatividade dos esta 

dos singlete de aldeídos era de cinco a dez vezes maior 

do que a de cetonas. ENCINA et alii (1980) confirmaram es 

tes resultados, para a supressão de n-butanal por este 

9 -1 -1 
mesmo supressor, obtendo uma constante (7,8xlO M .s ) 

consideravelmente maior do que aquela relatada para a 

9 -1 -1 
2-butanona (1,7xlO M • s ). 

Como perturbações spin-orbital não afe 

1 
tam sensivelmente os estados n,n* (WAGNER, 1966iEL-SAYED, 

1964), também não se espera que a diferença de reativida

de observada para aldeldos e cetonas deva-se a efeito de 

átomo pesado. 

Pode-se sugerir, portanto, que as 

constantes relatadas por HARRlMAN & ROCKETT (1974) para 

o processo de supressão da fluorescência de acetona e 2-bu 
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tanona por 2ButBr, devam-se a impurezas que nao tenham si 

do sepanadas do haleto pelo processo de destilação fracio-

nada, utilizado naquele trabalho. Realmente, em nossos es-

tudos, a análise dos espectros, no UV, evidenciou a inefici 

ência deste processo de purificação, embora os cromatogra -

mas houvessem indicado a ausência de impurezas. 

11.3.3 - C0nclusões 

Nossos dados evidenciaram que iodeto de 

etila e brometo de sec-butila não são supressores eficien-

tes da fluorescência de uma série de aldeídos alifáticos 

(propanal, butanal, pentanal, 2-etilbutanal, 2,3-dimetilpe~ 

tanal e isobu tanal) . 

Por outro lado, em trabalho paralelo 

realizado neste laboratório (SCARAMUZZA, 1981) , -nao se con 

seguiu reproduzir os dados reportados (HARRIMAN & ROCKETT, 

1974) para a supressao de 2~butanona por cloreto de t-bu-

tila. Também, não foi possível detectar supressão da fluo 

rescência, ~Jer de 2,4-dimetil-3-pentanona, quer de 2-p€nt~ 

nona, em presença de iodeto de etila. 

-la nao 

Assim, conclui-se que haletos de alqui-

1 sao supressores dos estados n,TI* de compostos carbo 

nílicos alifáticos. 

Entretanto, haletos de alquila são su-

pressores, relativamente eficientes, dos estados singlete 

TI, í.* de compostos aromáticos policíclicos. Mas, para e~ 

tes compostos, diferentemente do observado para estados 
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ln ~* I o efeito de átomo pesado é significativo e, em va

rios trabalhos, atribuiu-se a supressao da fluorescência 

ao incremento do rendimento quântico de cruzamento inter

siste~a (HORROCKS et alii, 1965; MEDINGER & WILKINSON,1965; 

SHIMIZU & AZUMI, 1982). 



111. DESATIVAÇÃO DE ESTADOS SINGLETE n,n* DE 

COMPOSTOS POLIC1cLICOS AROMÁTICOS 

111.1 - INTRODUÇÃO 

86. 

- 1 A supressao de estados n,n* de compostos 

aromáticos tem sido amplamente estudada. Sabe-se que os esta 

dos singlete excitados de hidrocarbonetos aromáticos podem 

ser suprimidos por diversos outros compostos, cujo primeiro 

estado singlete excitado seja de maior energia que o do fluo-

ressor como, por exemplo: (i) aminas (WELLER, 1968; KUZ'MIN 

& GUSEVA, 1969; NAKAJI~~ & AKAMATU, 1969; REHM & WELLER,1970; 

OKADA et alii, 1972; BEECROFT et alii, 1983); (ii) ânions 

inorgânicos (BEER et alii, 1970; BROOKS & DAVIS, 1972; WAT-

KINS, 1973; 1974a; 1974~; SHIZUKA et alii, 1978); (iii) ole-

finas (TAYLOR, 1971; LABIANCA et alii, 1972; TAYLOR & HAMMOND, 

1972) ; (iv) fosfinas (MARCONDES et alii, 1975; 1979~; (v) 

haletos de alquila (HECHNER et alii, 1979) e (vi) alquilbenz~ 

nos e alquilnaftalenos (ITOH et alii, 1976; 1977). --- Estes 

processos de desativação, endotérmicos, podem envolver a in

termediação de exciplexes (HAV~OND, 1970), segundo o esquema 

111.1. 

Apesar dos vários estudos feitos, a natu-

reza das interações envolvidas na formação e estabilidade do 

exciplex ainda não est~ totalmente esclarecida. são propos-

tos dois mecanismos; um, através de interações do tipo tran~ 

ferência de carga e, outro, por interação do tipo resso-

nância de excitação (vide CAPiTULO I) . 
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* I + -<-> I A ... Q 

R, representa a molécula do supressor rearranjada 
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Em trabalhos anteriores realizados nes

te laboratório,estudou-se a supressão da fluorescência de 

urna série de dez antracenos monossubstituidos na posição 9 

ou dissubstituídos nas posições 9 e 10 (A) por grupos doa

dores ou aceptores de elétrons utilizando, corno supresso

res, dimetilanilina (DMA) e trifenilfosfina (FF) (MARCONDES 

et alii, 1975; 1979a). Para estes sistemas, as interações 

entre A e FF e entre A e DMA foram analisadas segundo par~ 

metros tanto do modelo de transferência de carga corno do 

modelo de ressonância de excitação. Não foi possível expl! 

car o conjunto de dados obtidos por nenhum dos dois mode-

los, isoladamente. Assim, verificou-se que, no caso dos 

antracenos substituídos por grupos doadores de elétrons, 

os valores experimentais das constantes de velocidade -·cal 

culados pela equação de Stern-Volmer - para o processo de 

supressão, por DMA, em benzeno, eram discrepantes daqueles 

calculados, segundo o modelo de Weller, empregando-se pa

râmetros referentes à acetonitrila. Corno o processo em ben 

zeno é bastante exotérmico (~G ~ -5 kcal), não seria de 

se esperar tal discrepância (DALTON & SNYDER, 1975), desde 

que predominassem interações do tipo transferência de car

ga na estabilização do exciplex. Este conjunto de dados p~ 

de ser explicado admitindo-se que: (i) o efeito na mudan

ça da polaridade do solvente seja maior para antracenos des 

te tipo, sugerindo que, nestes casos, a transferência de 

carga seja mais importante em acetonitrila do que em benze

no; ou (ii) caso o efeito de solvente seja pequeno, o meca

nismo de transferência de carga, segundo Weller, seria ine

ficiente para explicar o conjunto de resultados obtidos para 
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o processo de supressao por DMA, em benzeno. Para as cons-

tantes em acetonitrila, a teoria de Weller explica adequada 

mente as interações entre DMA e todos os A utilizados. En

tretanto, para a supressão por FF, o modelo de transferên -

cia de carga explica apenas os valores obtidos para antrace 

nos com substituintes aceptores de elétrons. Assim, uma 

descrição satisfatória das ~nterações entre A e FF, em ace-

tonitrila e em benzeno, bem como das interações, em benze 

no, entre DMA e os A com substituintes doadores de elétrons, 

exigiu a inclusão de parâmetros de ressonância de excitação. 

Estes dados sugerem que a extensão do 

caráter de transferência de carga envolvido na estabiliza-

ção do exciplex depende do efeito eletrônico do grupo subs-

tituinte presente no anel. Para a verificação da magnitude 

deste caráter de transferência de carga, foi feita a deter 

minação do momento dipolar (~ ) dos exciplexes e 

formados pelo sistema A-DMA, em solventes de 

constantes dielétricas (REZENDE et alii). Os 

emissivos 

diferentes 

Os dados 

obtidos neste estudo sugerem que, para substituintes acep-

tores de elétrons, pode-se admitir que a estabilização do 

exciplex A-m·iA se dê, predominantemente, por transferência 

de carga enquanto, para 9-metilantraceno e 9-metoxiantrace

no-, possivelmente predominem interações de ressonância de 

excitação. 

Vários dos trabalhos da literatura re-

feren-se à influência exercida, sobre o processo de supres 

são, pela retro-dissociação do exciplex em A* e Q. Outros, 

ainda, referem-se aos efeitos estéricos envolvidos na etapa 

de formação do exciplex. 
.. 

Frequentemente, os supreRsores se 



90. 

lecionados para estes estudos possuem átomos de nitrogênio 

em sua estrutura. 

Assim, MAJlMA et alii (1978), em um 

estudo sobre a supressão da fluorescência de 1- e 2-naftoni. 

trilas (1- e 2-NN) por l-metilimidazol obtiveram gráficos 

de Stern-Volmer não lineares. Verificaram, ainda, que este 

composto não suprime a fluorescência de fenantreno. Por 

outro lado, na supressão tanto de fenantreno como de 2-NN 

por 1,2-dimetilimidazol,os gráficos de Stern-Volmer apresen 

tavam uma ligeira curvatura enquanto, para a supressao de 

l-NN, havia uma correlação linear. Os autores sugeriram 

que a reversibilidade do exciplex tenha um papel importan

te nes~e processo para vários dos sistemas estudados. Nos 

casos em que a constante de supressão é controlada difusio-

nalmente admitiram que a reversibilidade do exciplex seja 

pequena. Nestas condições, o tratamento cinético reduz-se 

à equação de Stern-Volmer (1-NN/l,2-dimetilimidazol). Para 

os outros sistemas, os autores sugerem que uma das vias de 

desativação do exciplex envolva sua recombinação com o su

pressor, explicando, assim, o desvio da linearidade. Os 

autores referem-se, ainda, aos fatores estéricos que esta

riam envolvidos na formação do exciplex. Propõem que, tan

to l-metilimidazol como 2-dimetilimidazol, agiriam como doa 

dores TI na formação do exciplex. Mas, quando do processo 

de interação entre o exciplex e o supressor, ambos seriam 

doadores n. Assim, seria possIvel explicar os baixos valo

res para a supressão do exciplex por 1,2-dimetilimidazol, 

em relação a l-metilimidazol, pela substituição do grupo me 

tIlico na posição~, impedindo estericamente a interação 
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do orbital n com os exciplexes 1- e 2-NN/2-dimetilimidazol. 

MEEUS et alii (1979) estudaram a su-

pressao da fluorescência de 2-metilnaftaleno (2-MN) por tri 

etilamina (TEA) e N-metilpiperidina (NMP). Verificaram 

que, em solventes polares próticos, o processo de supres-

-sao era mais lento do que seria se fosse controlado difu-

sionalmente. Em solvente apoIares, a estabilidade e a 

entropia de formação do exciplex indicaram que o complexo 

2MN-TEA era mais estável do que aquele formado entre 2MN e 

NMP. Estas observações indicaram que efeitos geométricos 

têm importância no processo de supressão. Os autores nota-

ram que em etanol o valor de KSV diminuia com a diminuição 

fda temperatura enquanto, em isooctano, os valores de KSV 

para TEA e NMP aumentaram com o abaixamento da temperatura. 

Estes dados reforçaram a sugestão de que a supressão envol-

va a formação de um exciplex reversível. 

Com relação,mais especificamente, 
~ 

a 

verificação de efeitos estéricos, LAMOLA et alii (1965) es-

tudaram a transferência de excitação eletrônica intramolecu 

lar para os sistemas bicromofóricos representados a se-

guir: 

1 n= li 2 n= 2i 3 n= 3 
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Ocorre transferência intramolecular de 

energia eletrônica singlete e triplete para os três compo~ 

tos estudados. A transferência da excitação triplete dos 

grupos benzofenona para o grupamento naftalênico é totalmen 

te eficiente nos três casos. A eficiência da transferência 

de energia singlete do naftaleno para o grupo benzofenona é 

variável (90% para!i 75% para 2 e 85% para 3) e ocorre 

com velocidade menor do que a transferência de energia tri-

plete. 

Nestes compostos, há transferência in-

tramolecular da excitação singlete do estado 51 do grupo 

1 naftalênico para o estado n,n* de menor energia do cromo-

foro benzofenônico. Os autores concluiram que a natureza 

da transferência de excitação singlete deve envolver, no 

mínimo, dois mecanismos, incluindo um que apresenta certas 

características do processo trivial corno, por exemplo, dis-

torção do espectro de emissão do doador. Os autores sugerem, 

ainda, que efeitos estereoquímicos exerçam urna considerável 

influência neste processo. 

YOROZU et alii (1981) utilizaram çompo~ 

tos quirais corno fluoressores e supressores para investi-

gar quais seriam os requerimentos de geometria específica e~ 

volvidos no processo de supressão por transferência de car-

ga. Os autores acreditam que a utilização deste tipo de com 

posto facilita discernir entre os efeitos "eletrônicos" e 

os efeitos "estéricos", dificilmente distinguíveis quando se 

procura verificar a estereoquímica do processo de supressao 

simplesmente através da introdução de grupo substituintes , 
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de tamanhos diferentes, na molécula. Assim, estudaram a su-

pressao da fluorescência de (R)-(-)-l,l'-binaftilo 

(8)-(-) e (R)-(+)-N,N-dimetil-l-feniletilaminas (EA) , 

por 

N",N-

-dimetil-l-fenil-2-metilpropilaminas (MPA) e N,N-dimetil-l

fenil-2,2-dimetilpropilaminas(DMPA), em n-hexano e observa

ram diferenças significativas no valor da constante de su

pressão. Entretanto, quando se utilizou urna mistura racêmi 

ca de 1,1' -binaftilo,não se observou tais diferenças. 

o valor da constante de supressao depe~ 

de de fatores eletrônicos e de fatores estéricos. Assim, o 

fato dos valores das constantes para DMPA serem maiores do 

que para EA e MPA, na faixa de temperatura utilizada, sugere 

que o decréscimo no potencial de oxidação supere o impedi

mento estérico quando se altera o substituinte de metila pa-

ra isopropila. A introdução de um substituinte t-butila , 

por ou~ro lado, causaria um efeito estérico cuja magnitude 

superaria a do efeito eletrônico causando diminuição do va

lor da constante de supressão. 

Existem alguns outros tr.balhos sobre 

a supressao da fluorescência de compostos aromáticos por he-

teroáto:nos que não nitrogênio ou fósfóro. WALLACE et alii 

(1976),em um estudo sobre a supressão da fluorescência de 

seis hidrocarbonetos aromáticos por dissulfeto de !-butila e 

dissulfeto de n-butila, em acetonitrila ê em benzeno, consi

deram que o mecanismo de transferência de carga não expli

ca o conjunto de dados obtidos e admitem que o processo ocor 

ra por transferência de energia singlete-singlete. Já DAVID 

80N et alii (1977) relatam constantes de supFessão para sete 
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compostos aromáticos ~uprimidos por uma larga gama de com

postos heterocíclicos, em geral derivados metílicos do 

pirrol, do furano e do imidazol. Foram determinados, tam

bém, os ~e para os exciplexes emissivos indicando que há 

razoável caráter de transferência de carga envolvido em 

sua estabilização. 

ERIKSEN et alii (1977) sugerem que um 

exciplex, estabilizado predominantemente por transferência 

de carga, esteja envolvido na supressão da fluorescência 

de 9,10-dicianoantraceno (DCA) por uma série de compostos, 

entre os quais, difenilsulfeto e trans-estilbeno. Argu-

mentam que o potencial de redução e a energia singlete de 

excitação· para DCA (2,89 eV; 66,6 kcal moI-I) facilitariam 

este tipo de mecanismo para substratos com potenciais de 

oxidação El/2 (R/R+) menores do que -2,0 V. Estes valo

res, para trans-estilbeno e difenilsulfeto são, respectiva 

mente, El / 2 (R/R+)= +1,5lV (EBERSON & NYBERG,1966) e 

El/2 (R/R+) = +1,45V. 

EATON (1980) estudou a supressao da 

fluorescência de DCA, em solução Benzênica, por uma série 

de cinco benziltrialquilestananas 

x = Cl, F, H, CH 3 , OCH 3). Através da análise cinÉtica da 

supressao de fluorescência e da formação de produtos, em 

função da concentração de supressor, observou que, embora 

as constantes de supressão de fluorescência aumentassem ra 

pidamente quando o substituinte no anel aromático apresen

tava maior caráter doador de elétrons, a eficiência de for 

mação do produto diminuia. Admitindo que um exciplex re-
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versível fosse o intermediário de ambos os processos, o a~ 

tor explicou os dados relatados através da dependência en-

tre a magnitude da constante de dissociação e o poder elé-

tron-doador de X. À medida em que aumenta o poder elé-

tron-doador de X, a dissociação do exciplex em S* e Q tor 

na-se mais improvável enquanto tornam-se dominantes os 

processos de decaimento não-radiativos ou para 

S e Q ou para formar produtos. 

Em um trabalho subseq~ente 

regenerar 

(EATON, 

1981), este mesmo autor aprofunda o estudo e apresenta 

dados sobre a supressão da fluorescência de uma série de 

sete antracenos - mono e dissubstituídos por benziltri-

metilestanana. Apresenta, ainda, dados para a supressao 

de DCA por uma série de benzil e aliltrialquilestananas. 

Neste mesmo trabalho, levou-se em conta o efeito de sol-

vente. Eaton concluiu que: (i) na supressão dos estados 

SI dos antracenos elétron-deficientes, por benzil e alil 

trialquilestananas, há envolvimento de um exciplex estabi-

lizado por transferência de carga; (ii) no caso das ben-

zilestananas, o caráter de transferência de carga foi ava

liado em cerca de 30%, em solventes apoIares; (iii) os va

lores das constantes de supressao apresentam boa correla

çao com a facilidade de ionização do supressor e o poten

cial de redução do estado excitado do antracenoi (iv) as 

constantes de velocidade para o decaimento não-radiativo 

dos exciplexes variam por um fator de 60, para a série 

homóloga P-X-C6H4-CH2snBu3/9,10-D~A e (vi) estas constan 

tes de velocidade aumentam quando a constante de dissocia

çao do exciplex em A* e Q diminui, o tempo de vida do 
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exciplex aumenta e a constante de formação do produto man

tém-se constante. EATON propõe, ainda, que para 9,10-DCA 

suprimido por benziltrimetilestanana esteja ocorrendo trans 

ferência completa de um .elétron. 

DAVIDSON et alii (1982) observaram que 

a foto-desalogenação de hidrocarbonetos halo-aromáticos po

de ser induzida por sulfeto de dietila. Atribuiram este 

efeito à possibilidade de os hidrocarbonetos estarem parti

cipando de reações de transferência de elétron com os sulfe 

tos. De fato, havia sido verificado anteriormente que os 

sulfetos orgânicos participam de reações de transferência 

de elétron com DCA (FOOTE et alii, 1975; SCHAAP et alii, 

1980) . 

Como BEECROFT et alii (1983) verifica

ram que aminas, além de induzir a foto-desalogenação de 

compostos halo-aromáticos, suprimem seus estados singlete e 

triplete e, ainda, como DCA tem sido utilizado na sensibi 

lização da foto-oxidação de sulfetos (FOOTE et alii, 1975; 

SCHAAP et alii, 1980), tem havido interesse em investigar 

a interação de sulfetos com vários hidrocarbonetos aromáti

cos. Assim, existem alguns trabalhos recentes que se refe

rem à desativação de estados singlete de hidrocarbonetos a

romáticos por compostos que contém átomos de enxofre em em 

sua estrutura. 

BEECROFT et alii (1984) observaram que 

sulfetos de alquila sao supressores da fluorescência de uma 

série de seis compostos aromáticos. Determinaram as cons -

tantes de Stern-Volmer (KsV) para a supressão de fluorescên 
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cia em acetonitrila e em ciclo-hexano e observaram que este 

processo é mais eficiente em solventes polares. Observou-se, 

também, que os efeitos estéricos causados pela introdução 

de substituintes mais volumosos eram mais marcantes em sol 

ventes apoIares. Ambas observações indicam que a supressao 

de fluoresc~ncia, para estes sistemas, envolve um proces~ 

so de transfer~ncia de elétron. Foi relatado que a dissubs 

tituição de aminas por grupos ~-butil retarda a dissocia-

ção do exciplex pireno/N,N-dimetilanilina, aumentando a 

constante de equilíbrio para a formação reversível do ex-

ciplex (CHEUNG & WARE, 1983). Estes autores atribuiram es-

te comportamento ao efeito dos substituintes sobre a entro-

pia de solvatação dos exciplexes e dos estados de transi-

çao envolvidos em sua formação e decomposição. BEECROFT 

et alii (1984) atribuem a tend~ncia que observaram na habl 

lidade de supressao dos sulfetos de di-butila 

(~-Bu2S > ~-Bu2S > ~-Bu2S) a este mesmo efeito. Neste mes

mo trabalho, foi verificado que a presença de sulfetos nao 

somente suprime estados triplete como, também, aumenta o 

rendimento quântico de produção de triplete. Entretanto, em 

bora tenha sido publicado que DCA apresenta um aumento de 

cruzamento intersistema por ação do substrato, em presença 

de tioanisol (MANRING et alii, 1983), BEECROFT et alii, 

(1984) discordam desta interpretação. Experimentos de 

fotólise de relâmpago, utilizando soluções de DCA com quan-

tidades de tioanisol, sulfeto de difenila ou sulfeto de die 

tila suficientes para suprimir, no mínimo,50% da fluoresc~n 

cia não indicaram qualquer aumento significativo no rendi -

mento de tripletes de DCA. 
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III.l.l - Objetivos deste trabalho 

O conjunto de dados referentes à desati

vaçao de estados ln,n* de compostos aromáticos em geral e, 

mais especificamente, à supressão da fluorescência de antra-

ceno, é bastante significativo. Entretanto, ainda persis-

tem alguns pontos envolvendo a fotofísica destes sistemas, 

que despertam interesse. 

Assim, de acordo com o descrito na intro 

dução deste capítulo, trabalhos desenvolvidos por este grupo 

de pesquisa (MARCONDES et alii, 1979ai 1979~) indicaram o 

envolvimento de dois mecanismos no processo de supressão da 

fluorescência de antraceno por dimetilanilina e trifenilfos-

fina. Dando continuidade a esta linha de pesquisa, propuse

mo-nos a estudar a cinética da supressão de fluorescência 

de antraceno por supressores cujo hetero-átomo fosse diferen 

te de nitrogênio ou fósforo. 

Os valores obtidos por DAVIDSON et alii 

(1977) para as constantes de supressão de antraceno por fu

rano (1,Oxl0 9 e 4,Oxl07 M-l.S- l , em acetonitrila e benze-

no, respectivamente) e de 9-cianoantraceno por furano 

7 -1 -1 7 -1 -1 
(l,OxlO M .s ) e tiofeno (l,OxlO M .s ), em acetoni-

trila, sugerem que este processo envolva um mecanismo de 

transferência de carga. EATON (1980) relata a obtenção de 

9 
constantes da ordem de 10 para a supr'essão da DCA por es-

tananas, em benzeno. ERIKSEN et alii (1977) obtiveram cons 

tantes da mesma ordem de grandeza para a supressão da fluo 

rescência deste mesmo composto por difenilsulfeto e 

trans-es ti lbeno. 
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Levando-se em conta este conjunto de da-

dos e, ainda, alguns trabalhos envolvendo a supressao de 

f luores cên cia por sulfetos (DAVIDSON et alii, 1982iBEECROFT ---
et~, 1984), selecionamos para estudo um conjunto de sul 

fetos aromáticos, derivados do tiofenol e do tiocresol.Suas 

estruturas e as abreviações pelas quais serão -.:referidos en 

contram-se a seguir: 

Me 

@SProP~ 
@SMe (o)-CH3-C6H4-SC3H7 

C6HS -SCH3 Me 

®SMe @SEt 
C6HS -SC2 HS 

(m)-CH3 -C 6H4-SCH3 

Me 

@SPrOP~ 
C6HS-SC3 H7 ®SEt (m)-CH3-C6H4-SC2HS 

Me Me @SMe 
(O)-CH3 -C 6H4-SCH3 C$J (p)-CH3 -C

6
H4-SCH3 

Me SMe @SEt Me 
(O)-CH3-C6H4-SC2HS 

C$J (P)-CH3-C6H4-SC2HS 

SEt 

No trabalho de BEECROFT et alii (1984) 

sugere-se, a intermediação de um exciplex reversível, estabi-

lizado por transferência de carga e afetado por fatores es-
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téricos, -no processo de supressao. Assim, corno a influên-

cia da estabilidade do exciplex na magnitude da constan 

te de supressão vem sendo admitida em diversos trabalhos es 

peramos, com a escolha desta série de sulfetos, verifi-

car se há algum efeito significativo no valor da constan-

te relacionado à posição dos substituintes no anel aromáti 

co. Ainda, será feito o estudo do efeito de temperatura p~ 

ra verificar tanto a energia de ativação envolvida no 

processo de supressão no caso do sistema antraceno/sulfetos, 

corno também o papel da reversibilidade do exciplex no refe-

rido processo. 

Esperamos que este estudo nos permita 

constribuir para urna melhor compreensão das interações en-

volvidas na desativação do estado singlete n,n* de antra-

ceno, através da investigação das possíveis correlações 

entre os dados obtidos e os vários parâmetros propostos pe 

las teorias que explicam o processo de desativação daque-

les estados singlete. 
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111.2 - PARTE EXPERIMENTAL 

I I 1. 2. 1 - Ge r a 1 

Os espectros de ressonância magnética 

nuclear (RMN) foram obtidos em um espectrômetro para RMN 

Varian T-60. Os espectros de absorção, na região do visí 

vel e do ultravioleta (UV), foram obtidos em um espec-

trofotômetro Carl-Zeiss DMR-21 e os espectros de fluores-

cência nos espectrofluorímetros Hitachi-Perkin-Elmer 

MPF-4 e Aminco-Bowrnan SPF, com comprimento de onda de 

excitação de 380 nm. 

Os pontos de ebulição (p.e.) sao a-

presentados sem correçao e, quando não especificado, re-

ferem-se à pressão atmosférica da cidade de são Paulo--

cerca de 700 mm Hg. 

O material de vidro empregado no pre-

paro das soluções utilizadas para as medidas de supressão 

de fluorescência foi lavado com água, álcool técnico, mi~ 

tura sulfocrômica e água. Após permanência de pelo menos 

duas horas em detergente neutro Alcanox, este material 

era enxaguado novamente com água e água destilada, sendo, 

- o entao, seco em estufa, a cerca de 110 C. 

111.2.2 - Materiais 

Benzeno (Aldrich, Gold Label) , solve~ 

te utilizado no preparo das soluções para as medidas de 

supressão de fluorescência, antraceno (Merck, Grau de Cin 
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tilação) e tiofenol (Aldrich, Gold Label), não sofreram tra 

tamento prévio. Purificou-se o (O)-CH3-C6H4-SC3H7 e o 

(m)-CH3-C 6H4-SCH3 (XI), cedidos pelo Prof.Dr. Luiz Roberto 

de Moraes Pitombo, por passagem através de coluna de alumi 

na neutra (Merck). Tratou-se o n-hexano (Aldrich, Gold La

bel), utilizado para o preparo das soluções de sulfeto em

pregadas na obtenção dos espectros de absorção, por elui

ção através de uma coluna de alumina ácida de atividade I 

(Merck), adsorvida com nitrato de prata, preparada segundo 

o método descrito por MURRAY & KELLER (1969). Purificou-se 

a acetDnitrila (Aldrich,Gold Label), utilizada no preparo 

das soluções para a obtenção dos voltamogramas cíclicos 

dos sulfetos, como descrito por O'DONNELL et alii (1965). 

Nas medidas de voltametria cíclica, empregou-se iodeto de 

tetrabutilamônio (BDH, P.A.) sem tratamento prévio e per

clorato de sódio (Merck, P.A.) seco' a 100oC, sob vácuo. 

111.2.3 - Preparações 

Os sulfetos aromáticos derivados do 

tiofenol e do tiocresol --utilizados, neste estudo, como 

supressores da fluorescência de antraceno- foram obtidos 

segundo o método de catãlise por transferência de fase, des 

crito por HERRI0TT & PICKER (1975~; 197~b). 

Em função do sulfeto a ser preparado, 

adicionou-se ou 27,0 g (25 ml; 0,245 moI) de tiofenol (Al-

drich, Gold Label) ou 30,5 g (0,245 moI) de tiocresol 

(Eastman, P.A.) a um balão de fundo chato de uma boca (ou a 

um frasco Erlenmayer), contendo 106,0 ml de benzeno (Merck, 
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P.A.) e 16,0 g (0,4 moI) de hidróxido de sódio (Reagen, P. 

A.), previamente dissolvidos em 135,0 ml de água (solução 

3, O M). A esta solução adicionou-se cerca de 100 mg do 

catalisador de transferência de fase (cloreto de trioctilme 

tilamônio - TOMA ) e, por último, uma quantidade equimolar 

à de tiofenol (ou tiocresol) do brometo de alquila adequado 

para a obtenção do sulfeto desejado. 

No caso da preparação dos derivados me-

tílicos do tiofenol e do tiocresol, o procedimento foi um 

pouco alterado. Como especificado na literatura (HERRIOT 

& PICKER, 1975~), ao se utilizar iodeto de metila (Merck,P. 

A.), como agente alquilante, foi necessário adicionar o do-

bro da qUill1tidade em massa deste reagente, em relação 
~ 

a 

quantidade de tiofenol ou tiocresol. Ainda ao se preparar 

este mesmo derivado utilizou-se, algumas vezes, sulfato de 

dirnetila como agente alqu·ilante, em quantidades equimolares 

as de tiofenol (ou tiocresol). 

Em todas as preparaçoes, a mistura rea-

cional permaneceu,de 30 minutos a 1 hora, sob agitação cons 

tante à temperatura ambiente. Após esta etapa, a fase or-

gânica era lavada por cinco vezes com solução de perclora-

to de sÓdio 10% sendo, então, seca por 24 horas sobre sulfa 

to de magnésio anidro (Reagen, P.A.). Eliminava-se, então, 

o benzeno por rotoevaporação, sendo o produto bruto eluído 

através de urna coluna de sllica-gel H para cromatografia em 

camada delgada (Merck), com benzeno. Eliminava-se o ben-

zeno, novamente, por rotoevaporação e destilava-se o sulfe 

to obtido, à vácuo. A tabela 111.1 relaciona os sulfetos 
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TABELA 111.1 - Sulfetos Sintetizados 

Agente P.E. P. E. li t Rendi 
Sulfetos mento 

a1qui1ante °cmnHg °cnmHg (%) 

C6H5 -SCH3 
(I) CH

3
1 83 15 a

75
_

76
14 

76,8 

C
6

H
5

-SC2 H
5 

(11 ) C2H5Br 79
7 b 1102 O 77 ,4 

124
24 750 

C6H5-SC3 H7 
(11 I) C3 H7 Br c 218 ,5-219,5 61,1 

75-76
5 750 

C6H5 -SCH(CH3 )2 (IV) (CH3 ) 2CHBr c 2 06, 5-207 ,5 14,3 

(o)-CH3 -C
6

H4-SCH3 (V) (CH3 ) 2 SO 4 11025 a 98-10013 45,4 

(o)-CH3-C6H4-SC2H5(VI) C2 H5Br 110
5 d 

60-65 
1 

51, C 

(m)-CH3-C6H4-SC2H5(VII) C2 H5Br 125
20 69 , ~ 

(p)-CH
3

-C6H4-SCH3 (VIII) CH3 1 110
20 e 

104-105 20 67 , , 

(p)-CH3-C6H4-SC2H5(IX) C2 H5Br 127
20 e 

101-103 
2 76, I 

a. FOLEY & SMITH (1963) 

b. HERRIOT & PICKER (1975~) 

c. IPATIEFF et a1ii (1938) 

d. PITOHBO (1976) 

e. GILMAN & BEABER (1925) 
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preparados segundo este procedimento, os respectivos rend~ 

mentos e os pontos de ebulição determinados. Os espectros 

de ressonância magnética nuclear apresentaram deslocamentos 

químicos, multiplicidades e integrações coerentes com o es 

perado (TABELA 111.2). 

111.2.4 - Supressão da fluorescência 

Preparou-se soluções-estoque de antrac~ 

-3 no (-10 ~) e de cada um dos sulfetos utilizados como su-

pressores (de -2 a -2,5 M), em benzeno. Na preparação de 

cada lli~a das séries de seis soluções, utilizadas para as 

medidas de supressão, pipetou-se alíquotas de volumes cres 

centes (0,4 a 1,6 ml) da solução-estoque do sulfEto, em 

urna série de quatro balões volumétricos de 3,0 ml. A se-

guir, adicionava-se, por pipetagem, 0,3 ml da solução-esto-

que de antraceno a cada um destes quatro balões e a dois a-

dicionais para preparação das soluções-referência. Comple-

tava-se, então, o volume dos seis balões até 3,0 rnl com 

benzeno. As soluções, preparadas segundo este procedime~ 

to, eram transferidas totalmente, com auxílio de seringas 

hipodérmicas de 5,0 ml, para tubos de ensaio Pyrex (13xlOO 

mm), com constricção, para serem degaseadas por três ou 

quatro ciclos de congelamento-degaseamento-descongelamento. 

As medidas de supressão de fluorescência foram feitas para 

a série de tubos lacrados à vácuo. 

As séries contendo a mistura antraceno-

sulfeto foram irradiadas no espectrofluorímetro nas mesmas 
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TABELA 111.2 - Parâmetros de RMN para os sulfetos utili-

zados 

Sulfetos Parâmetros de RMN 

( o CC1 4/TMS ) 

C6H5 -SCH3 (I) 2,3 ppm, s, 3H 

7,1 ppm, m, 5H 

C
6

H5-SC2 H5 (11) 1,2 ppm, t, 3H 

2,8 ppm, q, 2H 

7,1 ppm, m, 5H 

C
6

H5-SC3 H7 (111) 0,9 ppm, t, 3H 

1,6 ppm, m, 2H 

2,8 ppm, t, 2H 

7,2 ppm, m, 5H 

C6H5 -SCH(CH3 )2 (IV) 1,3 ppm, d, 6H 

3,3 ppm, m, IH 

7,2 ppm, m, 5H 

(O)-CH3 -C6H4-SCH3 (V) 2,3 ppm, s, 3H 

2,3 5ppm, s, 3H 

7,0 ppm, m, 4H 

(O)-CH3-C6H4-SC2H5 (VI) 1,3 ppm, t, 3H 

2,35 ppm,s, 3H 

2,85 ppm,q, 2H 

7,0 ppm, m, 4H 

(m)-CH3-C6H4-SC2H5(VII) 1,3 ppm, t, 3H 

2,3 ppm, s, 3H 

2,85ppm, q, 2H 

7,0 ppm, m, 4H 

Continua 
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Continuação da Tabela 111.2 

Sulfetos Parâmetros de RMN 

(ó CC1 4/TMS ) 

(p)-CH3 -C 6H4-SCH3 (VIII) 2,3 pprn, s, 3H 

2,4 pprn, s, 3H 

7,0 pprn, rn, 4H 

(p)-CH3-C6H4-SC2HS(IX) 1,2 pprn, t, 3H 

2,2 pprn, s, 3H 

2,8 pprn, q, 2H 

7,0 pprn, rn, 4H 

(O)-CH3-C6H4-SC3H7(X) 1,0 pprn, t, 3H 

1,6 pprn, rn, 2H 

2,3 pprn, s, 3H 

2,7Spprn, t, 2H 

7,OSpprn, rn, 4H 

(rn) -CH3 -.C 6H 4 -SCH3 (XI) 2,1 pprn, s, 3H 

2, lSpprn, s, 3H 

6,8 pprn, rn, 4H 
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condições utilizadas para as medidas de supressao da fluo

rescência, por aproximadamente dez minutos. Não se obser -

vou alterações significativas dos espectros de emissão ou 

absorção para qualquer dos sistemas, após esta irradiação. 

Nestas mesmas condições de medida, os sulfetos nao aprese~ 

taram emissão de fluorescência, em soluções benzênicas. 

A comparaçao entre os espectros de 

absorção - no UV - de soluções benzênicas de antraceno-

-sulfeto (de concentração na mesma faixa daquelas utiliza -

das para as medidas de supressão) e os espectros de cada 

um dos componentes, indicou não haver interação entre os 

estados fundamentais do antraceno e do sulfeto. 

As constantes de supressão da fluores

cência de antraceno por esta série de sulfetos aromáticos 

foram determinadas através da equação de Stern-Volmer (vide 

secçao r. 3) • 

Obteve-se as intensidades de emissão 

de fluorescência através de leitura direta do espectro de 

emissão. Através destas intensidades e da equação de Stern 

-Volmer, foram calculados os parâmetros relacionados nas 

tabelas 111. 3 a 111. 12. (Vide FIGURA 111 .1) 

Determinou-se estes mesmos parâmetros 

a várias temperaturas, para alguns dos supressores, com o 

objetivo de avaliar a magnitude da energia de ativação en

volvida neste processo. Estes dados constam das tabelas 

111. 13 a 111. 16. 
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FIGURA III.I-a. Intensidades de emissão de fluorescência pa~a 

antraceno, em função de concentrações crescentes do supressor 

{O)-CH3-C6H4-SCH3 , em benzeno, à temperatura ambiente. 

b. Coeficiente angular = KSV= kqT s (vide secção 

I. 3) . 
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TABELA 111.3 - Parâmetros de Stern-Volmer, para a supressão 

por C6H5-SCH 3 , à temperatura ambiente(22 0 C) 

I 
O/I IQl a 

1,10 0,394 

1,14 0,590 

1,18 0,886 

1,31 1,476 

KSV 
b 0,192 = 

.c 1,022 ~ = 
d 0,996 r = 

a - concentração molar da solução benzênica 

do supressor. 

b - constante de Stern-Volmer. 

c - coeficiente linear (valor teórico igual aI). 

d - coeficiente de correlação. 

TABELA 111.4 - Parâmetros de Stern-Volrner,para a supressão 

por C6HS-SC2HS ' à temperatura arnbiente(22 0 C) 

I /1 o IQl a 

1,17 0,335 

1,25 0,628 

1,29 0,837 

1,32 1,046 

KSV 
b 0,212 = 

.c 1,107 ~ = 
d 0,989 r = 

a, b, c e d - Vide Tabela 111.3 
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TABELA 111.5 - Parâmetros de Stern-Volmer, para a supressao 

por C6H5- SC3H7 ' à temperatura ambiente 

(22°C) 

I /1 
° 

IQl a 

1,04 0,610 

1,12 0,958 

1,15 1,13 

1,22 1,39 

KSV 
b 0,227 = 

.c 0,900 1 = 
d 0,998 r = 

a,b,c e d - Vide Tabela 111.3 

TABELA 111.6 - Parâmetros de Stern-Volmer, para a supressao 

por (O)-CH3-C 6H5-SCH3 , à temperatura ambien 

te (22°C) 

I /1 
° 

IQl a 

1,07 0,100 

1,12 0,299 

1,13 0,399 

1,15 0,499 

KSV 
b 0,198 = 

.c 1,053 1 = 
d 

0,989 r = 

a,b,c e d - Vide Tabela 111.3 
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TABELA 111.7 - Parâmetros de Stern-Vo1mer, para a supressao 

por (O)-CH3-C6H4-sc2H5' à temperatura ambien 

te (22°C) 

10/1 IQl a 

1,03 0,241 

1,06 0,361 

1,13 0,601 

1,23 1,022 

KSV 
b 0,257 = 

.c 0,969 l = 
d 0,999 r = 

a,b,c e d - Vide Tabela 111.3 

TABELA 111.8 - Parâmetros de stern-Vo1mer, para a supressão 

por (O)-CH3-C6H4-sC3H7' à temperatura ambi 

ente (22°C) 

10/1 IQl a 

1,09 0,177 

1,13 0,265 

1,17 0,354 

1,22 0,486 

KSV 
a 0,421 = 

.c 1,018 l = 
d 0,999 r = 

a,b,c e d - Vide Tabela 111.3 



113. 

TABELA 111.9 - parâmetros de Stern-Volmer, para a supressao por 

(m)-CH 3-C 6H4-SCH3 , à temperatura ambiente(22oC) 

I /1 
° 

IQla 

1,01 0,123 

1,04 0,245 

1,07 0,409 

1,11 0,573 

1,15 0,777 

KSV 
b 0,214 = 

.c 0,985 ~ = 

d 
0,999 r = 

a,b,c e d - Vide Tabela 111.3 

TABELA 111.10 - parâmetros de Stern-Volmer, para a supressão 

I /1 
° 

1,03 

1,10 

1,13 

1,21 

KSV 
.c 
~ 

d 
r 

por (m)-CH3-C6H4-sC2H5' à temperatura ambi

ente (22°C) 

0,146 

0,381 

0,571 

0,952 

b 
0,218 = 

= 1,006 

= 0,994 

a,b,c, e d - Vide Tabela 111.3 
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TABELA 111.11 - Parâmetros de Stern-Volmer, para a supressao 

por (p)-CH 3 -C 6H4-SCH 3 , à temperatura ambien

te (22°C) 

I /1 
° 

IQl a 

1,05 0,282 

1,07 0,407 

1,12 0,564 

1,15 0,721 

1,18 0,878 

KSV 
b 0,226 = 

.c 0,985 l = 
d 0,995 r = 

a,b,c e d - Vide Tabela 111.3 

TABELA 111.12 - Parâmetros de Stern-Vo1mer,para a supressao 

I /1 
° 

1,13 

1,16 

1,21 

1,25 

KSV 
.c 
l 

d 
r 

por (p)-CE3-C6H4-SC2H5' à temperatura ambien 

te (22°C) 

IQl a 

0,290 

0,436 

0,654 

0,871 

b 0,209 = 

= 1,07 ° 
= 0,999 

a,b,c e d - Vide Tabela 111.3 
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TABELA 111.13 - Parâmetros de Stern-Volmer, para C6H5-SCH3 , 

em benzeno 

Temperatura KSV 
a r 

(oC) 

9 0,177 0,999 

22 0,198 0,998 

32 0,179 0,998 

40 0,199 0,999 

51 0,178 0,999 

60 0,177 0,997 

a - Coeficiente de correlação 

TABELA 111.14 - Parâmetros de Stern-Volmer, para 

(O)-CH3-C6H4-SC2H5' em benzeno 

Temperatura KSV 
a r 

(oC) 

24 0,277 0,987 

36 0,297 0,996 

47 0,252 0,999 

65 0,282 0,999 

a - Coeficiente de correlação 
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TABELA 111.15 - Parâmetros de Stern-Vo1mer para, 

(O)-CH3-C6H4-SC3H7 em benzeno 

Temperatura 

(oC) 

8 

19 

28 

40 

50 

0,272 

0,282 

0,748 

0,417 

0,420 

a - Coeficiente de correlação 

TABELA 111.16 - Parâmetros de Stern-Volmer 

Temperatura 

(oC) 

24 

36 

40 

50 

0,231 

0,192 

0,200 

0,200 

a - Coeficiente de correlação 

a r 

0,868 

0,995 

0,992 

0,997 

0,978 

para, 

a 
r 

0,990 

0,999 

0,995 

0,992 



111.2.5 - Determinação dos potenciais de 

oxidação dos sulfetos 

117. 

Os potenciais de oxidação dos sulfetos 

foram determinados através de medidas de voltametria cícli 

ca. Para efetuar estas medidas, utilizou-se um gerador 

de onda triangular potenciostato, construído no laborató

rio de eletrônica deste Instituto e um registrador X-Y, 

Houston-Instrument, série 2000. 

Foram preparadas soluções 0,1 M do e

letrólito suporte (perclorato de sódio), em acetonitrila 

purificada como descrito na secçao 111.2.2. Após transfe

réncia desta solução para a célula eletrolítica acrescen

tou-se, diretamente ao meio, duas ou três gotas do sulfeto 

e, borbulhou-se nitrogênio por cinco minutos. 

Empregou-se uma célula eletrolítica de 

três compartimentos (FIGURA III t 2),onde os eletrodos de 

trabalho e auxiliar eram respectivamente, pérola e chapa 

de platina. O eletrodo de referência, representado como 

Ag/AgI, constituía-se em um fio de prata imerso na solu

ção de perclorato de sódio (0,1 M) em acetonitrila, conten 

do iodeto de tetrabutilamônio. 

A figura 111-3 mostra o voltamograma cí 

clico para o C6H5 -SCH3 . Os demais voltamogramas apresen

tam aspecto semelhante. 



F 

A 
B 

FIGURA 111.2 - Cela para Voltametria Cíclica 

A. Eletrodo de trabalho: pérola de platina 
polida 

B. Eletrodo auxiliar: placa de platina 

c. Eletrodo de referência: fio de prata 

D. Solução de eletrólito suporte com 
iodeto de tetrabutilamônio 

E. Placa de vidro sinterizado 

F. Entrada de nitrogênio 
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111.3 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

111.3.1 - Constantes de supressao 

A partir dos valores do KSV - determin~ 

dos segundo a equação de Stern-Volmer (vide secçao 1.3) 

pela relação entre as intensidades de emissão de fluorescên 

cia (I /1) não-corrigidas (vide TABELAS 111.3 a 111.12 na o 

secção 111.2) - determinou-se as constantes experimentais 

de supressão para antraceno em soluções benzênicas degase~ 

-9 
das, admitindo-se que lS = 4,lxlO s (MARCONDES et alii, 

1975). Estes valores constam da tabela 111.17. Estima-se 

que os valores de kq relatados estejam afetados por um 

erro na faixa 10 a 20%, levando-se em conta a técnica de 

medida empregada na determinação de lS 
-9 ( 4 , 1 ± O, 5x lOs) e 

uma incerteza de cerca de 5% nas medidas de I e I, devida o 

a flutuações do espectrofluorimetro. 

As constantes de supressao, a várias 

temperaturas, para antraceno em soluções benzênicas dega-

seadas, encontram-se nas tabelas 111.18 a 111.19. Os valo 

res KSV' referentes a estas determinações, encon tram-se 

nas tabelas 111.13 a 111.16 (vide secção 111.2). 
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TABELA 111.17 - Constantes de supressao da fluorescência de 

antraceno à temperatura ambiente (22 oC) 

Supressor 

0,192 

0,212 

0,227 

0,198 

0,257 

0,421 

0,214 

0,218 

0,226 

0,209 

k x 10-7 (a) 
q 

-1 -1 
(Lmol .s ) 

4,7 

5,2 

5,5 

4,8 

6,3 

10,3 

5,2 

5,3 

5,5 

5,1 

(a) - Constantes calculadas utilizando para o tempo de vida 

do estado singlete excitado do antraceno (T ), em ben 
-9 s-

zeno, o valor de 4,1 x 10 s (~~RCONDES et alii,1975). 
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TABELA 111.18 - Constantes de supressao para C6H5 -SCH3 , em 

benzeno 

Temperatura 

(oC) 

9 

22 

32 

40 

51 

60 

k x 10-7 
q 

-1 -1 
(9-.mol .s ) 

4,3 

4,8 

4,4 

4,9 

4,3 

4,3 

(a) 

(a) - Vide Tabela 111.17 

TABELA 111.19 - Constantes 

Temperatura 

24 

36 

47 

65 

-de supressao para 

k x 10-7 (a) 
q 

-1 -1 
(Lmol • s ) 

6,8 

7,2 

6,1 

6,9 

(a) - Vide Tabela 111.17 



TABELA 111.20 - Constantes de supressao para 

Temperatura k x 10-7 (a) 
q 

(oC) -1 -1 
(~.mol . s ) 

8 6,6 

19 6,9 

28 18,2 

40 10,17 

50 10,2 

(a) - Vide Tabela 111.17 

TABELA 111.21 - Constantes de supressao para 

Temperatura 

24 

36 

40 

50 

-7 
k x 10 (a) 

q 
-1 -1 

(Lmol .s ) 

5,6 

4.,7 

4,9 

4,9 

(a) - Vide Tabela 111.17 

123. 
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A análise dos espectros de absorção e 

de excitação mostra que o processo de supressão nao ocorre 

devido à formação de um complexo entre o estado fundamental 

do antraceno e o dos diferentes supressores, pois, a compa

ração entre os espectros de absorção de cada um dos compo

nentes e aqueles referentes ao sistema antraceno-sulfeto, 

não apresentou nenhuma diferença significativa com relação 

às características das bandas espectrais. Também nao se 

verificou alteração dos espectros de excitação de antrace 

no, na presença e na ausência de supressor e em ambos os 

casos, estes espectros apresentaram características seme

lhantes aos respectivos espectros de absorção. Assim, po

de-se afirmar que as bandas menos energéticas do antraceno 

não estão senuo alteradas devido à presença do supressor, 

na faixa de concentração empregada neste estudo. 

No tempo necessário para a execuçao das 

meu idas de supressão de fluorescência não há formação de 

produto em quantidade detectável, corno verificado irra

diando-se as amostras por dez minutos no próprio fluorí 

metro (vide secção III.2). 

Conclui-se que a diminuição da intensi 

dade de emissão de fluorescência nao se deve a interações 

do estado fundamental do &ltraceno ou à formação de pro-

duto. Assim, nas condições de medida, o processo de 

pressão pode ser atribuído à desativação de estados 
1 

su-

n,n* 

de antraceno por interação via um exciplex - com o esta-

do fundamental dos sulfetos aromáticos e os valores das 

constantes de supressão, relatados na tabela III.17, estão 
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relacionados a facilidade de formação e a estabilidade dos 

mesmos. 

111.3.2 - Voltametria cíclica 

Para a aplicação do tratamento de Weller 

(vide secçao r. 8) é necessário que se conheça o potencial 

de oxidação do doador de carga e o potencial 

de redução do aceptor de carga 

E (D/D+) 

E (A-/~A) pois, estes pa-

râmetros sao àiretamente proporcionais ao potencial de ioni 

zaçao e a afinidade eletrônica dos estados excitados e po-

dem ser relacionados com log kq segundo a equação 1.12. 

Foram obtidos os voltamogramas cíclicos 

para a série de sulfetos utilizados neste estudo, nas con 

dições descritas anteriormente (vide secçao 111.2.5). Os 

vo1tai'1wgramas obtidos apresentam dois picos de oxidação e 

indicara, till~bém, que a transferência de um elétron, para 

os sulfetos analisados, deve ser um processo irreversível 

(FRY, 1972). Ambos os aspectos estão de acordo com dados de 

literatura (COTTRELL & Iv1ANN, 1969; WATANABE et alii 1982). 

Os valores para o primeiro potencial de oxidação dos sulfe-

tos analisados, obtidos a~ravés de leitura uos voltamogra-

mas, encontram-se na tabela 111.22 • A figura 111.4 apresen 

ta o gráfico de log k versus ~(D/D+). 
q 



TABELA 111. 22 - Potenciais de oxidação dos sulfetos, 

peratura ambiente 

+ (a) 
Supressor E(D /D ) 

(V x Ag/AgI) 

C
6

HS-SCH
3 

1,9G 

C6HS-SC2 HS 
2,00 

C6HS-SC3 H7 2,01 

(O)-CH3 -C
6

H4-SCH3 1,88 

(O)-CH3-C6H4-SC2HS 1,82 

(O)-CH3-C6H4-SC3H7 1,88 

(m)-Cn3-C6H4-SCH3 1,86 

(m)-CH3-C6H4-SC2HS 1,86 

(p)-Cn3 -C6H4-SCH3 1,84 

(P)-Cu3-C6H4-SC2HS 1,82 

(a) em acetonitri1a anidra (O,lM NaC10 4 ) i velocidade 
-1 

de varredura de 300 mV.s . 

126. 

, 
a tem 
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8,00 • 

7,80- e 

-
e I-e- e 

e 

r-- - e e 

7,60 

LH--,':------r-----.----'""""T----~,---"'"'"T'"----' 
2,00 . r;36 1;32 1,88 1,84 1,80 

FIGURA 111.4 - Correlação das constantes de emissão da 
+ fluorescência de antraceno com os E{D/D ) 

dos supressores 
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111.3.3 - Energias singlete 

Através da magnitude das energias de 

primeiro estado singlete excitado dos supressores é possí 

vel avaliar a contribuição de interações de ressonância de 

excitação no processo de supressão (vide secção 1.8), 

vés da correlação entre os valores de ~n k e l6E 
q 0,0 

Equação r. 16, secção r. 8). Determinou-se l6E para 0,0 

atra-

(vide 

os 

sulfetos aromáticos utilizados como supressores, através 

do ponto ue cruzamenLo dos espectros de absorção e de emis-

são, ambos normalizados (BERLMAN, 1975). No ponto de in-

tersecção, a energia corresponde à transição do nível zero 

do estado fundamental para o nível vibracional zero do 

primeiro estado singlete excitado, compensada para as dife 

renças de solvatação entre os estados fundamental e excita-

do. 

Este procedimento está ilustrado na fi 

gura 111.5, para (m)-CH3-C6H4-SC2H5. Os comprimentos de 

onda referentes aos pontos isosbésticos, lidos diretamente 

dos espectros normalizados e os valores calculados para as 

energias do primeiro estado singlete excitado dos sulfetos 

(16Eo,0) encontram-se na tabela 111.23 • A figura 111.6 a-

presenta 
1 

o gráfico de 6E versus log ~n k . 0,0 q 
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TABELA 111.23 - Energias singlete (l~E ) para os sulfetos 
0,0 

em benzeno, à temperatura ambiente (22 0 C) 

Ponto l~E 
Supressor 0,0 

1sosbéstico -1 
(kcal.mol ) 

À (nm) 

C
6

H
5

-SCH
3 

287 , O 99,65 

C6H5 -SC2 H5 
287 , O 99,65 

C
6

H
5

-SC
3

H7 
282, O 101,42 

(o) -C6 H4-SCH3 286, O 101,06 

(0)-C6 H4-SC2 H5 
283, O 10 0,35 

(o) -C
6

H
4

-SC3 H
7 

282,9 101,42 

(m) -C
6

H
4

-SCH
3 

280,8 101,85 

(rn) -C
6

H
4
-SC

2
H

S 
279, O 102,51 

(p) -C6 H 4- SCH3 286,2 99,93 

(p) -C6H 4-SC2 H5 286,5 99,83 



CT 
~ 

c 

18,4 

18,20 

18,00 

17,80 

17,60 
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FIGURA 111.6 - Correlação das constantes de supressao da 

fluorescência de antraceno com as lDE 
0,0 

dos supressores. 
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111.3.4 - Discussão 

Os valores das constantes de supressao 

para o sistema antraceno/sulfetos aromáticos, em benzeno, 

estão abaixo daqueles esperados para processos controlados 

por difusão. A ordem de grandeza das constantes obtidas, 

entretanto, não diverge do esperado como mostra a análise 

dos dados da literatura para outros supressores que contêm 

hetero-átomos como, por exemplo, N,P, e vários heterocícli 

cos (vide TABELA 111.24). 

Para a maioria dos sistemas relaciona-

dos na tabela 111.24 as interações entre a espécie excita 

da e o supressor são de natureza de transferência de carga. 

Observa-se que quanto maior o potencial de ionização do su

+ pressor - e El / 2 (D/D ) - menor a constante de supressão. No 

caso dos sulfetos utilizados neste trabalho, as constantes 

7 -1 -1 
obtidas (k - 10 M .s ) seguem a tendência ebservada na 

q 

tabela 1II.24. Assim, pode-se dizer que a transferência de 

carga está desempenhando um papel fundamental no processo 

de supressão da fluorescência de antraceno por este conjun-

to ãe sulfetos. 

Caso algum processo diferente de inte-

raçoes de transferência de carga exercesse um papel deter 

minante na estabilização do exciplex, para os sistemas estu 

dados neste trabalho, poderiam ter sido obtidos valores 

maiores - ou de mesma magnitude do que aqueles relatados na 

tabela III.24, .independente do fato dos + E(D/D ), para 

os sulfetos utilizados, serem mais altos do que os da maio-

ria dos compostos tabelados. 
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TABELA 111.24 - Parâmetros da literatura 

1pa + b k c 
lpressor El / 2 (R/R ) q 

(eV) + (M-l.s- l ) (VxAg/Ag ) 

lSn 9,8d 2,8k 7 d 7,OxlO (DCA/bz) 

12Sn~3 8,4d 1,Sk 4,3xl0 9 (DCA/bz)d 

12Sn(!!.-But)3 7,9d l,lk 9 d 7,9xlO (DCA/bz) 

:I 2SnMe3 
8,ld 1,2k 10,lxl09 (DCA/bz)d 

:I.ns-estil- 1,2le 10 9 (DCA/bz;ac)f 
-beno 

7,369 1,00g 2,2xl0 9 (A/bz)g 

Ao. 7,14h 0,4Sh 11,3xl09 (A/bz)g 

SEt 8,43h 1,3Sh o 8 . 
3,lxlO (CA/ac)] 

SMe 
9 . 

1,7xlO (DCA/ac)] 

metilpirrol 8,2 i 1,3k 8 i 8,2xlO (A/ac) 

8,89i 1,40e 7 i rano 1,OxlO (CA/ac) 

ofeno 8,87i 1,6le 7 i 1,OxlO (CA/ac) 

= acetonitrila; bz= benzeno; CA= 9-cianoantraceno. 

potenciais de ionização verticais; b= potenciais de oxidação, 
acetonitrila, exceto quando especificado; c= constantes de 

pressão de fluorescência; d= EATON(1981); e= EBERSON & NYBERG 
966) x sce,em ácido acético, corrigido segundo MANN & BARNES 
970); f. ER1KSEN et ali i (1977); g= MARCONDES et alii (1979a) i 
M1LLER et alii (197~i= DAV1DSON et alii (1977r:-J. BEECROFT 

. alii (1984);k = valores calculados segundo referência em hi.9 
= calculada a partir do Ks~ relatado, utilizando T = IS,5~10 s 

e 16,OxI0-9s para CA e DCA, respectivamente (MAReONDES et 
ii, 1975 e 1979~), para referência j. 
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WALLACE et alii (1976) apresentam cons

tantes da mesma ordem (k - 10 7 M-l.S- l ) das obtidas neste q 

estudo, para a supressão da fluorescência de alguns compos-

tos aromáticos (trifenileno, fenant~eno, criseno, pireno 

e fluoranteno) por dissulfetos alifáticos. Os autores su-

gerem que a transferência de carga, seja irrelevante no pr~ 

cesso de supressão e supõem que esta ocorra por transferên 

cia endotérmica de energia singlete-singlete. 

Entretanto, em nosso trabalho, as cons-

tantes experimentais de supressão apresentaram urna varia-

çao muito maior do que aquela existente - cerca de 2% - en

tre as lD.E 
0,0 

dos sulfetos. Assim, por exemplo, para um 

mesmo valor de lD.E (-101 kcal/mol- l ), tem-se constantes 
0,0 

de diferentes magnitudes, verificando-se a inexistência de 

correlação entre R.n k e lD.E (vide FIGURA 111.6). 
CJ 0,0 

Observa-se que, para os derivados ~-pro 

pílicos (111 e VI) as constantes obtidas são muito maiores 

1 do que aquelas referentes aos outros sulfetos, com D.E 
0,0 

de mesma magnitude. Assim, não se espera que interações 

de ressonância de excitação estejam contribuindo de 

significativa para a estabilização do exciplex. 

Por outro lado, foi observado 

forma 

(ASSIS 

et alii, 1985) que os valores das constantes de supres-

sao aumentavam ligeiramente com a polaridade do 

7 -1 -1 (kq = 6,6xlO M .s )para!, em acetonitrila) . 

solvente 

Com a in-

trodução de substituintesdeficientes em elétrons no anel 

do antraceno, as constantes sofriam um incremento {k = 
q 

8 -1 -1 10 -1 -1 = 7,2xlO M .s ,em benzeno e 2,lxlO M .s ,em acetoni 
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trila, para DCA/!), quando comparadas àquelas obtidas para 

antraceno, nas mesmas condições. Estes dados e os poten-

ciais de redução do antraceno (c (A-/A = -1,96 eVx sce) e 

do dicianoantraceno (C(A-/A)= -2,89 eV x sce) mostram que o 

sentido de transferência de carga é do supressor para o 

anel aromático. 

Ainda, as constantes de supressao apre-

sentam correlação linear com os potenciais de oxidação dos 

sulfetos (vide FIGURA 111.4), com exceçao dos derivados 

~-propílicos, indicando também que a supressao ocorre por 

um processo de transferência de carga; onde o aceptor 
~ 

e o 

antraceno e o doador é o sulfeto. Entretanto, este mecani~ 

mo não explica a variação da sensibilidade do estado excita 

do do aromático com relação ao potencial de oxidação do 

sulfeto. 

Os estudos a várias temperaturas mos-

traram que a energia de ativação envolvida no processo de 

formação do exciplex é muito pequena (cerca de 1 a 2 kcal 

moI-I). Por outro lado, verificamos, para alguns dos su-

pressores, urna tendência a diminuição da magnitude da 

constante com o aumento da temperatura (TABELAS 111.14 a 

111.17). 

Estes dados podem ser explicados assu-

mindo que a forr;tação do exciplex se dê reversivelmente. 

Assim, a variação na magnitude da constante de supressão,p~ 

ra um mesmo potencial de oxidação, pode ser conseqüência de 

um aumento na dissociação do exciplex em lA* e Q, ao invés 

de dever-se a um decréscimo na velocidade de formação do 

mesmo. 
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LEWIS & HOYLE (1975) encontraram, tam-

bém, para a supressão de hidrocarbonetos aromáticos por 

dienos, uma grande variação no valor das constantes para 

pequenas variações dos potenciais de ionização dos su-

pressores. Estes autores admitiram que estes resultados 

pudessem ser explicados através da reversibilidade dos 

exciplexes. Assim, tanto a ausência de um efeito de sol 

vente significativo como os valores das constantes - mais 

baixos do que os esperados para um processo controlado 

exclusivamente por transferência de carga - sao devidos 

à reversibilidade do complexo excitado. 

o pequeno efeito cinético observado na 

supressao de antraceno por!, quando se altera a polarid~ 

de do solvente está de acordo com a possibilidade de re-

versão no processo de formação do exciplex. Admitindo es-

ta hipótese, poderia ser explicado o fato de ter sido 

observada a diminuição dos valores das constantes para to-

dos os supressores com relação àquelas relatadas para 111 

e VI. Para estes últimos, estamos admitindo um valor me-

nor para k (vide FIGURA 1.6). Esta suposição baseia-se -c 

essencialmente na observação de que a energia de ativação 

para estes sistemas (A/III e A/VI) é maior em relação 
~ 

as 

dos outros sistemas. 
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III.3.5 - Conclusões 

As constantes obtidas para o processo 

de supressao da fluorescência de antraceno, por sulfetos 

aromáticos derivados do tiofenol ou do tiocresol mostram o 

envolvimento de um exciplex, estabilizado por interações 

de transferência de carga. 

Os dados cinéticos sugerem ainda, que 

a reversibilidade de formação do exciplex desempenhe um 

papel sign~ficativo na ordem de magnitude das constantes , 

exceto para os derivados ~-propílicos do orto-tiocresol e 

do tiofenol, possivelmente porque para estes sistemas ha-

ja envolvimente de uma energia de ativação maior. 

Para um melhor esclarecimento destas 

hipóteses, seria interessante determinar as constantes de 

supressão para outros derivados propílicos e para os deri

vados butílicos destes sulfetos. 
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