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Resumo 

Neste trabalho foram sintetizados derivados das dicarboximidas aromáticas ftalimida e 

1,8-naftalimida para os quais foi investigada, em solução de acetonitrilo, a capacidade de 

complexarem iões de térbio ou de európio e de actuarem como cromóforos antena 

capazes de sensibilizar, por transferência de energia, a emissão de luminescência 

característica por parte destes catiões. Foi feita uma caracterização das vias fotofísicas 

activas nestes sistemas, com particular realce para o sistema constituído por Eu(III) e N-

[(3-AA',Aí'-dimetilamino)propil]-l,8-naftalimida e o constituído por Tb(III) e por A -̂[(2-

7V',jV'-dimetilamino)etil]ftalimida. Foi também investigada a possibilidade de interferir 

quimicamente (adicionando trietilamina ou aniões inorgânicos a soluções dos sistemas, 

ou variando a presença de oxigénio no meio) em alguns passos das vias fotofísicas destes 

sistemas para condicionar a intensidade da sua emissão de luminescência. Em vista dos 

resultados obtidos na caracterização das vias fotofísicas destes sistemas, foi possível 

concluir sobre a natureza e propriedades dos complexos formados pela interacção dos 

lantanídeos com os ligandos. Foi também possível a interpretação destes sistemas como 

sendo portas lógicas moleculares com inputs químicos e output óptico (emissão de 

luminescência de lantanídeos). O sistema constituído por Eu(III) e N-[(3-N'JV'-

dimetilamino)propil]-l,8-naftalimida foi aplicado à realização da operação lógica 

inibição (1NH). As propriedades do sistema constituído por Tb(III) e A -̂[(2-AT,A -̂

dimethylamino)ethyl]phthalimide permitiram a sua aplicação como sistema mais 

multifuncional mais complexo. Pode ser desempenhar a operação lógica INH e também 

pode actuar como "unidade processadora" na realização das operações lógicas negação 

de conjunção (NOR) e negação de conjunção possibilitada (EnNOR). Este sistema é o 

primeiro sistema descrito que realiza a operação EnNOR a nivel molecular. 
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Abstract 

In the present study, we synthesized derivatives of the aromatic dicarboximides 

phthalimide and 1,8-naphthalimide. The capability of these compounds to for complexes 

with terbium and europium in acetonitrile solution and to act as energy transfer antenna 

chromophores for generating characteristic lanthanide luminescence was investigated. 

The characterization of the photophysical pathways active in these systems was 

performed, particularly for the systems constituted by Eu(IlI) and TV-f^-A^iV-

dimethylamino)propyl]-1,8-naphthalimide and by Tb(lII) and A -̂[(2-A ,̂A -̂

dimethylamino)ethyl]phthalimide. The possibility of interfering chemically in some steps 

of the photophysical pathways (by adding triethylamine or inorganic anions to solutions 

of these systems or controlling the presence of oxygen in solution), to condition the 

intensity of luminescence emission was also investigated. From the results obtained for 

this characterization of the photophysical pathways of these systems, it was possible to 

reach conclusions about the nature and properties of the complexes formed due to the 

interaction of the lanthanides with the dicarboximide derivative ligands. It was also 

possible to interpret these systems as functional molecular logic gates with chemical 

inputs and optical output (the emission of lanthanide luminescence). The system 

constituted by Eu(III) and Af-[(3-A?,,jV,-dimethylamino)propyl]-1,8-naphthalimide was 

applied to perform the logical operation INH. The properties of the system constituted by 

Tb(III) and N-Kl-NJF-dimethylamino)ethyl]phthalimide allowed its application as a 

more complex multifunctional system. It can be associated to the logic operation INH and 

can act as a "processing unit" in performing the NOR and EnNOR operations. This was 

the first time that the EnNOR operation was described as at the molecular level. 
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Resume 

Dans le present étude on a fait la synthèse de composés derivatives des dicarboximides 

aromatiques phtalimide et 1,8-naphtalimide. On a recherché leur capacité de former des 

complexes avec terbium et europium, en solution de acetonitrile, et aussi de fonctionner 

comme chromophores antenne capables de sensitiser, par transference de énergie, la 

emission de luminescence caractéristique de ces cations. On a fait une caractérisation des 

voies fotophysiques actives dans ces systèmes, en particulier pour les systèmes constitués 

par Eu(III) et Af-[(3-JV,JV"-dimethylamino)propyl]- 1,8-naphtalimide et par Tb(Ill) et N-

[(2-Ar',Ap-dimethylamino)ethyl]phtalimide. La possibilité d'interférence chimique dans 

quelques pas des voies fotophysiques (avec addition de triethylamine ou des anions 

inorganiques à des solutions de ces sistèmes ou controlle de présence de oxigène en 

solution), pour conditionner l'intensité de emission, a aussi été recherché. Les résultats 

obtenus pour caraterisation des voies fotophysiques de ces systèmes, on a arrivé a des 

conclusions au sujet de la nature et propriétés des complexes formés par la interaction des 

lantanides avec les ligans dérivatifs de dicarboximides. Il a été possible d'interpréter les 

systèmes recherchés comme des portes logiques moléculaires avec des inputs chimiques 

et output optique (l'émission de luminescence des lantanides). Le système composé par 

Eu(III) et A/-[(3-7V,Ar-dimethylamino)propyl]- 1,8-naphtalimide a été utilisé dans la 

realization de la operation logique 1NH. Les propriétés du système composé par Tb(III) et 

Ar-[(2-Ar,7V'-dimethylamino)ethyl]phtalimide on permis sa utilisation comme un système 

multi-fonctionel plus complexe. Il peut être associé à la operation INH et peut 

fonctionner comme "unité de traitement" dans la realization des operations logiques NOR 

et EnNOR. Ceci a été le premier système moléculaire décrit comme capable de realizer la 

operation EnNOR. 
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CAPÍTULO 1 

Introdução 



1.1 - Espectroscopia 

1.1.1 - Espectroscopia de Absorção em U.V.-visível 

1.1.1.1 - Introdução e definições 

Quando radiação electromagnética contínua incide num material não opaco, uma 

porção dessa radiação pode ser absorvida. A radiação residual que atravessa o material, 

ao ser decomposta por um prisma, origina um espectro com falhas, um espectro de 

absorção. Como resultado desta absorção, átomos ou moléculas no material passam de 

um estado de baixa energia {estado fundamental) para um estado de energia mais elevado 

{estado excitado). 

Numa espécie química, o grupo de átomos em que se produz absorção denomina-se 

cromóforo. A ocorrência de alterações estruturais num cromóforo reflecte-se na 

quantidade e tipos de luz que a substância absorve. 

Nos espectros de absorção na zona de ultravioleta e visível, as transições originadas 

pela absorção de radiação electromagnética são transições entre níveis de energia 

electrónicos. Ao absorver energia, um electrão passa de uma orbital ocupada, HOMO, 

para uma orbital livre de maior energia potencial, LUMO (figura 1.1). 

o* 

71* A A A 

orbitais livres 

► orbitais ocupadas 

Figura 1.1 - Esquema de transições electrónicas. 
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1.1.1.2 - Transições electrónicas e regras de selecção 

Segundo o princípio de Franck-Condon, uma transição electrónica ocorre sem 

alteração nas posições dos núcleos da molécula nem do meio circundante. A absorção de 

fotões por uma molécula é um processo extremamente rápido, da ordem de IO"15 s, 

durante o qual não há oportunidade para ocorrer alterações estruturais na molécula. 

Teoricamente, quando um electrão numa molécula, emparelhado com outro numa 

mesma orbital, transita para uma orbital de energia superior, o seu spin não se altera e o 

número quântico de spin da molécula mantém-se nulo (S = Xsh s = ± V2). Tanto o estado 

fundamental como o estado excitado têm a mesma multiplicidade de spin, I (M = 2S + 1) 

que se designa por singleto e se representa por S: S0 para o estado fundamental, Si para o 

primeiro estado excitado, etc. 

Através da alteração do estado de spin do electrão excitado, uma molécula no estado 

singleto excitado pode ser convertida num estado de multiplicidade superior, tripleto, que 

corresponde a M = 3. A energia do estado tripleto é inferior à do estado singleto da 

mesma configuração {Regra de Hund). 

Nem todas as transições aparentemente possíveis são observadas na prática. Uma 

série de regras de selecção define as transições teoricamente possíveis num sistema. 

Algumas transições proibidas podem ocorrer em condições especiais, mas as intensidades 

de absorção associadas são muito inferiores às de transições permitidas. 

Transições entre estados de diferentes multiplicidades de spin não são permitidas. Na 

pratica, estas transições ocorrem originando bandas de absorção com e ~ 0 - 100 M 'cm"1 

devido à existência de alguma interacção entre as funções de onda de diferentes 

multiplicidades devido a acoplamento spin-orbital. O acoplamento spin-orbital também 

permite a ocorrência de cruzamento intersistema, ou seja a passagem de um estado 

excitado singleto (So) para um estado excitado tripleto (Ti), um fenómeno favorecido 

pela presença de átomos pesados. 

Algumas transições são proibidas por simetria. Este tipo de transições pode ser 

observado na prática devido a acoplamento vibracional que se verifica devido ás 

vibrações nas moléculas as afastarem da simetria perfeita. 
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Há transições de e para estados vibracionais diferentes do estado vibracional 

fundamental 0, cuja intensidade depende da posição relativa e formas das curvas de 

energia potencial de cada estado. Estas transições são responsáveis pela estrutura 

detalhada de espectros de absorção e de emissão (figura 1.2). 

configuração nuclear 

Figura 1.2 - Diagrama de energias potenciais com transições verticais (princípio de Franck-Condon) entre 

estados vibracionais diferentes. 

1.1.1.3 - A lei de Lambert-Beer 

Para um material, a lei de Lambert-Beer (equação 1.1) relaciona a eficiência 

experimental da absorção de luz a um comprimento de onda X, traduzida pela absorção 

{A, adimensional), com a concentração da espécie absorvente (c, em mol l"1), com a sua 

absortividade molar (£(À), em M" cm" ) e com o comprimento do trajecto de absorção (/, 

em cm). A absortividade molar depende da magnitude dos sistemas de absorção e da 

probabilidade de ocorrência de transições, podendo variar entre 0 e IO6 M"'cm"'. 

A(/l) = log (h°/Ix) (1.1) 

= £(Ã) l C 
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A lei de Lambert-Beer só é rigorosamente obedecida quando a amostra é diluida. 

Observam-se desvios quando se dão interacções entre diferentes formas da espécie 

absorvente, como acontece para concentrações elevadas. 

1.1.2 - Luminescência 

1.1.2.1 - Introdução e conceitos gerais 

Uma molécula electronicamente excitada pode regressar ao estado fundamental por 

uma variedade de processos, radiativos ou não-radiativos intramoleculares. 

Luminescência é a designação geral dada à emissão de luz ultravioleta, visível ou 

infravermelha por uma espécie química ao regressar ao estado fundamental. Apesar de 

moléculas poliatómicas terem muitos estados electrónicos excitados, a emissão de 

luminescência ocorre quase exclusivamente a partir dos mais baixos estados excitados de 

qualquer multiplicidade (regra de Kasha), como Si e T| em moléculas orgânicas, por 

exemplo. 

A luminescência de uma espécie química é caracterizada pelo seu espectro de 

emissão característico, pelo seu rendimento quântico (0, a fracção de moléculas 

excitadas que decaem com emissão de luz, obtida da comparação entre a quantidade de 

energia emitida e absorvida1) e pelo seu tempo de vida (r, a duração do estado 

luminescente). Apesar do tempo de absorção e emissão de um fotão ser comparável (IO"15 

s), as moléculas têm tendência a permanecer nos estados excitados durante algum tempo 

(10" -10" s, dependendo do composto e do meio circundante) antes de emitir um fotão 

ou sofrer um processo de decaimento não-radiativo. 

Fluorescência pode ocorrer quando o estado inicial (excitado) e o estado final 

possuem a mesma multiplicidade de spin; este processo ocorre na escala temporal de 10" 

-10" s. Quando o estado inicial e o estado final possuem multiplicidades diferentes a 

emissão defme-se como fosforescência, e ocorre na escala temporal de 10"6-1 s. Ambos 

os fenómenos estão incluídos no termo luminescência. 

A conversão interna (IC) é um processo não-radiativo de regresso da molécula 

excitada ao estado fundamental, através de níveis vibracionais {relaxamento vibracional) 
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associados a cada estado electrónico e ocorre na escala temporal de 10""-I0~y s. 

Cruzamento intersistema (1SC) corresponde à alteração da multiplicidade do estado 

excitado com alguma perda de energia, pode resultar em fosforescência e ocorre na escala 

temporal de 10" -10" s. Outros fenómenos não-radiativos incluem transferência de carga 

intramolecular e alterações conformacionais da molécula excitada.' Estes processos 

podem ser esquematicamente representados através de um diagrama de Perrin-Jablonski 

(figura 1.3). 

Figura 1.3 - Diagrama de Perrin-Jablonski representando os vários processos possíveis em fenómenos de 

luminescência. IC: conversão interna; ISC: cruzamento intersistema; Sn: estados singleto; Tn: estados 

tripleto; linhas quebradas: processos não-radiativos. 

Processo Tempo associado /s 
Absorção (excitação) 10"1b 

Relaxação vibracional 10-12-10"10 

Estado excitado S (fluorescência); rs 1 0 , 0 - 1 0 - 7 

IC 10"11-10-9 

ISC 10"1 0 - 10a 

Estado excitado T (fosforescência); rT 10'6- 1 

Tabela 1.1 - Tempos associados aos diversos processos envolvidos em transições electrónicas. 



A presença de átomos pesados em moléculas aromáticas resulta em extinção de 

fluorescência devido ao aumento de probabilidade de ocorrência de cruzamentos 

intersistema, graças ao efeito do átomo pesado no aumento do acoplamento spin-orbital. 

Como consequência da combinação destes processos, o comprimento de onda de 

emissão de fluorescência deve ser sempre superior ao da energia absorvida (regra de 

Stokes). No entanto, verifica-se frequentemente alguma sobreposição entre espectros de 

absorção e de emissão devido à existência de estados de energia vibracional superior a 0, 

tanto no estado fundamental como no excitado. O desvio de Stokes é a diferença entre o 

comprimento de onda dos máximos de luminescência e dos correspondentes máximos de 

absorção. O desvio de Stokes aumenta com alterações da geometria da molécula entre o 

estado fundamental e o excitado. 

A maior parte de compostos fluorescentes são compostos orgânicos aromáticos ou 

alifáticos altamente conjugados. O aumento da conjugação leva à variação de espectros 

de absorção e de emissão para maiores comprimentos de onda e aumento de rendimento 

quântico. As transições de menor energia verificadas para compostos aromáticos são do 

tipo 7i—>K*, com elevados e e 0. O envolvimento de um heteroátomo num sistema K pode 

fazer com que a transição de menor energia seja n—>n* com e cem vezes menor que as 

transições 7t—>7t* e tempos de vida (rs) cem vezes superiores. 

1.1.2.2 - Processos inter-moleculares de relaxação 

Transferência de energia de excitação. A transferência de energia de uma espécie 

química excitada dadora para uma espécie aceitadora pode ser uma heterotransferência 

(quando as duas espécies são quimicamente diferentes) ou homotransferência (quando 

dador e aceitador são iguais), podendo envolver ou não emissão de luz. 

Transferências radiativas de energia ocorrem quando a espécie aceitadora absorve 

um fotão emitido pela espécie dadora e depende da sobreposição espectral e concentração 

de dadores e aceitadores, tendo como consequência a diminuição da intensidade de 

fluorescência da espécie dadora na zona de sobreposição espectral (efeito de filtro 

interno). 
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As transferências não-radiativas de energia resultam de interacções a curta ou longa 

distância, menores que o comprimento de onda do fotão que seria emitido, entre a espécie 

dadora e a aceitadora. A sua eficácia depende da sobreposição entre o espectro de 

emissão do dador e o de absorção do aceitador, do rendimento quântico da fluorescência 

do dador, das distâncias intermoleculares e da orientações dos cromóforos dador e 

aceitador. As interacções entre as espécies podem ser Coulômbicas ou devidas a 

sobreposição de orbitais moleculares. 

No primeiro caso, interacções Coulômbicas, consistem em interacções dipolo-dipolo 

a longa distância (superior à soma dos raios de van der Waals), por mecanismo de 

Fõrster, e involvem transferências de energia entre estados singleto.3 A constante de 

transferência de energia k^x para o mecanismo de Fõrster é dada por 

kET=V-PD{R0/rf (1.2) 

/?o6 = [(9000 In 10 K2 0b) / ( 128 K5 n4 NA)] J0 

em que z°D é o tempo de vida do estado excitado do dador na ausência de transferência e 

Ro é o valor do raio critico de Fõrster, a distância a que kF,j = l/Tu (sendo K2 o factor de 

orientação do dipolo e J o integral de sobreposição espectral), podendo ocorrer 

desactivação do estado excitado do dador ou transferência de energia com igual 

probabilidade e depende do rendimento quântico da emissão do dador. 

As interacções devido a sobreposição de orbitais moleculares ocorrem 

necessariamente a curta distância e incluem interacções de ressonância de carga e trocas 

de electrões {mecanismo de Dexter, figura 1.4). O mecanismo de Dexter pode ocorrer 

para estados de qualquer multiplicidade em qualquer combinação mas o número quântico 

de spin global do sistema deve-se manter durante o processo. A constante de 

transferência de energia, &ET, no mecanismo de Dexter é dada por (equação 1.3). 
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i l 

3 D * A D 3 A * 

Figura 1.4 - Representação esquemática de um mecanismo de Dexter entre estados excitados tripleto. D: 

dador; A: aceitador. 

kEja[h/(2K)]P2Jexp(-2r/L) (1.3) 

em que r é a distância entre o dador D e o aceitador A, L determina a magnitude da 

interacção (por vezes considerado como a soma dos raios de van der Waals de dador e 

aceitador), P refere-se a interacções entre orbitais (L e P são constantes dificilmente 

relacionáveis com quantidades determináveis experimentalmente). J é o integral de 

sobreposição espectral da emissão do estado dador e do aceitador, representa 

equiparação dos níveis de energia envolvidos no processo. 

Transferência de electrões fotoinduzida (PET). Este processo, responsável por 

alguma reacções orgânicas fotoquímicas, encontra-se na base do mecanismo de 

fotossíntese, na conversão artificial de energia solar e é frequentemente responsável pela 

extinção de fluorescência. Pode ocorrer de duas formas, redutiva e oxidativa, descritas 

esquematicamente na figura 1.4. Em qualquer dos casos, envolve uma espécie dadora de 

electrões (D) e uma espécie aceitadora (A). 
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A* + D A* -+ D . + ^ 

LUMO-
■LUMO 

HOMO" 
r HOMO 

> transferência redutiva 

D* + A 

LUMO-

HOMO' 

LUMO 

HOMO 

D
, + + A*- "Ï 

> transferência oxidativa 

w 
Figura 1.5 - Processos de transferência de electrões fotoinduzida. 

Na forma redutiva de transferência de electrões fotoinduzida, a espécie aceitadora é o 

composto ou grupo num estado excitado (A*). A presença de apenas um electrão 

desemparelhado na HOMO de A* (após transição do electrão excitado para a LUMO) 

permite a passagem de um electrão de maior energia de D para a HOMO de A*. A 

fluorescência de A* é extinta pela impossibilidade do electrão na LUMO regressar a 

HOMO com emissão de um fotão. Na forma oxidativa de transferência de electrões 

fotoinduzida, o grupo ou composto excitado é a espécie dadora (D*). A extinção de 

fluorescência ocorre por transferência do electrão excitado em D* para a LUMO de 

menor energia do aceitador A que é pobre em electrões. 

A variação de energia livre de Gibbs para este processo é descrita pela equação de 

Rehm-Weller (equação 1.4), usando os potenciais de oxi-redução das espécies dadoras e 

aceitadoras, 

AG° = £0X(D)-£ r ed(A)-£* + C (1.4) 

em que E* denota a energia de excitação e C traduz interacções coulômbicas entre iões 

radicais e é igual a -0.06 eV em acetonitrilo.4"6 
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Num processo intramolecular a transferência de electrões fotoinduzida resulta numa 

redistribuição de carga dentro da molécula, enquanto que num processo intermolecular 

origina duas espécies com carga electrónica. 

Formação de excímeros e exciplexos. A colisão de duas moléculas iguais, uma no 

estado fundamental e uma no estado excitado, pode resultar na formação de um dímero 

excitado ou excímero. Num excímero, a energia de excitação fica deslocalizada entre os 

seus dois componentes. Um excímero emite fluorescência numa banda a comprimento de 

onda superior ao do monómero constituinte, sem estrutura detalhada (i.e., sem bandas 

vibracionais), devido ao seu estado de energia mais baixo ser dissociativo, podendo ser 

considerado contínuo. Excímeros intramoleculares podem-se formar quando os 

monómeros se encontram ligados por uma cadeia flexível, sendo este processo 

independente da concentração e difusão de monómeros em solução. 

Complexos excitados, ou exciplexos, resultam da colisão de duas moléculas 

diferentes, uma no estado excitado, outra no estado fundamental. Como todos os 

processos colisionais, é controlado pela concentração e difusão. Para além de 

fluorescência, a desactivação de exciplexos pode resultar na formação de pares iónicos e 

de iões "livres" em solução. 

Extinção por oxigénio molecular. O oxigénio molecular O2, é uma espécie 

paramagnética com estado fundamental tripleto ( Eg") e dois estados excitados singleto 

( Ag e Zg
+). Provoca a extinção de estados excitados tripleto ou singleto, por 

transferência de energia, produzindo-se oxigénio singleto: 

'X* + 302(3Ig") -> X+'02*('Ag) 
3X* + 302 (%) -> X+'Oz^'Ag) 

Quanto maior o tempo de vida de um estado excitado na ausência de oxigénio, maior 

a sua sensibilidade à presença deste, devendo em muitos casos ter de se remover o 

oxigénio dissolvido em solução. A contribuição do oxigénio para a desactivação de um 

estado excitado é traduzido por um factor &q[02] adicionado ás outras constantes de 

decaimento (ver 1.1.2.3 adiante). A extinção por oxigénio pode passar pela produção de 

O2 ou então estar relacionada com processos de transferência de electrões fotoinduzido 

com formação de iões radicais e radicais livres. 
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1.1.2.3 - Tratamento de processos de extinção intermoleculares: transferência de 

energia e transferência de electrões fotoinduzida 

Durante o tempo de vida dos estados excitados (ver tabela 1.1), é possível a 

ocorrência de processos inter-moleculares (1.1.2.2) cujas durações lhes permitem 

competir com as vias de desactivação internas descritas atrás. Geralmente, estes 

processos envolvem um composto agente de extinção (Q) para além da espécie excitada 

(X*) e podem-se representar genericamente pela figura 1.5 com k\, a constante global dos 

processos de desactivação de X*, definida pela expressão (equação 1.5), em que kr é a 

soma das constantes dos processos radiativos e knr a soma dos processos não-radiativos. 

As características de luminescência da espécie química (tempo de vida e rendimento 

quântico) sofrem uma diminuição adicional resultante da competição entre os processos 

de extinção inter-moleculares e as vias de decaimento intramoleculares intrínsecas a X*. 

intermediários 

X + Q 

Figura 1.6 - Representação genérica de uma reacção intermolecular de extinção de luminescência. 

kx = kr + km (1.5) 

= l / r 

Extinção estática. Este conceito aplica-se a dois fenómenos em que a concentração 

de agente de extinção, Q, é muito superior à de espécie excitada, X*, sendo elevada a 

probabilidade de ambos se encontrarem a uma distância que permita a ocorrência de 

interacção. Quando X* e Q não se podem aproximar durante o tempo de vida da espécie 

excitada, considera-se a existência de uma esfera de extinção efectiva em torno da 

espécie excitada dentro da qual o efeito da espécie extintora se faz sentir (não tendo 

efeito se se encontrar fora dessa zona). A extinção estática pode também ocorrer por 

formação de um complexo não luminescente, XQ, no estado fundamental, composto por 
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X e pela espécie extintora Q (a formação de um complexo é confirmada por alterações no 

espectro de absorção). Para soluções diluídas, verifica-se uma relação linear (equação 

1.6) entre a razão das intensidades de luminescência, na ausência e presença de agente de 

extinção, dependente da concentração deste composto, sendo a razão de 

proporcionalidade Ks a constante de estabilidade de formação do complexo XQ. 

/<,//= l+*s [Q] (1.6) 

Na extinção estática não há alteração do tempo de vida do estado excitado mas a 

intensidade inicial de luminescência diminui com a concentração de agente de extinção. 

A atribuição não ambígua de constantes de extinção dinâmica e estática é obtida a partir 

de medições em função de tempo. 

Extinção dinâmica. Ocorre quando o fenómeno de extinção é um processo cinético 

controlado por difusão, em que a aproximação das duas espécies (agente de extinção Q e 

X*) é possível durante o tempo de vida do estado excitado de X. O processo de extinção 

dinâmica é descrito pela equação de Stern-Volmer (equação 1.7) 

tffc/ #= /< , / / = 1 +*<, Zõ [Q] = 1 + KSV [Q] (1.7) 

A partir da representação gráfica de I0 / /, se a variação obtida for linear, o valor do 

declive é Ksv, a partir do qual se pode calcular kq se % (o tempo de vida do estado 

excitado na ausência de agente de extinção) for conhecido. Se a reacção bimolecular de 

extinção for limitada por difusão, o valor kq obtido é a constante de difusão; se não for 

limitada por difusão, kq - p kd(t) em que kd(í) é a constante de difusão (dependente do 

tempo) ep a eficiência do processo de extinção. 

Extinção estática e dinâmica simultânea. A observação da ocorrência de desvios à 

linearidade na representação de Io 11 em função de [Q], advém da ocorrência simultânea 

dos dois mecanismos que resulta num aumento da complexidade das reacções de 

extinção. Por exemplo, num processo de extinção dinâmica, a presença de uma 

quantidade excessiva de agente de extinção Q no meio leva à ocorrência de processo de 

extinção estática independentes da sua difusão. 
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1.1.2.4 - Aplicações de fenómenos de luminescência 

A especificidade dos fenómenos de luminescência de um composto consoante o meio 

em que se encontra inserido, bem como a extrema sensibilidade das técnicas 

fluorimétricas (sendo possível a detecção de moléculas isoladas), fazem com tenham 

grande utilidade como método de investigação e aplicações práticas em diversos campos. 

Compostos luminescentes são utilizados como sondas em ciências da vida e como 

sensores em técnicas analíticas devido à sua versatilidade, quantidade de informação em 

relação a outras (sondas radioactivas, sondas de EPR), resolução espacial e temporal e 

possibilidade de detecção remota (usando fibras ópticas). Técnicas fluorimétricas, 

directas ou indirectas, são também utilizadas em industrias devido à sua sensibilidade e 

especificidade. A possibilidade de detecção de moléculas isoladas com técnicas 

fluorimétricas abre possibilidades nos campos de manipulação directa de moléculas, em 

particular de macromoléculas biológicas. 

1.2 - Os Lantanídeos 

1.2.1 - Propriedades gerais 

Os lantanídeos (números atómicos 58 a 71) são tão semelhantes entre si, quer na 

forma elementar, quer na formação de compostos, que alterações em propriedades, para 

um dado número de oxidação, com aumento do número atómico são principalmente 

alterações no grau de propriedade. Os lantanídeos co-ocorrem na natureza sendo a sua 

separação muito difícil. Os elementos Lantano (57) e ítrio (39) pertencentes ao Grupo 3 

da tabela periódica são suficientemente indistintos, em propriedades, dos lantanídeos 

sendo agrupados com eles. Os iões Ln3+ são ácidos fortes de Lewis e fortes agentes 

oxidantes, especialmente Eu3+ e Yb3+. Com excepção dos iões La3+, Lu3+ e Y3+, todos os 

iões de lantanídeos são paramagnéticos com electrões 4/desemparelhados, estendendo-se 

esta propriedade aos seus compostos sólidos e soluções. 
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Ao longo da série dos verifica-se a diminuição do tamanho dos átomos (contracção 

dos lantanídeos) que resulta de imperfeito escudamento de electrões 4/ que, com o 

aumento da carga nuclear, sentem maior atracção electrostática com consequente 

diminuição do raio das orbitais 4/ nos átomos e iões (onde a contracção é mais 

acentuada). A contracção dos lantanídeos é suficiente para provocar a gradação de 

algumas propriedades: diminuição na facilidade de oxidação dos elementos, diminuição 

do número de coordenação em iões, diminuição da basicidade e diminuição do carácter 

iónico em compostos binários sólidos. 

A configuração electrónica do átomo neutro de lantânio é a configuração de xénon 

com três electrões nas orbitais 5d e 6s: ls22s22p63s23p63dl04s24p64dl05s25p65dl6s2. O 

preenchimento das orbitais 4/ ocorre ao longo da série dos lantanídeos. A seguir ao 

lantânio, a energia e distribuição espacial das orbitais 4/ diminui rapidamente com 

aumento da carga nuclear. Apesar de se encontrarem fora da estrutura de Xe (quando 

desocupadas), as orbitais 4/encontram-se dentro dela no átomo de neodímio, em que já 

estão ocupadas. 

Os lantanídeos partilham o mesmo número de oxidação estável, 3+, quer em 

compostos sólidos quer em solução (aquosa ou noutros solventes). Outros números de 

oxidação observam-se em condições particulares. 

A ocupação das orbitais 4/nos lantanídeos não é regular observando-se dois tipos de 

configuração: 4f~ 5d 6s e 4f6s . A variação da diferença de energia entre os dois tipos 

de configuração é tal que é dado ênfase à estabilidade termodinâmica da subcamada 4f 

semi- e completamente preenchida, if e 4/14, mas esta diferença não é significativa na 

determinação do comportamento químico. Nos iões tripositivos de lantanídeos, apenas se 

observa a configuração 4/1 com aumento regular do seu preenchimento. 

A existência do estado de oxidação tripositivo ao longo da série dos lantanídeos 

implica, na maior parte dos casos, a remoção de um electrão 4/. Apesar disto, as orbitais 

4/ encontram-se suficientemente afastadas das orbitais de valência e protegidas pelas 

orbitais externas 5s25pò, não participando em reacções químicas. A presença de electrões 

nestas orbitais não afecta a configuração de gás nobre que iões de lantanídeos apresentam 

a espécies químicas com que reagem (5s25p6). O escudamento dos electrões 4/'de campos 

externos pelos electrões 5s25p6 faz com que os estados electrónicos de energia resultantes 
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das configurações 4/1 sejam pouco afectados pelo meio exterior ao ião Lnx+ e 

essencialmente inafectados por qualquer ligando, quer em cristal ou solução. 

Quase todos os iões tripositivos de lantanídeos são caracterizados por um estado 

fundamental com valor de momento angular total único, J, e um primeiro estado excitado 

com energia superior. Na maioria dos iões de lantanídeos, este estado excitado encontra-

se livre, excepto a temperaturas elevadas. Nos iões Sm3+ e Eu3+, o primeiro estado 

excitado localiza-se suficientemente perto do estado fundamental para poder estar 

povoado à temperatura ambiente (para o Eu3+ podem mesmo encontrar-se povoados o 

segundo e terceiro estados excitados); estes dois iões também diferem de outros 

lantanídeos em propriedades que dependem dos estados J. ' 

1.2.2 - Química de complexação dos lantanídeos 

Os lantanídeos formam muito menos complexos que os metais de transição e com 

propriedades significativamente diferentes. O escudamento dos electrões das orbitais Af 

significa que estes electrões não participam substancialmente na formação de ligações 

químicas, não tendo papel reactivo. Devido ás dimensões dos catiões de lantanídeos, o 

seu número de coordenação varia entre 6 e 12, sendo os valores mais comuns 8 e 9 e 

números de coordenação superiores limitados aos primeiros lantanídeos da série (os de 

maiores dimensões). Os números de coordenação primários e geometrias dos complexos 

de lantanídeos dependem quase inteiramente das características dos ligandos, devido à 

quase inexistente direccionalidade das interacções Ln3+-ligando. A complexação de iões 

de lantanídeos é dificultada por vários factores. 

Apenas os electrões 5s 5pb participam na formação de ligações, sendo sua 

contribuição para a estabilização do campo ligante bastante baixa (~ I kcal mol"1). 

Devido ao tamanho dos iões Ln3+, a relação carga/raio iónico é relativamente baixa, 

contribuindo para minimizar interacções covalentes e reduzir interacções electrostáticas. 

As ligações coordenadas Ln3+-ligando têm carácter predominantemente iónico, o que 

leva, juntamente com o carácter de ácido duro de Lewis dos lantanídeos, a preferência 

por grupos carregados negativamente que sejam também bases fortes e dadores neutros 

com momentos dipolares elevados (no estado fundamental). A preferência dos iões 
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lantanídeos para átomos ligandos é O > N > S, sendo também halogenetos ligandos 

comuns. Esta preferência deve-se ao carácter de base dura de Lewis dos iões 

lantanídeos.8'I0 

Agua e iões HO" ligam-se fortemente a iões lantanídeos. Em solução aquosa apenas 

ligandos fortes, especialmente quelantes com grupos dadores com oxigénio carregado 

(carboxilato, sulfonate, fosfonato, fosfinato), formam complexos termodinamicamente 

estáveis e podem competir com moléculas de água e HO". Em solução, reacções de troca 

de ligandos são muito rápidas para iões lantanídeos.8' " 

1.2.3 - Propriedades fotofísicas 

Na figura 1.7 encontram-se os esquemas de termos para níveis de energia de vários 

iões lantanídeos e na tabela 1.2 as configurações e termos espectroscópicos associados ao 

estado fundamental. 
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Figura 1.7 - Esquema de termos indicando os níveis de energia de alguns iões lantanídeos. Circulo a cheio: 

estado luminescente mais comum. Circulo a branco: estado não luminescente mais elevado, (adaptado de 

Carnalle/fl/.12) 
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Número Elemento Configuração (termo espectroscópico) 
Atómico Elemento Lnu Ln 3 + 

57 La 5 d W (JD3/Z) 4f(S0) 
58 Ce 4f15d16s2 (1G4 ) 4f (5F5/2) 
59 Pr 4Hs2 (4/9/2) 4/2 (3H4) 
60 Nd 4f§s2 (5/4) 4 ^ (4/9/2) 
61 Pm 4f6sz (6H5/2) 4 ^ (5/4) 
62 Sm 4f6s? (7F0) 4/6 (6H5/2) 
63 Eu 4^6s2 ( ¾ ) 

4f5d6s2 ( ¾ ) 
4/* (V0) 

64 Gd 
4^6s2 ( ¾ ) 
4f5d6s2 ( ¾ ) 4^ CSm) 

65 Tb 4^6s 2 (6H15/2) 4? (7F6) 
66 Dy 4f106s2 (5/8) 4f (6H15/2) 
67 Ho 4/116s2 (4/15/2) 4f° (5/8) 
68 Er 4f126s2 (3H6) 4f"11 (4/15/2) 
69 Tm 4f136s2 (2F7/2) < (%) 
70 Yb 4f1 46s2 (1S0 ) 4P (2F7/2) 
71 Lu 4f"145d16s2 (2D3/2) 4f1 4 (1S0 ) 

Tabela 1.2 - Configurações electrónicas no estado fundamental. 

Apesar de algumas transições não serem energeticamente favoráveis, as várias 

possibilidades para distribuir electrões em sete orbitais 4/implicam a existência de vários 

níveis de energia para uma mesma configuração. Os níveis de energia da configuração 

[Xe]4f5cf podem ser desdobrados por interacções Coulômbicas (devidas a repulsões 

entre electrões nas orbitais 4/), originando termos L com separação da ordem de IO4 cm"'. 

Estes termos podem ser desdobrados em níveis J por acoplamento spin-orbital, sendo o 

seu valor elevado (IO3 cm"1) devido ao núcleo pesado do lantanídeo. Estes níveis são 

descritos por L/, em que Mé a multiplicidade de spin, L o momento angular orbital total 

e J o momento angular total dos electrões/ Num ambiente coordenador, os níveis Jsão 

desdobrados com pouca intensidade (IO2 cm"1) por acção do campo eléctrico da matriz 

circundante, podendo originar estrutura fina em bandas espectrais.8 

1.2.3.1 - Características espectroscópicas 

Os espectros de absorção e emissão de lantanídeos resultam de transições electrónicas 

internas nas orbitais 4/ (transições f-j), entre configurações do estado fundamental Af e 

níveis da mesma configuração com diferente valor de J. Para um ião livre, este tipo de 

transição dipolo eléctrico é proibida pela regra de selecção de Laporte mas, na prática, 
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pode ocorrer devido a interacções que distorçam a simetria do ião ou a mistura de 

configurações de paridades opostas, como a configuração Af" 5d . 'l3 

Nos iões lantanídeos livres, apenas são permitidas transições dipolo magnético, 

seleccionadas pela regra AJ = 0, ±1, cujas intensidades são independentes do meio 

circundante.10 Exemplos são as transições de Eu3+ (5D0 -> 7Fj) e de Tb3+ (5D4 —> 7Fj) que 

originam linhas de emissão espectral. Num ambiente coordenante, ocorre a indução de 

transições dipolo eléctrico por influência do campo ligando. A maioria das bandas de 

absorção e emissão são devidas a estas transições dipolo eléctrico induzido, algumas 

sendo reforçadas por transições dipolo magnético, originando transições mistas (como 

acontece no caso de Tb +). Por serem induzidas pelo campo ligando, as transições dipolo 

eléctrico dos lantanídeos são-lhe bastante sensíveis ao ambiente coordenante (podendo 

ser muito intensas ou desaparecer por completo). Campos ligandos fortes ou muito 

assimétricos originam transições intensas.10 

A protecção conferida pelo octeto 5s25pò aos electrões Af é responsável pelas bandas 

finas observadas nos espectros de absorção e de emissão de lantanídeos, mesmo em 

solução e à temperatura ambiente. A baixas temperaturas as bandas espectrais tornam-se 

quase linhas, assemelhando-se a espectros de átomos ou iões livres. Devido ao 

escudamento, as transições electrónicas dentro das orbitais ^sofrem poucas alterações 

quando os iões lantanídeos são complexados (por comparação com o que acontece com 

metais de transição da série d), originando pequenos deslocamentos de bandas para 

maiores comprimentos de onda, desenvolvimento de estrutura fina ou alteração de 

intensidades em algumas bandas.8- ' 

Absorção. Na zona do visível, as absortividades molares dos iões lantanídeos são 

muito baixas, com emax ~ 0.5 M"'cm_l, consequência da menor probabilidade de 

ocorrência das transições dipolo magnético e dipolo eléctrico. Devido à protecção dos 

electrões Af, os espectros de absorção de iões Ln3+ são compostos por bandas finas, 

mesmo em solução à temperatura ambiente, com excepção de Ce3+ (4/1) e de Yb3+ (4/13). 

Os iões sem electrões desemparelhados (La3+, Lu3+) não têm bandas de absorção na 

região do ultravioleta próximo-visível (200-1000 nm). Todos os outros iões lantanídeos 

têm bandas de absorção características nesta região. Y3+ absorve na região de 

infravermelho; Pr3+, Nd3+ e Er3+ na zona do visível (apresentando cor); Ce3+, Eu3+, Gd3+, 
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Tb + absorvem maioritariamente na zona do ultravioleta e são incolores. Os iões Pr3+ e 

Tm + possuem bandas fortes de absorção e de emissão na zona de ultravioleta, com 

bandas finas, em grupos isolados, na zona do visível, devidas ás suas configurações 

características. Em Ce3+ (4/) e Yb3+ (4/13), não é possível a existência de estados Af 

superiores e transições internas Af sendo as bandas observadas para estes iões devidas a 

transições configuracionais, como Af-*Af~x5dx? 

Emissão. Vários iões Ln emitem luminescência forte quando excitados com 

radiação electromagnética ultravioleta, a intensidade da sua luminescência dependendo 

do ambiente do catião. A estrutura dos espectros de fluorescência de Ln3+ é comparável 

com a dos espectros de absorção (espectros finos, quase linhas), sendo também o 

resultado de transições electrónicas nas orbitais Af. A baixa absortividade molar dos 

lantanídeos implica que a sua luminescência de longa duração seja muito difícil de 

excitar directamente. Na tabela 1.3 estão indicadas as bandas de emissão típicas de alguns 

lantanídeos em solução.8, ' ' l 4 

Ião Transição Emissão Ião Transição Emissão 
Eu3+ 5D0 -> 7F0 580 nm Nd3+ D3/2 —> F9/2 880 nm 

7F, 590 nm 4F 
M1/2 

1060 nm 
7F2 613 nm 4F 

M 3/2 
1330 nm 

7F3 650 nm 
7F4 690 nm Er3+ 4 I -A 4 I M3/2 — ' M5/2 1550 nm 
7F5 710 nm 

Yb3+ 
F5/2 —> F7/2 980 nm 

Tb3+ 5D4 -> 7F6 
7F5 
7F4 
7F3 
7F2 

490 nm 
544 nm 
590 nm 
620 nm 
650 nm 

Tabela 1.3 - Bandas de emissão típicas, em solução, dos iões Eu +, Tb , Nd , Er+ e Yb + (adaptado de 

Werts, M.H, V. "Luminescent Lanthanide Complexes "). 

Os tempos de vida da luminescência de iões lantanídeos são, geralmente, da ordem 

dos micro/milissegundos e as transições dipolo magnético e dipolo eléctrico induzido são 

pouco intensas, por comparação com transições permitidas em fluoróforos orgânicos. Tal 

deve-se à menor probabilidade de ocorrência das transições dipolo magnético e dipolo 

eléctrico.10'14 
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Decaimento não-radiativo. Em meio sólido ou em solução a excitação electrónica 

pode ser dissipada por vibrações do meio. Este processo também se verifica em 

complexos com ligandos orgânicos em que é comum o tipo de vibrações adequadas de 

elevada energia (C-H e O-H). Em solução aquosa, O-H é um eficaz agente de extinção 

de luminescência de lantanídeos.'0' ' '" l4~l5 

1.2.3.2 - Fotossensitização 

Os valores extremamente baixos da absortividade molar dos iões lantanídeos fazem 

com que a sua fotoexcitação directa seja difícil, sendo necessário recorrer a métodos 

indirectos. O processo mais utilizado para compensar as baixas absortividades molares 

destes iões, é a complexação de iões lantanídeos com compostos orgânicos que actuam 

como antenas, absorvendo luz e transferindo a energia absorvida para os iões lantanídeo, 

excitando-os (figura 1.8). 

transferência de energia ^ (Ln3+)* 

ligando 
ião lantanideo 

Figura 1.8 - Esquema geral de complexos luminescentes de lantanídeos. 

Os complexos luminescentes de lantanídeos são compostos por um ião Ln3+ e um ou 

mais ligandos. O ligando pode ser concebido para conferir propriedades químicas e 

estruturais particulares ao complexo, afectando a sua solubilidade, actividade 

electroquímica, afinidade por outras espécies químicas, resposta a estímulos externos 

(tais como presença de iões ou moléculas particulares). Os ligandos também podem ser 

concebidos para proteger o ião lantanídeo de interacções com espécies químicas 

extintoras de luminescência existentes no meio (como grupos osciladores de elevada 

energia como C-H, O-H e N-H, os dois últimos particularmente eficazes na extinção de 
1 I T l 1 C 1 f-

estados excitados de Tb e Eu ). ' Na maior parte dos complexos luminescentes de 
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lantanídeos, o ligando contém um cromóforo com elevada absortividade molar, o 

cromóforo antena. A energia absorvida por este cromóforo é transferida para o ião 

lantanídeo compensando a sua baixa absortividade molar. 

Na concepção geral de um fotosensitizador de iões lantanídeos eficaz, em particular 

para Eu3+ e Tb3+, considera-se como componentes da estrutura um ligando que ligue 

fortemente a lantanídeos (como por exemplo EDTA) e um cromóforo que absorva na 

zona de ultravioleta cujas energias de estados tripletos excitados sejam superiores à do 

estado excitado do ião lantanídeo. A distância entre a antena e o ligando deve ser 

minimizada para maximizar a velocidade de transferência de energia dentro do complexo, 

aumentando o rendimento quântico da luminescência total e diminuindo a sensibilidade 

do complexo à acção de oxigénio molecular. Para assegurar rendimentos quânticos 

elevados, o ambiente de coordenação deve ser tal que o estado de hidratação do ião se 

aproxime de zero.101 U 4 1 7 1 8 

O processo de fotossensitização pode ser controlado através da inclusão de uma 

unidade de reconhecimento na antena cujas propriedades se alteram quando se liga a um 

analito desejado, influenciando as características de emissão do lantanídeo. O processo de 

reconhecimento de um analito pode também ocorrer pelo próprio ião lantanídeo através 

de ligandos fracos (moléculas de solvente) por um ligando mais forte (o analito alvo), 

formando-se complexos ternários com alteração das características de luminescência. ' 

1.2.3.3 - Mecanismos de decaimento de estados excitados de lantanídeos 

A emissão de luminescência de um complexo de lantanídeos irradiado pode ocorrer a 

partir do próprio ligando excitado perturbado pelo catião; a partir do catião excitado, 

perturbado pelo ligando; e como resultado de uma transferência intramolecular de energia 

não-radiativa do ligando excitado para o catião, seguido por emissão radiativa a partir 

deste. O ultimo processo pode ser descrito esquematicamente pelo diagrama de Jablonski 

da figura 1.9.8'10 

Os primeiros passos deste processo são idênticos aos descritos atrás (1.1.2). A partir 

do estado tripleto excitado do cromóforo antena, existe a possibilidade de transferência 

de energia para um ião lantanídeo, promovendo-o a um estado excitado. O catião pode 

22 



regressar ao estado fundamental por um processo não-radiativo de relaxamento 

vibracional ou com emissão de luminescência. A transferência de energia do cromóforo 

antena para o ião lantanídeo ocorre por um mecanismo de Dexter (1.1.2.3, figura 1.4 e 

expressão 1.3). A ocorrência desta transferência por mecanismo de Fõrster necessitaria 

que a transição no ião aceitador fosse permitida. A transferência de energia por 

mecanismo de Dexter depende da distância entre o ião lantanídeo e o cromóforo 

sensibilizador, devendo esta ser minimizada para maximizar a eficácia da transferência. 

estados electrónicos 
de lantanídeo 

307 

S 

\ X J L ET\ 
VJL 

± 
Figura 1.9 - Esquema de níveis de energia evidenciando vias de transferência de energia a partir de um 

ligando excitado para um ião lantanídeo. ET: transferência de energia; RTE: retrotransferência de energia; 
302: oxigénio molecular. 

Para a ocorrência de luminescência é necessário que a energia do mais baixo estado 

tripleto excitado do cromóforo antena seja suficientemente superior à do mais baixo 

estado excitado luminescente do catião lantanídeo, para evitar a ocorrência de 

retrotransferência de energia (RTE) do catião excitado de volta para o cromóforo antena. 

A retrotransferência de energia é um processo relativamente lento mas pode competir 

com o decaimento radiativo de iões lantanídeos excitados. É um processo que pode 

ocorrer, por activação térmica.10, "' l4 Um outro processo que pode competir com a 

transferência de energia é a extinção do estado excitado tripleto do cromóforo por 

interacção com oxigénio molecular (cujo estado fundamental é também tripleto), 

indicado por i02 na figura 1.9.'°'I9 
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A diferença de energias entre o estado excitado luminescente e o estado fundamental 

do catião também deve ser suficientemente elevada para minimizar dissipação de energia 

por transições não-radiativas. Pode-se considerar três tipos de complexos quelados de 

lantanídeos: 

a) La3+ (4/0), Gd3+ (4/7) e Lu3+ (4/14) que não emitem luminescência. No lantânio e 

lutécio é impossível a ocorrência de transições intra-4/ No gadolínio, a elevada energia 

do seu estado excitado mais baixo (= 31250 cm"1) é muito superior à energia do estado 

tripleto excitado da maior parte dos cromóforos. 

b) Sm +, Eu +, Tb + e Dy + que podem exibir luminescência forte (figura 1.7), as 

energias dos seus estados excitados mais baixos (~ 18350-21460 cm"1, 17200 cm"1 para o 

Eu3+ e 20500 cm"1 para o Tb3+)"-14 situam-se abaixo da de estados tripleto excitados de 

diversos cromóforos. 

c) complexos de Pr3+, Nd3+, Ho3+, Er3+, Tm3+ e Yb3+ exibem fraca luminescência 

devido ás pequenas diferenças de energia entre termos excitados e fundamental nestes 

iões. 

Os processos de fluorescência, fosforescência e decaimento não-radiativo dos estados 

excitados do cromóforo antena ocorrem em paralelo com os processos de cruzamento 

intersistema e transferência de energia para o ião, diminuindo a eficácia da luminescência 

de Ln excitado. A sensibilidade da luminescência de lantanídeos à extinção por 

oxigénio tripleto molecular é devida ao processo de transferência de energia do 

cromóforo antena para o lantanídeo ser um processo lento ou poder ocorrer 

retrotransferência de energia do metal para o ligando.19 

O rendimento quântico da luminescência de um ião lantanídeo fotossensitizado, 0totai5 

depende da eficiência dos dois passos da transferência de energia (cruzamento 

intersistema e transferência de energia) e da eficiência da luminescência do ião lantanídeo 

(0Ln) sendo dado por (equação 1.8). 

<Aotal =<£|SC- 0 É T - <ÊLn (1 .8) 

O rendimento quântico da luminescência de um ião lantanídeo (0m), é geralmente 

inferior a 1 devido à ocorrência dos fenómenos de decaimento não-radiativos, sendo o 
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seu valor dependente das constantes de velocidade dos processos não-radiativos (kn!) e da 

constante de decaimento radiativo (£r), (equação 1.9). O decaimento não-radiativo do 

estado excitado de iões lantanídeos ocorre com facilidade em meios contendo vibrações 

de elevada energia (O-H, C-H), como solventes orgânicos e especialmente em meio 

aquoso. 

0Ln =*r/(*r + *nr) (1-9) 

A troca de osciladores O-H do meio por O-D leva ao aumento dos tempos de vida e 

rendimentos quânticos observados para a luminescência de um ião lantanídeo (O-D é um 

oscilador com vibrações de menor energia que O-H e um agente de extinção menos 

eficaz).15' I6 '20 A deuteração selectiva do meio circundante de um complexo permite a 

determinação das contribuições de diferences tipos de vibração na extinção do estado 

excitado de Ln3+ e em km. Os agentes de extinção de luminescência mais eficaz são 

moléculas de água coordenadas ao lantanídeo, embora as moléculas de água que se 

difundem na sua presença também tenham influência na extinção da sua luminescência. 

O valor de km também é condicionado pela ocorrência de retrotransferência de energia e 

por transferências de carga ligando-metal (em particular no caso de Eu3+).10 

1.2.3.4 - Influência de lantanídeos nos cromóforos 

Os iões lantanídeos também influenciam o comportamento do cromóforo antena. A 

sua influência faz-se sentir através do efeito do átomo pesado e da sua actividade 

electroquímica. O núcleo pesado e actividade electroquímica têm maior influência nas 

propriedades do cromóforo ao contribuir fortemente para a extinção da sua fluorescência. 

Por efeito de átomo pesado, o núcleo paramagnético tripositivo de um ião Ln3+ 

aumenta a eficácia de cruzamento intersistema (ISC), melhorando o desempenho do 

cromóforo antena como sensitizador. Por outro lado, a carga iónica do lantanídeo tem 

pouca influência na localização de níveis de energia (e consequente espectro de absorção) 

do cromóforo antena. 
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Em iões com baixo potencial de redução (Eu e Yb ), a fluorescência do cromóforo 

pode ser extinta por transferência de carga ligando-metal, usando a energia do estado 

excitado singleto, originando um estado de transferência de carga (CT) que decai não-

radiativamente. Este fenómeno é responsável pela impossibilidade de muitos cromóforos 

actuarem como sensitizadores de Eu3+.8'I0 

1.2.4 - Aplicações de compostos luminescentes de lantanídeos 

As propriedades de luminescência dos lantanídeos têm motivado um crescente 

interesse no estudo destes elementos e na posterior aplicação prática dessas propriedades 

nos mais variados campos, desde óptica e telecomunicações até ás ciências da vida.8"1 '*l4 

No campo das telecomunicações, os lantanídeos são utilizados como elementos 

dopantes em ecrãs e monitores de fósforo, lâmpadas fluorescentes e também em LCDs. 

Também encontram aplicação como constituintes dos componentes de geração e 

amplificação de luz em lasers, bem como em amplificadores ópticos para 

telecomunicações (transmissão de informação via fibras ópticas). Nestes casos, os 

materiais dopados com lantanídeos têm sido matrizes sólidas como vidros e cristais, 

estando a ser estudadas as possibilidades de polímeros dopados com complexos de 

lantanídeos (polímeros fotoactivos) como alternativa futura na criação de sistemas mais 

eficientes. São também utilizados para construção de estruturas dendriméricas 

colectoras de energia luminosa.21'22 

No entanto, é no campo das ciências da vida, e em particular nos diagnósticos 

médicos, que se encontram as aplicações mais importantes dos lantanídeos. A utilização 

destes elementos na construção de sondas e sensores fluorescentes abre as portas a 

ensaios de imunofluorescência de elevada sensibilidade, que permitem a detecção de 

moléculas e aniões presentes em pequeníssima quantidade, tornando-os uma séria 

alternativa à utilização de sondas radioactivas.8'I4' 18,2°'23"25 
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1.3 - Dicarboximidas aromáticas 

1.3.1 - Propriedades gerais 

Compostos da família das dicarboximidas aromáticas, em particular derivados de 

ftalimida e naftalimida, têm sido utilizados em vários campos biológicos (anestéticos 

locais, tumoricidas, potencial acção anti-HIV, sondas e marcadores celulares 

fluorescentes ) e não biológicos (corantes,30, 3I aditivos de cristais líquidos31). A 

fotoactividade de derivados de 1,8-naftalimida apresenta a possibilidade de 

desenvolvimento de DNA-fotonucleases capazes de actuar em sequências de DNA 

especificas.32 As propriedades espectroscópicas de derivados de ftalimidas e naftalimidas 

possibilitaram a sua aplicação como sondas moleculares sensíveis a variações de pH,33 

concentração de metais, e como sensores em processos de agregação micelar e de 

polímeros hidrofobicamente modificados.35 

A estrutura característica das imidas são dois grupos acil ligados a um azoto.36 Na 

figura 1.10 representam-se as formulas estruturais de ftalimida, 1,8-naftalimida e 2,3-

naftalimida. 

o ^ / N ^ /O °^N^° 

a) b) c) 

Figura 1.10 - Imidas aromáticas. Quando R=H: a) ftalimida, b) 1,8-naftalimida, c) 2,3-naftalimida. 

yV-alquil-ftalimidas são termicamente estáveis até aproximadamente 360 °C, enquanto 

que yV-benzil-ftalimida se decompõe a esta temperatura. A coordenação de derivados de 
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ftalimida a um átomo metálico ocorre, na parte ftalimida, a partir dos grupos carbonil, 

podendo derivados de naftalimidas apresentar comportamento análogo. A fotoquímica 

das imidas aromáticas é semelhante à dos grupos carbonil, as diferenças devendo-se ao 

elevado poder oxidante dos estados excitados singleto e tripleto.38 

1.3.2. - Propriedades espectroscópicas 

A fotoquímica das naftalimidas apresenta marcada dependência da posição do grupo 

dicarboximida no anel de naftaleno, com alteração de tempos de vida e processos de 

desactivação de estados excitados distintos.39 A substituição do N-hidrogénio por um 

grupo metil provoca alterações negligenciáveis nas propriedades foto físicas das 

naftalimidas e ftalimidas, ao contrário da substituição por um grupo fenil (devido a 

interacções vibratórias entre estados excitados singleto).39'40 

Em solução de acetonitrilo, a ftalimida e seus derivados apresentam bandas de 

absorção largas entre 180-255 nm com máximo a 235 nm (K,K*) e entre 240-330 nm com 

máximo a 290 nm (n,7i*) e são fracamente fluorescentes, estando o máximo de 

fluorescência a aproximadamente 390 nm.39 A baixa absortividade molar e fraca 

fluorescência das ftalimidas deve-se ao típico caracter n,rc* do mais baixo estado singleto 

excitado que favorece a ocorrência de reacções fotoquímicas e cruzamento de energia 

intersistema para o estado excitado tripleto.41 Na ausência de oxigénio molecular, 

apresentam fosforescência a aproximadamente 450 nm, &? = 0.3-0.7. 

As 1,8-naftalimidas também apresentam duas bandas de absorção, uma com máximo 

a 230 nm, exibindo estruturas finas com máximos a 330 e 345 nm. Em acetonitrilo, os 

parâmetros de absorção da 1,8-naftalimida são [ÀmaK (acetonitrilo) / nm (e / M"'cm-1)]: 

214 (19100), 234 (49700), 332 (12500) e 345 (11600). As 1,8-naftalimidas apresentam 

fluorescência entre 340-460 nm, com bandas mais finas e estruturaras que as das 

ftalimidas, sendo os espectros de fluorescência como imagens de espelho dos espectros 

de absorção a comprimentos de onda elevados. A sua geometria no estado excitado 

Franck-Condon relaxado é semelhante à do estado fundamental39 causando geralmente 

pequenos desvios de Stokes. Os rendimentos quânticos e tempos de vida são muito 

reduzidos comparados ao de outras naftalimidas devido à grande eficiência do processo 
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de cruzamento intersistema entre do estado singleto excitado para o estado tripleto 

(VTC*—>3n,7t*). A energia do seu estado excitado tripleto mais baixo (K,K*) é 18500 cm" 

. O rendimento quântico da fluorescência de 1,8-naftalimida é muito menor devido ao 

rápido cruzamento intersistema entre o estado singleto K,K* e um estado tripleto n,7t* 

próximo em energia.42 A fluorescência de jV-alquilnaftalimidas diminui 

significativamente em meio neutro quando a cadeia alquil lateral contem um grupo 

amina. As 2,3-naftalimidas em acetonitrilo apresentam bandas de absorção intensas entre 

210-290 nm e entre 320-370 nm. Os espectros de fluorescência têm máximo à volta de 

390 nm, sendo imagens de espelho dos espectros de absorção a maiores comprimentos de 

onda, novamente com pequenos desvios de Stokes, indicando que as geometrias do 

estado fundamental e singleto excitado são semelhantes. O mais baixo estado excitado 

singleto das naftalimidas tem caracter K,K*, com valores mais elevados de absortividades 

molares e energia de estados excitados.39'43 

Na tabela 1.4 e figura 1.11 resumem-se os dados espectroscópicos dos estados 

excitados destes compostos de alguns N-alquil (N-H e N-CH3) derivados de ftalimidas e 

naftalimidas bem como energias dos seus estados excitados.39 

Composto Ar a x , f / nm 0F í s / n s / f , /s"1 0lsc frise / s"1 

Ftalimidas 
N-H <10"4 

N-CH3 390 8x10~4 0.185 4x10" 6 0.7 3 .9x10 9 

2,3-naftalimidas 
N-H 389 0.27 8.3 3 .3x10 7 0.7 8.5 x10 7 

N-CH3 390 0.24 8.0 3.0 x10 7 0.71 9.0 x10 7 

1,8-naftalimidas 
N-H 379 0.033 0.135 2 .4x10 8 0.95 7.0X109 

N-CH3 379 0.027 0.145 1.9 x10 8 0.94 6 .5x10 9 

Tabela 1.4 - Valores de rendimentos quânticos, tempos de vida e constantes de processos fotofísicos mais 

importantes para algumas ftalimidas e naftaliminas /V-alquil substituídas (adaptado de ref.39). 
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Figura 1.11 - Níveis de energia dos estados singleto e tripleto (n,n* e n,n*) de A'-metilftalimida (1), N-

metil-l,8-naftalimida (2) e /V-metil-2,3-naftalimida (3) em kcalmol"1 (adaptado de réf.3"). 

1.3.3 - Utilização de dicarboximidas aromáticas na sensibilização da luminescência 

de lantanídeos 

O conceito de design de sensores luminescentes apresentado por de Silva17 aplica-se a 

dicarboximidas aromáticas: a via de extinção do estado excitado singleto. por 

transferência de electrões fotoinduzida intramolecular de uma amina ligando através de 

um espaçador ligado ao azoto imida em naftalimidas substituídas, pode ser impedida 

através de ligação de um catião de metal de transição, a uma zona receptora da molécula 

(o grupo imida), activando a fluorescência da dicarboximida (figura 1.11).44,45 

30 



hVabs PET hVabs 

h ̂ fluo h vfluo 

Figura 1.12 - Representação esquemática de bloqueio de transferência de electrões fotoinduzida (PET) e 

activação de fluorescência de uma naftalimida por ligação de um catião metálico. 

O mesmo efeito pode ser observado com catiões lantanídeos.46 Se o metal ligado for 

um lantanídeo, a energia do estado excitado pode ser eficientemente transferida para o 

catião (através de cruzamento intersistema para o estado tripleto da dicarboximida e 

transferência de energia para o lantanídeo), activando a sua luminescência (figuras 1.7 e 

1.8). 

Devido ás suas propriedades fotofísicas (coeficiente de absortividade molar elevado e 

eficiente rendimento quântico de cruzamento intersistema), as família das ftalimidas e 

naftalimidas apresentam potencialidade como cromóforos para excitação de lantanídeos. 

1.4 - Lógica booleana e sua integração em sistemas moleculares 

Os fenómenos de emissão de luminescência por iões lantanídeos, resultantes de 

interacção com cromóforos antena sensibilizadores podem ser traduzidos simbolicamente 

por operações de lógica booleana, criando a possibilidade da utilização deste tipo de 

compostos e interacções na construção de sistemas lógicos moleculares. 

1.4.1 - Introdução à lógica booleana 

A lógica é o estudo de argumentos, sequências de declarações das quais uma se 

tenciona ser uma conclusão e outras, premissas, cuja função é provar ou providenciar 
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provas para a veracidade da conclusão. Premissas e conclusões de uma discussão são 

sempre declarações ou proposições. Declarações são asserções verdadeiras ou falsas 

(conforme a situação) e tipicamente expressas por frases declarativas. Alguns 

argumentos procedem por etapas com uma conclusão resultando de um conjunto de 

premissas, podendo essa conclusão fazer parte de argumentos subsequentes, ad infinitum. 

Lógica formal é o estudo de formas argumentativas, os padrões de pensamento 

abstracto partilhados por uma variedade de diferentes argumentos. As expressões 

utilizadas no estudo de formas argumentativas são operadores lógicos. Operadores 

binários são operadores lógicos que unem duas declarações {inputs) numa declaração 

composta, de que resulta uma conclusão {output). A linguagem lógica proposicional 

consiste numa notação simbólica convencionada, podendo ser usada para traduzir 

conceitos de linguagem "normal" através de formalização de frases e criação de regras de 

formação gramaticais para a linguagem. O processo de formalização converte frases ou 

argumentos de linguagem em sequências de letras e operadores lógicos que, quando 

contextualizados, são interpretados como expressando proposições ou declarações 

definidas.47'48 

1.4.2 - Funções lógicas 

O "vocabulário" da linguagem de lógica proposicional é dado por três conjuntos de 

símbolos (sendo os dois últimos os elementos lógicos): letras de frase (maiúsculas com 

significado associado convencionado), operadores lógicos (ex: NOT, AND, OR...) e 

parêntesis. A semântica de uma expressão é a sua contribuição para a verdade ou 

falsidade das declarações em que ocorre, chamando-se valor de veracidade a uma 

expressão à sua verdade ou falsidade. Verdade ou falsidade são os únicos valores que 

podem ser expressos por uma declaração (princípio de bivalência): em qualquer situação, 

uma proposição/declaração pode assumir apenas um destes valores. Usam-se as 

abreviações T ou 1 para verdade e F ou 0 para falsidade. Operações lógicas podem ser 

descritas através da utilização de tabelas de verdade em que as duas primeiras colunas 

descrevem as possíveis combinações de veracidade de A e B (os sinais de entrada ou 

inputs) e a terceira coluna o resultado da operação lógica sobre A e B para cada 
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combinação (o sinal de saída ou output). Na tabela 1.5 apresentam-se as operações 

lógicas básicas, suas tabelas de verdade e simbologia associada. 

Operação Tabela de Verdade Representação simbólica 
YES A YES A 

A — "^> out 1 
0 

1 
0 

A — "^> out 

NOT A NOTA 
^>o—out 

NOT 
1 
0 

0 
1 

A — ̂ >o—out 

AND A B A A N D B AND 
1 
1 
0 
0 

1 
0 
1 
0 

1 
0 
0 
0 

A — J—out 

OR A B A O R B OR 
1 
1 
0 
0 

1 
0 
1 
0 

1 
1 
1 
0 

A — 
2 ^ > o u ' 

NAND A B A NAND B NAND 
1 
1 
0 
0 

1 
0 
1 
0 

0 
1 
1 
1 

A — ' p— out 

NOR A B A N O R B 

B=D^out 
NOR 

1 
1 
0 
0 

1 
0 
1 
0 

0 
0 
0 
1 

B=D^out 

XOR A B A X O R B 

S3D— 
XOR 

1 
1 
0 
0 

1 
0 
1 
0 

0 
1 
1 
0 

S3D— 
XNOR* A B A XNOR B XNOR* 

1 
1 
0 
0 

1 
0 
1 
0 

1 
0 
0 
1 

S3 V)o—OUt 

Tabela 1.5 - Operações lógicas básicas. * - XNOR também é designado por EQUIVALÊNCIA. 

De modo análogo a operações aritméticas, todas as operações lógicas básicas gozam 

das propriedades de comutatividade, associatividade, distributividade, identidade e 
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complementaridade. A partir destas propriedades, resultam leis e teoremas formais (como 

o teorema de DeMorgan), cujos detalhes vão para além do objectivo desta tese. Sistemas 

que apresentem as propriedades referidas e aos quais sejam aplicáveis as leis em questão 

são designados por Álgebras Booleanas..49- 50 

Algumas das operações básicas (NAND, NOR, XNOR) resultam da aplicação da 

função negação (NOT) ao resultado de uma operação básica (AND, OR, XOR). 

Consideram-se operações básicas pois gozam das propriedades descritas para as 

operações básicas. A operação XOR, apesar de ser uma operação básica, é equivalente a 

uma operação composta pelas operações AND e OR. NAND e NOR são operações 

universais, casos particulares de operações básicas. É possível, a partir da implementação 

sucessiva de qualquer uma das operações universais, obter qualquer outra operação 

lógica, incluindo outra operação universal (NOR a partir de NAND e vice-versa). 

AANDB A - NUIA 

A NAND B 

Figura 1.13 - Construção de operações básicas (AND e NOT) e universal (NAND) utilizando a operação 
universal NOR. 

Para alem das operações básicas na tabela 1.5, há outras combinações de resultados 

possíveis que resultam da combinação de operações básicas e universais para dois inputs 

e que não apresentam propriedades de comutatividade e associatividade. Um exemplo é a 

operação INHIBIT (tabela 1.6) que é um caso particular de integração de AND e NOT e 

em que o sinal é inibido por um dos inputs activos.51 A combinação das operações 

básicas permite também funções mais complexas com três ou mais inputs como, por 
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exemplo, INHIBIT e EnOR (1.4.3.10) e mesmo adição algébrica binária (half-adder, 

1.4.3.11). Apenas as portas que apresentam as propriedades de comutatividade e 

associatividade são utilizadas como portas padrão em design digital.5" 

Operação Tabela de Verdade Representação simbólica 
INHIBIT A B AINHB INHIBIT 

1 
1 
0 
0 

1 
0 
1 
0 

0 
1 
0 
0 

A — J—out 

Tabela 1.6 - Função INHIBIT. 

Os conceitos de lógica binária são gerais e podem ser usados para descrever qualquer 

tipo de sistema que apresente as propriedades e cumpra as regras acima descritas, seja 

qual for o tipo de sinais (inputs e outputs) que o sistema utilize (incluindo eléctricos, 

ópticos e químicos). As aplicações práticas destes conceitos teóricos vão desde simples 

sistemas de sensores e controlo até às modernas teorias de informação que regem a 

construção e operação de computadores actuais.50 

1.4.3 - Dispositivos lógicos moleculares 

Uma porta lógica é um arranjo de interruptores controlados, usado para calcular 

operações de álgebra Booleana em circuitos digitais. Actualmente, os mecanismos 

utilizados para efectuar operações binárias em computadores baseiam-se na utilização de 

circuitos eléctricos impressos em que inputs e outputs são sinais eléctricos, a voltagem 

dos quais está associado a valores 0 e 1 em linguagem binária.50 Com o objectivo de 

aumentar a capacidade de processamento de computadores, tem ocorrido uma crescente 

miniaturização dos componentes de unidades de processamento. O aumento crescente de 

unidades de processamento em áreas cada vez mais pequenas levou ao aparecimento de 

vários problemas desde sobreaquecimento de processadores até, no limite, aparecimento 

de efeitos quânticos que inviabilizam o seu funcionamento correcto, tendo sido feitos 

esforços em várias áreas para encontrar soluções que permitam ultrapassar as limitações 

resultantes da miniaturização crescente.53"55 Entre as várias aproximações promissoras 
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encontra-se o desenvolvimento de nanoestruturas à escala molecular cujas propriedades 

físico-químicas possam ser utilizadas na realização de operações de lógica binária"'53-54 

e também a reprodução de circuitos electrónicos convencionais à escala molecular.54'55 

Estão já descritos na literatura sistemas moleculares que realizam operações lógicas 

básicas5 "5 '56~70 e sistemas que realizam operações lógicas mais complexas resultantes de 

integração de operações básicas,51'53'54,61'65'71"77 incluindo mesmo operações aritméticas 
71 79 78 80 

simples. Foram também desenvolvidos sistemas moleculares que apresentam 
si 8^ RA 

alguma capacidade de processamento de dados " e simples resolução de problemas. 

Os exemplos disponíveis reflectem grande variedade de aproximações à resolução 

deste problema. As estruturas moleculares descritas vão desde moléculas orgânicas e 

complexos54'56'58'62'67'72'77'80-8I'85"87 incluindo complexos de lantanídeos,18'51-57'64'74'75' 
11 até estruturas mais complexas54'68'72, incluindo moléculas biológicas e enzimas.52'54'78' 
88 A natureza dos inputs pode ser química,51'52'57"59'62'64'65'67"72'74'75'77'78'80'8I'84'86'88-9' 

eléctrica,66'80'83 óptica,58'59'67'70'76'92 térmica69 ou combinação de mais do que um tipo de 

estímulo.58'59' 67' 69 '70 '92 Os outputs também podem ser químicos,78'88 eléctricos54'83 ou 
A„+:™„ 51-54,57-59,61,62,64,65,67-72,74-77,80,86,87.90-94 x . • • . ■ . ,-. 

ópticos. Na maioria dos exemplos da literatura, o 

output utilizado é luminescência (particularmente fluorescência) que é um output ideal, 

devido ás suas características (descritas em 1.1.2.2), em particular a facilidade de 

detecção. O fenómeno de transferência de electrões fotoinduzido está na base da 

concepção de sensores moleculares e da maioria de portas lógicas moleculares com 

output de luminescência, incluindo em sistemas com lumóforos lantanídeos.17'54 

Na maior parte dos casos descritos, inputs e output não têm a mesma natureza. A 

diferença de natureza entre inputs e output não impede a realização de uma operação 

lógica por um sistema molecular, pois o resultado de uma operação não depende da 

natureza mas sim dos valores codificados/formalizados para input e output (como se 

mencionou em 1.4.1). ' Esta diferença apresenta um sério obstáculo à concatenação de 

dispositivos lógicos moleculares.54'82 

Portas lógicas com inputs químicos requerem soluções fluídas e a sua velocidade de 

operação é limitada pelo tempo de transferência de material, difusão e velocidade de 

reacções químicas bimoleculares. Teoricamente, portas lógicas moleculares com inputs e 

outputs ópticos poderiam operar muito mais rapidamente, pois não precisariam de ser 
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acedidas por compostos químicos nem de fios (wiring) para transmitir sinais entre si61 ou 

para o exterior.54 Várias funções lógicas podem também ser integradas num único 

sistema molecular ou supramolecular de lógica combinatória através de design químico 

adequado.545871-72 

1.4.3.1-YES 

A molécula representada na figura 1.14 possui um cromóforo/fluoróforo ligado a um 

receptor semelhante a EGTA que complexa Ca2+ e outros iões alcalino-terrosos. A 

complexação de iões cálcio (inputs) perturba o estado excitado do fluoróforo 

caracterizado por um aumento da sua fluorescência a 548 nm (ÀeXC = 372 nm). Este 

comportamento equivale a uma função YES.58 

h yfiu 

H3C 

Figura 1.14 - Porta lógica YES. 

h^abs 

Para além de funcionalidade YES, este composto pode também desempenhar, para o 

mesmo input, a funcionalidade NOT com aumento da concentração de Ca2+, através da 

diminuição de fluorescência a 591 nm (/^xc = 454 nm), o que permite afirmar que existem 

funções lógicas sobrepostas na mesma molécula. 
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1.4.3.2 - NOT 

Na molécula representada na figura 1.15, a função de antena e de fluoróforo é 

desempenhada pela mesma estrutura. A ligação de H+ ao benzoato permite a ocorrência 

de transferência de electrões fotoinduzida do fluoróforo para o benzoato que resulta em 

extinção de luminescência. Na ausência de H+, a espécie emite fluorescência. Este 

comportamento é descrito pela função NOT.53 

N<f ' X > *v"" 
PET 

Figura 1.15 - Porta lógica molecular NOT; PET: transferência de electrões fotoinduzida. 

1.4.3.3-AND 

O composto abaixo (figura 1.15) é um exemplo de uma porta lógica AND cujo 

funcionamento depende de um mecanismo de transferência de electrões fotoinduzido.59 O 

output é a fluorescência da unidade de antraceno e os inputs são H+ (protonação da 

amina) e Na+ (complexado pelo éter coroa). 

duo 

Figura 1.16 - Porta lógica molecular AND; setas curvas: PET, transferência de electrões fotoinduzida. 
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Na ausência de H+ e Na+ não se observa emissão de fluorescência de antraceno. A 

neutralização simultânea da capacidade doadora de electrões da coroa éter e da amina é 

assinalada pela fluorescência da unidade de antraceno. Da neutralização de apenas uma 

das estruturas dadoras de electrões não resulta aumento da fluorescência pois a outra 

estrutura mantém a sua capacidade extintora. O comportamento desta estrutura pode 

então ser descrito pela operação lógica AND. 

1.4.3.4-OR 

O composto fotocrómico na figura 1.17 possui uma unidade 2,2'-bipiridil, com 

afinidade para ligação de metais de transição e dois braços de cadeias éter cujos 

oxigénios ligam a metais alcalinos. 

Figura 1.17 - Porta lógica molecular OR. 

A irradiação a 369 nm de soluções do composto em acetonitrilo induz a formação do 

fotocicloaducto [471+4 n] correspondente. A eficiência da fotociclização é 

significativamente aumentada pela presença de Hg2+ ou de Na+ na solução (evidenciada 
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pelo aumento do rendimento quântico da reacção), cuja ligação (em separado ou em 

conjunto) ao composto inicial induz alterações na sua estrutura para uma conformação 

próxima da estrutura cíclica final.67 

De um ponto de vista lógico, pode-se considerar que o comportamento deste 

composto é traduzido pela operação OR, sendo os inputs espécies químicas (Na+ e Hg2+) 

e o output o rendimento de formação dos fotocicloaductos [471+4K]. 

1.4.3.5 -XOR 

O complexo de Tb3+ representado na figura 1.18 foi descrito como a primeira sonda 

capaz de monitorizar simultaneamente duas espécies bioactivas, H+ e K+, graças a 

variações na emissão de luminescência de terbio.64 O tempo de vida da emissão de 

luminescência de térbio neste composto (~ 1.8 ms) é independente da concentração de H+ 

e K+, mesmo em solução aquosa. 

J/ ó — 4 . transferência de energia 

luminescência de Tb3+ 

Figura 1.18 - Porta lógica molecular XOR. 

Está assumido que o comportamento sensor dual deste complexo neutro de térbio 

resulta da eficiência da transferência de energia absorvida pela antena (a parte 

quinolínica) para o ião lantanídeo que é condicionada pelo estado de protonação do 

átomo de azoto e pela variação da rigidez e conformação do anel éter coroa, durante o 

processo de complexação com K+, que altera o potencial de oxidação do receptor. 

Máximos de luminescência observam-se ou quando K+ se encontra complexado no anel 
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éter coroa, ou quando o azoto da parte quinolínica se encontra protonado (em meio 

ácido). Este comportamento equivale a uma porta lógica XOR, em que os inputs são H+ e 

K+ e o output é emissão de luminescência de Tb3+. 

1.4.3.6-NAND 

A ligação do corante 4',6-diamidino-2-fenilindole (DAPI) a DNA, por intercalamento 

a DNA e com preferência por pares de bases AT, é detectado através do deslocamento do 

seu espectro de emissão de fluorescência de 470 nm para menores comprimentos de onda 

(figura 1.19). 

H 

/ ' n>o* N H 

NHP
+ 'N 

O. ' O H N ^ O x / > 

V," 
é 

, 0 TXH--"ÍX> A, Vr-ifjc> r\ 
HO H H HO 

dTMP dAMP 

Figura 1.19 - Porta lógica molecular NAND; dTMP: deoxitimidina; dAMP: deoxiadenosina. 

Pensa-se que as alterações de fluorescência sejam provocadas por alteração do estado 

de protonação dos grupos diamidino resultante da sua interacção com os grupos fosfatos 

e a alterações de microambiente devidas ao empilhamento da base fenil-indole com o par 

de bases purina-pirimidina. Embora isoladamente cada nucleosídeo provoque alguma 

alteração do espectro de fluorescência de DAP1, é só na presença simultânea de dAMP e 

dTMP que se observa redução realmente significativa da fluorescência a 455 nm (ponto 

isoemissivo de DAP1 e de DAPI+dAMP).52 Este comportamento, que assenta nas 

interacções de empacotamento de corante e pares de bases de nucleotídeos, é traduzido 

pela operação NAND. 
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1.4.3.7 - NOR 

No composto representado na figura 1.20 a mesma estrutura desempenha o papel de 

fluoróforo e receptor. A emissão de fluorescência deste composto é fortemente extinta 

por iões H+ ou por Hg2+, um comportamento descrito pela operação NOR. A extinção 

com Hg + envolve a formação de um estado excitado de transferência de carga ligando-

metal não-radiativo, enquanto a extinção por H+ se deve a interacção com o par de 

electrões no N-2.65 

\AJ 
/TV (azul) 

hv (ultra-violeta) *\ 

Figura 1.20 - Porta lógica molecular NOR. 

1.4.3.8 - XNOR 

A função XNOR (ou EQUIVALÊNCIA) foi obtida utilizando um pseudorrotaxano 

constituído por um tetratiofulvaleno rico em electrões (a) inserido na cavidade 

positivamente carregada de um ciclofano bipiridinio (b).66 Os inputs são a aplicação de 

potencial positivo (+0.5 V) e negativo (-0.3 V), suficientes para causar a oxidação ou 

redução de (a) e (b) respectivamente. Em acetonitrilo, o output é o aparecimento de uma 

banda de absorção a 830 nm, associada a interacção de transferência de carga entre os 

dois compostos. A aplicação de um ou outro input enfraquece ou torna impossível a 

transferência de carga no pseudorrotaxano inicial e causa a dissociação do 

pseudorrotaxano e desaparecimento da banda de absorção. A oxidação de (a) e redução 

de (b) em simultâneo não é possível, portanto a função XNOR resulta das propriedades 

gerais do composto (i.e. manter-se a sua integridade no potencial resultante dos dois 

inputs). 
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Figura 1.21 - Porta lógica molecular XNOR (EQUIVALÊNCIA). 

1.4.3.9 - INHIBIT com dois inputs 

O complexo de Tb + na figura 1.22 foi o primeiro exemplo de uma porta lógica 

molecular INHIBIT com dois inputs.51'74 Os inputs são H+ e oxigénio molecular, sendo o 

output a luminescência de Tb3+. 

CH3 H O — P — C H 3 

O 

Figura 1.22 - Porta lógica molecular INHIBIT com dois inputs. 

A luminescência de térbio de elevada intensidade, que também ocorre em meio 

aquoso, observa-se apenas na presença de H+ (protonação do azoto na parte quinolínica, 

causando desvio favorável da energia do estado excitado Ti) e na ausência de oxigénio 

molecular o que corresponde a uma função INHIBIT. A baixa emissão de luminescência 

de Tb em meio ácido na presença de oxigénio molecular deve-se à extinção do estado 

excitado Ti da antena por este e à ocorrência de retrotransferência de energia do ião 

lantanídeo de volta a Ti (extinguindo-se assim o estado excitado 5D4 do Tb3+). 
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1.4.3.10 - INHIBIT com 3 inputs 

Um caso particular de integração funcional de mais do que dois inputs é a operação 

INHIBIT com três inputs, desempenhada pela porta lógica molecular na figura 1.23.65 

Ca2 

Y Ï J V 

p-CD 

hvphos (verde) 

Figura 1.23 - Porta lógica molecular INHIBIT com 3 inputs; PET: transferência de electrões fotoinduzida. 

A fosforescência da molécula é activada pela presença simultânea de Ca2+ 

(complexado pelo receptor tetracarboxilato, impede transferência de electrões 

fotoinduzida do tetracarboxilato para o 2-bromonaftaleno) e por (3-ciclodextrina (P-CD, 

que envolve a unidade fosforescente 2-bromonaftaleno protegendo-a de extinção tripleto-

tripleto bimolecular), na ausência de oxigénio molecular (que extingue o estado excitado 

tripleto do 2-bromonaftaleno em presença de P-ciclodextrina). 

1.4.3.11-EnOR 

Uma porta "Enabled" consiste num sistema de três inputs em que o resultado de uma 

porta lógica é utilizado como input de uma porta AND. O resultado da segunda operação 

permite ("enable") a passagem do resultado da primeira. EnOR é o caso particular em que 

a primeira operação é uma função OR. O composto representado na figura 1.24 apresenta 

função EnOR.54 
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luz 365 nm + H+ 

OH 

Figura 1.24 - Porta lógica molecular EnOR. 

Na presença dos inputs, H+ ou de sulfato dodecil sódio (SDS), verifica-se o output, a 

alteração da sua absorção a 434 nm. O comportamento só ocorre quando o composto é 

irradiado a 365 nm (o terceiro input). H+ é responsável pela alteração da estrutura do 

composto e SDS concentra protões na sua vizinhança permitindo a alteração do composto 

mesmo a elevado pH. No entanto, a reacção apenas ocorre com irradiação do composto a 

365 nm. 

1.4.3.12 - Operações aritméticas 

Os compostos representados na figura 1.25 permitem a realização da operação de 

adição aritmética binária 1 + 1 quando presentes na mesma solução por combinação de 

funções AND eXOR.7K72 

Ca
2
. 

V° J v Î Y T/Vo^SJ 
N N 

hvabs (ultra-violeta) 

Ca ■>> 

t il
 v li v 

N N 

foabs (violeta) 

V 
hv„u0(azu\) 

output 1 

** transmitância (viotela) 
output 2 

AND XOR 

Figura 1.25 - Portas lógicas AND e XOR para semi-adição. 
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Ambas as portas utilizam os mesmos inputs, H+ e Ca2+. A molécula com função AND 

requer a presença dos dois inputs (números) para ocorrer a emissão de fluorescência azul 

(outputi): a complexação de Ca + e protonação simultânea impede a extinção da 

fluorescência por transferência de electrões fotoinduzida. 

A molécula com função XOR possui os receptores para os inputs em extremos 

opostos. Com excitação ao estado de transferência de carga interna, ocorre separação de 

cargas fraccionais que interagem com iões ligados aos receptores. Cada ião força o desvio 

do espectro de absorção numa direcção. O oulput2 é a ocorrência de desvio do espectro de 

absorção do composto. Se ambos os receptores estiverem ocupados, ocorre balanço de 

cargas e não há mudança significativa do espectro de absorção do composto. 

A operação de semi-adição resulta da combinação dos outputs das duas portas 

lógicas, AND e XOR (tabela 1.7). O resultado é lido como "outputi output2", 1 da porta 

AND e 0 de XOR, ou seja 10 (equivalente a 2 em decimal). 

Tabela de verdade Representação simbólica 
Ca2+ H+ AND XOR Ca2* 

1 
1 
0 
0 

1 
0 
1 
0 

1 
0 
0 
0 

0 
1 
1 
0 

* j + 1 
1 
0 
0 

1 
0 
1 
0 

1 
0 
0 
0 

0 
1 
1 
0 

* j + 1 
1 
0 
0 

1 
0 
1 
0 

1 
0 
0 
0 

0 
1 
1 
0 

1 
1 
0 
0 

1 
0 
1 
0 

1 
0 
0 
0 

0 
1 
1 
0 

) ] > OUtpUt 2 

1 
1 
0 
0 

1 
0 
1 
0 

1 
0 
0 
0 

0 
1 
1 
0 

Tabela 1.7 - Operação de semi-adição: tabela de verdade e representação simbólica. 

Um sistema molecular capaz de realizar adição foi obtido através da combinação de 

estruturas semi-somadoras, um circuito molecular composto por rodamina 6G "semi-

soma" dadora de electrões e azuleno "semi-soma" aceitador de electrões. A soma 

intermédia (resultante da operação efectuada pela rodamina 6G) é transferida entre dador 

e aceitador por transferência de electrões.79 

1.5 - Considerações finais 

A curto e médio prazo, muitos dos sistemas lógicos moleculares desenvolvidos (em 

particular os que apresentam luminescência como output) podem encontrar aplicação na 
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elaboração de sensores para vários tipos espécies químicas, em particular como "sensores 

inteligentes" capazes de indicar e dar informação sobre a presença de mais do que uma 

espécie química no meio. Devido à extrema sensibilidade de métodos de detecção 

fluorimétricos, vários sistemas de portas lógicas moleculares luminescentes apresentam 

sério potencial para serem utilizados como sensores em meio biológicos intracelulares, 

mesmo em condições in vivo. Devido ás suas características de luminescência, os 

lantanídeos são componentes ideais na criação de sistemas lógicos moleculares 

vocacionados para aplicação como "sensores inteligentes" utilizáveis nos mais variados 

campos.23-24'57-64-95 

A longo prazo, o desenvolvimento de sistemas lógicos moleculares poderá abrir 

caminho à criação de computadores químicos com maior capacidade de processamento e 

muito menores dimensões do que os actuais.53"55,63 Vários obstáculos intrínsecos a esta 

aproximação "bottom-up" estão ainda por resolver, em particular a integração, 

transmissão, amplificação e processamento final de sinais, embora já tenham sido dados 

alguns passos nessa direcção.22,53,63'82,94'% 
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CAPÍTULO 2 

Secção Experimental 



2.1 - Materiais e reagentes 

Ressonância magnética nuclear. Medições de 'H-RMN e l3C-RMN foram realizadas 

com espectrómetro BRUKER 300.. 

Espectroscopia de UV-Visível. Os espectros foram medidos com um espectrómetro 

UV-8500 de Techcomp Scientific Instruments, sendo as absorçãos de soluções de 

compostos determinadas para o intervalo de 200 a 400 nm. 

Fluorimetria. As medições de fluorescência de compostos e luminescência de 

lantanídeos foram efectuadas com um fluorímetro Jobin-Yvon/Horiba 3D ou com um 

espectrofotómetro de fluorescência Varian. As medições de luminescência de lantanídeos 

com o fluorímetro Jobin-Yvon/Horiba 3D foram efectuadas com auxilio de um filtro 

GG400, obtido de Prazisions Glas & Optik GmbH, entre a amostra e o detector de 

emissão. As condições de medição variavam com os compostos em estudo e o aparelho 

usado (ver 2.2.3.1, 2.2.3.2, 2.2.3.3, 2.2.3.5 e 2.2.3.7). 

Fotólise Laser-Flash. Medições por fotólise de flash-laser foram feitas excitando as 

amostras com um pulso laser com À = 308 nm (laser excimero GSI Lumonics 

Pulsemaster 846 operando com lâmpada de XeCl, energia de pulso 80 mJ). 

Medição de espectros de fosforescência. Espectros de fosforescência foram medidos 

à temperatura de azoto liquido (77 K) com um fosforímetro Fluorolog Spex. 

Determinação de tempos de vida de estados luminescentes. As medições de tempos 

de vida de estados excitados luminescentes foram efectuadas com um fluorímetro Perkin 

Elmer LS50 ou com um espectrofotómetro de fluorescência Varian (equipados com uma 

lâmpada de flash). As condições de medição variavam com os compostos em estudo e o 

aparelho usado (ver 2.2.3.4, 2.2.3.6 e 2.2.3.7). 

Reagentes. Acetonitrilo, grau de pureza espectroscópico, foi obtido de Romil. 1,8-

naftalimida (99%) e 2,3-naftalimida (99%) foram obtidas de Aldrich Chemicals e 

adicionalmente purificadas por sublimação dos compostos a aproximadamente 120 °C. 

Ftalimida foi obtida de Riedel-deHaën (Pestanal®, > 99%). Anidrido 1,8-naftálico, 

anidrido ftálico (99+%), 3-dimetilaminopropilamina (99%) foi obtido de Aldrich e 2-

dimetilaminoetilamina (98%) 3-metilaminopropilamina (98%) foi obtido de Aldrich 

Chemicals. Etanol 99.8% foi obtido de AGA, SA. 
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E11CI3.6H2O e TbCl3.6H20 foram obtidos de Aldrich Chemicals e secos em estufa a 

aproximadamente 50 °C, para evaporação de água superficial, sendo constantemente 

guardados em tubos de Schlenk sob atmosfera inerte (argon) por apresentarem elevada 

higroscopicidade. SmCl3 e DyCb foram obtidos de Aldrich Chemicals e constantemente 

guardados em tubos de Schlenk sob atmosfera inerte (argon). Trifluorometanosulfonato 

de térbio(III) [triflato de térbio(III)] (98%), trifluorometanosulfonato de europio(III) 

(98%) e trifluorometanosulfonato de gadolinium(IIl) (98%) foram obtidos de Aldrich 

Chemicals. 

Tris[3-trifluorometilhidroximetileno-(+)-camforato] de európio(III) (EuCamf, 0[um = 

0.0023)97 e hemisulfato de quinino monohidrato (QuinSOj, 0t = 0.546),44 padrões para 

medição de rendimentos quânticos de luminescência, foram obtidos de Aldrich 

Chemicals. 

Perclorato de tetrabutilamónio (> 98% e grau de pureza electroquímico), cloreto de 

tetrabutilamónio, brometo de tetrabutilamónio, iodeto de tetrabutilamónio, nitrato de 

tetrabutilamónio e hidrogenofosfato de tetrabutilamónio (todos com grau de pureza 

electroquímico) foram obtidos de Fluka. 

Trietilamina (99.5%) e áciso trifluoroacético (99%) foram obtidos de Aldrich 

Chemicals. Ácido clorídrico (37% volume) e ácido sulfúrico (97%) foram obtidos de José 

M. Vaz Pereira, S.A.. 

2.2 - Métodos 

2.2.1 - Síntese 

A síntese de imidas amino-substituidas ocorre por um processo de substituição 

nucleofílica (figura 2.1 ). 
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Figura 2.1 - Mecanismo geral da reacção de síntese de imidas substituídas. Ra,Rb: 1,8-naftil ou 1,2-fenil 

(na síntese de derivados de naftalimidas e de ftalimidas respectivamente). 

2.2.1.1 - Síntese de derivados de naftalimidas 

Síntese de monoimidas. Anidrido 1,8-naftálico (4.8 g; 25 mmol) foi adicionado a uma 

solução de amina (21 mmol; 3-dimetilaminopropilamina, 2-dimetilaminoetilamina ou 3-

metilaminopropilamina) em etanol (50 ml) com aquecimento e agitação durante. A 

mistura resultante foi deixada em aquecimento com refluxo e agitação continua durante 

quatro horas após o que foi deixada arrefecer até à temperatura ambiente, guardada fora 

do alcance da luz, formando-se um precipitado acastanhado. A purificação de produto 

obtido foi efectuada por cristalizações sucessivas em «-hexano seguidas de secagem sob 

vácuo e finalmente por sublimação sob vácuo com aquecimento até 100 °C. No final da 

síntese, antes de purificação por sublimação, obtiveram-se os seguintes resultados: 

DMAetNAFIM (cristais brancos amarelados, 4.2 g, 64%), DMApropNAFIM (cristais 

brancos amarelados, 3.9 g, 59%) e MMApropNAFIM (cristais brancos amarelados, 4.1 g, 

62%). 

Síntese de bis-imida. Anidrido 1,8-naftálico (4.0 g; 20 mmol) e amina (1 ml; 9.0 

mmol) foram refluxadas durante 15 horas. Após arrefecimento, o precipitado foi filtrado, 

lavado com etanol frio e subsequentemente recristalizado a partir de tolueno tendo-se 

obtido 2.4 g de cristais brancos (53%) 
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Os produtos obtidos foram analisados por 'H-RMN, I 3 C-RMN e espectrometria de 

massa, para averiguação da sua pureza e estrutura tendo-se obtido os resultados 

seguintes: 

N-[(2-N',N'-dimetilamino)etil]-l,8-naftalimida (DMAetNAFIM): 'H-RMN (CDC13, 

300 MHz); ô(ppm): 8.60 (dd, J = 7.7 Hz, J = 1.0 Hz, 2H); 8.21 (dd, J = 7.7 Hz, J = 1.0 

Hz, 2H); 7.75 (t, J = 7.7 Hz, 2H); 4.34 (t,,/ = 7.0 Hz, 2H); 2.66 (t, J = 7.0 Hz, 2H); 2.36 

(s, 6H). 

N-[(3-N'-metilamino)etil]-l,8-naftalimida (DMApropNAFIM): 'H-RMN (CDCI3, 300 

MHz); ô(ppm): 8.59 (dd, J = 10.3 Hz, J= 1.0 Hz, 2H); 8.20 (dd, J= 8.0 Hz, J= 1.0 Hz, 

2H); 7.75 (t, J = 7.9 Hz, 2H); 4.23 (t, J = 7.5 Hz, 2H); 2.43 (t, J = 7.5 Hz, 2H); 2.26 (s, 

6H); 1.92-1.94 (m, 2H). i3C-RMN (CDC13, 75 MHz); Ô(ppm): 164.1, 133.8, 131.5, 131.1, 

128.1, 126.9, 122.6, 57.3, 45.4, 38.8, 26.1. Anal. cale. para Ci7Hi8N202: C 72.3, H 6.4, N 

9.9. Encontrado: C 71.99, H 6.53, N 9.83. 

N-[(3-N',N'-dimetilamino)propil]-l,8-naftalimida (MMApropNAFIM): ' H-RMN 

(CDCI3, 300 MHz); ô(ppm): 8.60 (dd, J = 7.8 Hz,./ = 1.0 Hz, 2H); 8.21 (dd, J = 7.8 Hz, 

J = 1.0 Hz, 2H); 7.75 (t, J = 7.8 Hz, 2H); 4.26 (t, J = 7.0 Hz, 2H); 2.68 (t, J = 7.0 Hz, 

2H); 2.45 (s, 6H); 1.91-2.00 (m , 2H, CH2). I3C-RMN (CDCI3, 75 MHz); ô(ppm): 164.2, 

133.9, 131.5, 131.2, 128.1, 126.9, 122.6, 49.2, 38.3, 36.4, 28.2. Anal. cale. para 

C4H14N2O2: C 71.6, H 6.0, N 10.4. Encontrado: C 71.26, H 6.08, N 10.31. 

2,2'-(l,8-naftalimida)-dietilamina ((etNAFIM)2N,): 'H-RMN (CDCI3, 300 MHz); 

ô(ppm): 8.37 (dd, J = 7.7 Hz, J = 1.0 Hz, 2H); 8.16 (dd, J = 7.7 Hz, J = 1.0 Hz, 2H); 

7.65 (t, J = 7.7 Hz, 2H); 4.32 (t, J = 6.2 Hz, 2H); 3.10 (t, J = 6.2 Hz, 2H). 13C-RMN 

(CDCI3, 75 MHz); ô(ppm): 164.4, 133.7, 131.5, 131.1, 128.1, 126.8, 122.6, 47.4, 39.8. 

Anal. cale. para C28H21N3O4: C 72.6, H 4.6, N 9.1. Encontrado: C 72.37, H 4.52, N 8.96. 

Os espectros de RMN obtidos para DMAetNAFIM, DMApropNAFIM e 

MMApropNAFIM estão de acordo com os descrito na literatura.4 44 

2.2.1.2 - Síntese de derivados de ftalimidas 

Anidrido ftálico (2.0 g; 13.5 mmol) foi adicionado a uma solução de 2-

dimetilaminoetilamina (17 mmol) em etanol (30 ml) com aquecimento e agitação. A 
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mistura resultante foi deixada em aquecimento com refluxo e agitação continua durante 

dezoito horas após o que foi deixada arrefecer até à temperatura ambiente tendo-se 

formado um precipitado acastanhado. A purificação do produto obtido foi efectuada por 

cristalizações sucessivas em w-hexano e de secagem sob vácuo. Obtiveram-se 0.9 g de 

cristais brancos após sublimação (31% rendimento). O produto obtido foi examinado 'H 

RMN e C RMN para averiguação de estrutura e pureza do composto tendo-se obtido os 

seguintes resultados que estão de acordo com os encontrados na literatura.98 

- N-[(2-N',N'-dimetilamino)etil]-ftalimida (DMAetFTÍM): 'H-RMN (CDCI3, 300 

MHz); ô(ppm): 7.84 (dd, J = 5.5 Hz, J = 3.0 Hz, 2H); 7.70 (dd, J = 5.5 Hz, J = 3.0 Hz, 

2H); 3.81 (t, J = 6.6 Hz, 2H); 2.59 (t, J = 6.6 Hz, 2H); 2.28 (s, 6H). I3C-RMN (CDCI3, 75 

MHz); ô(ppm): 168.4, 133.8, 133.1, 123.1, 57.1, 45.5, 35.9. Anal. cale. Para C12H14N2O2: 

C, 66.04; H, 6.47; N, 12.84. Encontrado: C, 65.58; H, 6.48; N, 12.70. 

2.2.2 - Espectroscopia de U.V.-visível 

2.2.2.1 - Titulações de absorção de Ln(III)/L 

Para os compostos de referência (ftalimida e 1,8-naftalimida) foi determinada 

concentração para a qual o valor de absorção era aproximadamente 0.1, nos 

comprimentos de onda a que cada tipo de composto seria excitado (290 nm e 332 nm 

para ftalimida e 1,8-naftalimida, respectivamente). 

Titulações de absorção foram efectuadas por adição de soluções concentradas de 

Ln(III) (0.05 M TBA) a soluções dos compostos a analisar (0.05 M TBA) sendo os 

espectros de absorção medidos entre 200 e 400 nm e sendo monitorizada a absorção a À = 

285 nm para os derivados de ftalimidas. 

2.2.3 - Fluorimetria 

2.2.3.1 - Titulações de fluorescência de ligando 
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As titulações de fluorescência de ligandos foram efectuadas para os derivados de 1,8-

naftalimida. Para cancelar a influência de aumento de volume com adições sucessivas de 

titulante na intensidade de luminescência obtida, cada titulação foi executada preparando 

uma série de soluções (0.05 M TBA em acetonitrilo) com concentração de ligando 

constante (20 |iM) e concentrações crescentes de ião Ln(III) titulante. 

Condições gerais de medição (Jobin/Yvon): /íeXC = 200-400 nm; À^m = 350-720 nm 

(sem filtro GG400); /tanning = 1 nm para excitação e emissão; ambas fendas 0.05 mm; 

tempo de integração = 1 s, com 60 acumulações aditivas; espectros de emissão obtidos 

para À?xc = 332 nm; espectros de excitação obtidos para À^m = 410 nm. 

2.2.3.2 - Titulações de luminescência de Ln(III)/L 

Para cancelar a influência de aumento de volume com adições sucessivas de ião 

titulante Ln(III) na intensidade de luminescência obtida, cada titulação foi executada 

preparando uma série de soluções (0.05 M TBA em acetonitrilo) com concentração de 

ligando correspondente a absorção inferior a 0.2 (75 |uM para ftalimida e seus derivados, 

20 |iM para 1,8-naftalimida e seus derivados e 10 |aM para (etNAFIM^Ni), com 

concentrações crescentes de ião Ln(III) titulante. Titulações de luminescência na ausência 

de oxigénio foram efectuadas borbulhando argon nas soluções a medir, contidas nas 

cuvettes de medição de fluorescência, por 10-15 minutos. Foram também determinados 

os espectros de emissão e excitação para soluções Ln(III):Ln 1:1 na presença e ausência 

de oxigénio em solução. 

Condições de medição (Jobin/Yvon): A^xc = 200-400 nm; À?m = 500-720 nm (com 

filtro GG400); Winning = 1 nm para excitação e emissão; fendas variáveis com o composto 

em estudo; tempo de integração = 1 s com numero de acumulações aditivas variável de 

acordo com o composto em estudo. Espectros de emissão obtidos a À^x = 332 nm e A?x = 

285 nm, respectivamente para naftalimidas e compostos derivados e ftalimidas e 

compostos derivados; espectros de excitação obtidos A*m = 614 nm e a À^m = 544 nm para 

Eu(III) e Tb(III), respectivamente. 
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2.2.3.3 - Titulações de luminescência de Ln(III)/L pelo método de Job 

A titulação segundo o método de Job foi efectuada no espectrómetro Jobin/Yvon para 

o sistema Eu(III)/DMApropNAFIM (concentração total = 15 pM; 0.05 M TBA em 

acetonitrilo) seguindo procedimento descrito na bibliografia.5 Desoxigenação de amostras 

foi conseguida borbulhando argon directamente na cuvette de medição contendo a 

amostra durante 15 minutos. 

Condições de medição (Jobin/Yvon): ÀeKC = 300-345 nm; À^m = 350-560 nm (com 

filtro GG400); Winning = 1 nm para excitação e emissão; ambas fendas 0.05 mm; tempo de 

integração = 1 s com 60 acumulações aditivas. Espectros individuais foram extraídos a 

332 nm e a intensidade de luminescência medida a 614 nm. 

2.2.3.4 - Determinação de tempos de vida de luminescência de Ln(lII) 

Os tempos de vida de estados luminescentes de Ln(III) foram determinados para 

soluções de ligando L em acetonitrilo (0.05 M TBA) com absorçãos inferiores a 0.20 (20 

pM para 1,8-naftalimidas, 75 pM para ftalimidas), estando Ln(III) presente nas 

proporções (Ln(III):L) 1:1. Amostras sob atmosfera inerte foram obtidas borbulhando 

argon na cuvette de medição contendo a solução durante aproximadamente 15 minutos. 

Para cada caso estudado, foram efectuados 3-4 medições. 

Algumas condições de medição variaram com o aparelho utilizado nestas 

determinações (fluorímetro Perkin Elmer LS50 ou espectrofotómetro de fluorescência 

Varian) mas foram constantes os comprimentos de onda de excitação utilizados (A^xc = 

332 nm para 1,8-naftalimidas, ÃçXC = 285 nm para ftalimidas) e os comprimentos de onda 

de emissão monitorizados (Ã^m = 614 nm para Eu(III), À^m = 544 nm para Tb(III)), sendo 

filtradas emissão abaixo de 400 nm sempre que possível. 

2.2.3.5 - Determinação de rendimento quântico de luminescência Ln(III) 

Os rendimento quânticos de luminescência de lantanídeos foram determinados para 

soluções de ligando L em acetonitrilo (0.05 M TBA) com absorçãos inferiores a 0.20 (20 
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(J.IV1 para 1,8-naftalimidas, 75 |j.M para ftalimidas), estando Ln(III) presente nas 

proporções (Ln(III):L) 1:1. Para cada sistema foi preparado um conjunto de quatro 

amostras com a mesma concentração sendo medida a absorção de cada amostra para 

verificar a concordância das absorçãos e exactidão da concentração de cada amostra. 

Amostras sob atmosfera inerte foram obtidas borbulhando argon na cuvette de medição 

contendo a solução durante 15 minutos. 

Como padrão para determinação de rendimento quântico de luminescência de Eu(III), 

excitado por derivados de 1,8-naftalimida, foram utilizadas soluções de Tris[3-

trifluorometilhidroximetileno-(+)-camforato] de európio(IIl) (EuCamf, 0[ = 0.0023)97 

com absorção concordante com as soluções amostra a 332 nm. O padrão utilizado para 

determinação de rendimento quântico de luminescência de Tb3+, excitado por derivados 

de ftalimida, foi hemisulfato de quinino monohidrato (QuinS04, 0t = 0.546 em 0.5 M 

H2SO4), em solução aquosa 0.5 M de ácido sulfúrico, com absorção concordante com 

as soluções amostra a 293 nm. 

Para cada sistema em estudo, as condições de medição foram idênticas para as 

soluções padrão e amostras. O calculo do rendimento quântico de cada sistema em estudo 

foi feito por comparação da média dos integrais dos espectros obtidos com a média dos 

integrais obtidos para os padrões utilizados. 

Condições de medição de intensidade de luminescência de sistema 

Ln(IlI)/naftalimidas com o fluorímetro Jobin/Yvon: ÀeXC = 320-340 nm; Ã^m = 550-720 

nm (com filtro GG400); /fanning = I nm para excitação e emissão; ambas fendas 0.05 mm; 

tempo de integração = 1 s com 10 acumulações aditivas. 

Condições de medição de intensidade de luminescência de ftalimidas com o 

espectrómetro de fluorescência Varian: À?xc = 285 nm com binning 2.5 nm; À?m = 350-

1100 nm; binning 2.5 nm; filtro = 360-1100 nm; modo: fluorescência (para QuinS04), 

fosforescência (para sistema Ln(III)/ftalimida). 

2.2.3.6 - Determinação de extinção de luminescência de Tb(III) por trietilamina 

A determinação de extinção de luminescência de Ln(lII) foi efectuada titulando 

soluções Tb(III):L (proporção 1:1) com [L] = 75 (xM (0.05 M) com trietilamina. As 
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titulações foram efectuadas por adição directa de fracções de 0.05 equivalentes de 

titulante directamente à solução amostra contida na cuvette de medição. 

Condições de medição (fluorímetro Jobin/Yvon): Á^xc = 270-300 nm; À?m = 450-720 

nm (com filtro GG400); /tanning = 1 nm para excitação e emissão; ambas fendas 0.05 mm; 

tempo de integração = 1 s com 60 acumulações aditivas; espectros de emissão obtidos 

para A^xc= 285 nm. 

2.2.3.7 - Avaliação da influência de aniões nas propriedades de luminescência de 

Tb(III)-DMAetFTIM 

Foi investigada a influência da presença de aniões em soluções contendo o sistema 

Tb(TfO)3:DMAetFTIlVl. Esta avaliação foi feita por titulação de soluções do sistema em 

questão com soluções concentradas de TBAX (X = Br", Cl", I", NOV e H2PO4"). 

Foi avaliada a influência da presença de electrólito de suporte (TBA 0.05 M) na 

emissão de luminescência de diferentes soluções de Tb(III)-DMAetFTIM (75 mM) em 

acetonitrilo contendo os aniões em estudo (X" = 150 p.M). Verificou-se que o electrólito 

de suporte causa alterações na emissão de luminescência do sistema 

Tb(TfO)3:DMAetFTIM, não tendo por isso sido utilizado nestes ensaios. 

Cada titulação foi executada preparando uma série de soluções do sistema Tb(III)-

DMAetFTIM em acetonitrilo ([DMAetFTIM] = [Tb(TfO)3] = 75 \iM, sem electrólito de 

suporte) com concentrações crescentes de anião titulante. Todas as medições de 

luminescência nestas titulações foram realizadas sob as mesmas condições experimentais. 

Foi também investigada a influência simultânea de mais do que um factor (presença 

de aniões - 150 [iM - , ausência de oxigénio ou presença de trietilamina - 75 |LIM ) na 

luminescência do sistema Tb(III)-DlVlAetFTIM. 

Condições de medição (Jobin/Yvon): /ieXC = 285 nm (sendo feita excitação entre 270-

300 nm; 200-400 para obtenção de espectros de excitação); Àem = 450-720 nm (com filtro 

GG400); /Winning = 1 nm para excitação e emissão; fendas 0.05 mm (ambas); tempo de 

integração = 1 s com 60 acumulações aditivas. Espectros de excitação obtidos para 

emissão a 544 nm. 
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A influência da presença de aniões em solução no tempo de vida de estados excitados 

luminescentes do sistema Tb(lII)-DMAetFTIM foi avaliada para soluções do sistema 

([DMAetFTIM] = [Tb(TfO)3] = 75 uM) e anião ([X] = 150 jiM) em acetonitrilo (sem 

electrólito de suporte). 

Condições de medição: Á^xc = 285 nm (binning variável); /km = 544 nm (idem); filtro 

= 430-1100 nm; PMT = 950 V; delay = 0.15 ms; gate = 0.10 ms; ciclos = 200; 

decaimento = 10 ms; falses = 10 

2.2.4 - Determinação de espectros de fosforescência 

A medição da energia do estado excitado tripleto de DMAetFTIM foi feita por 

medição do espectro de fosforescência de soluções 75 \xM Gd(III):DMAetFTIM 1:1 em 

acetonitrilo, a 77 K, para Á^x = 285 nm. Foi também medida a fosforescência de 

DMAetFTIM na presença de Tb(III) (75 juM Tb(III):DMAetFTIM 1:1), para se avaliar a 

capacidade de Tb(III) para extinguir o estado excitato tripleto de DMAetFTIM. 

2.2.5 - Determinação de espectros transientes 

Medições de estado excitato tripleto foram efectuadas para soluções desoxigenadas de 

DMApropNAFIM e DMAetFTIM (150 (J.M em acetonitrilo) na presença de proporções 

equimolares de Eu(III) e Tb(III), respectivamente. Avaliação de extinção de estados 

excitado tripleto foi realizada para soluções expostas ao ar. Espectros foram gravados 

para a gama de comprimentos de onda 300-600 nm. 

Para soluções semelhantes, foram calculados os tempos de vida observados para os 

máximos de absorção tripleto-tripleto de Eu(III):DMApropNAFIM e 

Tb(III):DMAetNAFIM através da análise de desactivação do estado tripleto a 470 nm e a 

340 nm respectivamente. 

Foi realizada titulação de uma solução de DMAetFTIM (150 \xM em acetonitrilo, 

desoxigenado) com adição de Tb(III), registando-se a evolução de absorção tripleto-

tripleto a 340 nm. A curva de titulação obtida foi analisada com HYPERQUAD 2003." 
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Condições de medição: À^x = 308 nm (800 ns após flash laser para 

Eu(IlI):DMApropNAFIM e 500 ns para Tb(III):DMAetFTIM). 
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CAPÍTULO 3 

Resultados e Discussão 



3.1 - Lista de compostos estudados 

Ftalimida (FTIM) 1,8-naftalimida (í,S-/MF«W) 

2,3-naftalimida (2,3-NAFIM) 

/ V^ \ ^ / V— N(CH3)y 

\ /~ l ( 
o 

x,y = 1,2 
x,y = 2,1 
x,y = 2,2 

W-[(2-W,W-dimetilamino)etil]-1,8-naftalimida (DMAetNAFIM) 
/v-[(3-/V-metilamino)propil]-1,8-naftalimida {MMApropNAFIM) 
/V-[(3-/V,/V-dimetilamino)propil]-1,8-naftalimida (DMApropNAFIM) 

2,2'-bis-(A/-1,8-naftalimida)-dietilamina ((etNAFIM)2N1 

A/-[(2-/V,/V-dimetilamino)etil]-ftalimida (DMAetFTIM) 

Figura 3.1 - Lista de formulas estruturais, nomes e abreviaturas dos compostos estudados. 

Na figura 3.1 estão representados os compostos analisados neste estudo. Após a sua 

síntese e purificação, os resultados da análise dos compostos por 'H-RIVTN e l3C-RMN de 
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DMAetNAFIM, DMApropNAFIM, MMApropNAFIM, e DMAetFTIM estão de acordo 

com valores descritos em literatura. 4, 44, 98 (etNAFIM)2N| não se encontra descrito mas os 

espectros obtidos para 'H-RMN e l3C-RMN deste composto estão de acordo com o 

esperado e confirmaram a pureza do composto obtido. 

3.2 - Interacções intermoleculares: ftalimida, 1,8-naftalimida e 2,3-naftalimida. 

3.2.1 - Ftalimida 

Na figura 3.2 estão representados os espectros de luminescência obtidos, sob argon, 

para três sistemas Ln(lII):FTIM. 

300000 

200000 

-J. 
100000 

600 
i/nm 

c,o 

Figura 3.2 - Espectros de emissão de sistemas Ln(III):FTIM, sob argon; Tb(III): — 
Dy(III): •• 

; Eu(III): -

As bandas de luminescência observadas para Tb(lII) com máximos a 487, 544, 588, 

624 e 657 nm correspondem ás transições 5D4—>7F./ (com J = 6, 5, 4, 3, 2 

respectivamente) e as bandas observadas para Eu(lII) com com máximos a 578 {ombro), 

590, 614, 653 e 705 nm correspondem ás transições 5D0—>7F,/ (com J = 0, 1, 2, 3, 5 

respectivamente). Para o disprósio foram observadas bandas de emissão com máximos a 
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478 e 574 nm que correspondem a transições 4F9/2->6Hj (com ./ = 15/2, 13/2 

respectivamente).10' 10° 

A comparação de espectros de emissão sob argon com os espectros obtidos sob ar 

revelou factores de aumento da ordem de 8 vezes para Eu(III), 10 para Tb(lll) e 17 para 

Dy(III) para a luminescência obtida sob atmosfera inerte. 

Os espectros de excitação obtidos para os sistemas Ln(lll):FTlM estudados (AmaX ~ 

293 nm apresentam perfil semelhante ao espectro de absorção da ftalimida (Amax = 290 

nm), confirmando que a luminescência observada se deve a transferência de energia 

FTIM para o Ln(III). Na figura 3.3 comparam-se os espectros de excitação (imax = 293 

nm) e de absorção (/lmax = 290 nm) para Tb(III):FTIM. 
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0.75-
i 
i 
i 

0.50-
\ 

- ' -
i V 
1 M 

0.25-

1 \ 

0.00-0.00-

■ I 
300 

XI nm 
350 

Figura 3.3 - Comparação de espectros de excitação (—) e de absorção ( ) de Tb(III):FTIM 

Sob ar verificou-se em todos os casos um aumento linear da luminescência das 

soluções com o aumento da concentração de Ln(III). Na ausência de oxigénio em 

solução, para além da maior intensidade de luminescência observou-se um rápido 

aumento desta com a concentração de Ln(III), atingindo um máximo de intensidade 

sensivelmente para a proporção de 1:2 de Ln(III):FTIM, seguido de um nivelamento mais 

ou menos pronunciado, conforme o catião utilizado (figura 3.4). 
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Figura 3.4 - Titulação de sistemas Ln(III):FTIM sob ar (A) e argon (B). 

Os tempos de vida obtidos para soluções Ln(III):FTIM l :2 foram iguais para soluções 

sob ar e sob argon, tendo-se obtido os valores T= 0.36 ± 0.02 ms para Eu(III) e r= l .33 

± 0.01 ms para Tb(III). O tempo de vida do estado excitado luminescente de Dy(III) é da 

ordem dos microsegundos,100 não sendo possível determiná-lo para o sistema 

Dy(III):FTIIvl com o equipamento usado. 

3.2.2 - 2,3-naftalimida 

O espectro obtido para a emissão do sistema Eu(l 11):2,3-naftalimida apresenta as 

bandas características de luminescência de Eu(III)10, I0° e a comparação do espectro de 
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absorção (>îmax = 354 nm) com o espectro de excitação (Ami[X = 334 nm) indica que a 

luminescência observada se deve a excitação do lantanídeo por transferência de energia 

da 2,3-naftalimida. 
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Figura 3.5 - Espectros normalizados de absorção de 2,3-naftalimida e de emissão e excitação de 

luminescência do sistema Eu(IIi):2,3-NAFIM. 

O resultado obtido para a titulação de luminescência 2,3-naftalimida com Eu(III) sob 

ar e argon (figura 3.6) é semelhante aos resultados obtidos com os sistemas 

Ln(III):FTIM, observando-se também dependência da intensidade de luminescência com 

a presença de oxigénio em solução. Para Eu(lll):2,3-NAFIM l :2, a ausência de oxigénio 

em solução origina um aumento de 100 vezes na intensidade da luminescência observada 

a 614 nm. Não foi observada variação da fluorescência de 2,3-NAFIM com aumento da 

concentração de Eu(III) (dados não apresentados). 
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A) B) 

[Eli(lll)l/[2,3-NAFTIM] 

C) 

600 625 650 

D) 

(Eu(lll)] I [2,3-NAFTIM] 

Figura 3.6 - Espectros de evolução de emissão de luminescência de Eu(III):2,3-NAFIM (614 nm) com 

aumento da concentração de Eu(III) sob ar (A, B) e sob argon (C, D). 

O mesmo comportamento linear na presença de oxigénio foi também observada para 

Sm(III):2,3-naftalimida (figura 3.7). Não foram efectuados ensaios com Tb(III) e Dy(III) 

por não se esperar sensibilização da luminescência por parte de 2,3-naftalimida devido ás 

energias relativas dos estados tripleto excitado de 2,3-naftalimida e dos estados excitados 

luminescentes destes iões (ver discussão e figura 3.11). 
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Figura 3.7 - Curva de titulação de 2,3-NAFIM com Sm(lII) na presença de oxigénio (/^m = 647 nm). 

3.2.3 - 1,8-naftalimida 

A energia do estado tripleto excitado da 1,8-naftalimida limitou a escolha dos iões a 

Eu(lII) e Sm(III) (ver discussão). Foram realizados alguns ensaios de medição de emissão 

de luminescência para o sistema Tb(lll): 1,8-naftalimida em que, como esperado, não foi 

observada emissão de luminescência característica de Tb(III). 

Os espectros de emissão de luminescência observados para o sistema Eu(lII): 1,8-

naftalimida apresentam o perfil característico da emissão de luminescência de Eu(III) 

(figura 3.8).I0, l0° A comparação do espectro de absorção (Àmax = 330 nm) com o espectro 

de excitação (Àmax = 324 nm) (figura 3.8) confirma que a luminescência observada se 

deve a excitação de Eu(III) por transferência de energia da 1,8-naftalimida. Verifica-se 

também dependência da intensidade de emissão de luminescência de Eu(III) com a 

presença de oxigénio, aumentando a intensidade de emissão por um factor de 40 na 

ausência de oxigénio para Eu(III): 1,8-naftalimida 1:1. 
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Figura 3.8 - Espectros normalizados de absorção de 1,8-naftalimida, excitação e emissão de 

luminescência, sob ar e argon, do sistema Eu(III):l,8-NAFIM 1:1. 

O tempo de vida obtido para o estado excitado luminescente do Eu(III) no sistema 

Eu(III): 1,8-naftalimida 1:1 foi r=0.49±0.01 ms, sob are r=0.71 ±0.07 ms sob argon. 

A titulação de emissão de fluorescência de 1,8-naftalimida a 384 nm com adição de 

Eu(lII) não revelou relação entre a concentração de catião e emissão de fluorescência da 

carboximida. Na titulação sob argon (figura 3.9) observou-se aumento da emissão de 

luminescência até Eu(III):l,8-NAFIM 1:2 e nivelamento de intensidade de emissão a 

partir daí. 
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Figura 3.9 - Espectros de emissão de luminescência de Eu(IÍI) para a titulação Eu(III):l,8-NAFIM sob 

argon (/̂ ,,, = 614 nm). 

Ensaios com Sm(III):l,8-naftaIimida revelaram-se pouco práticos. A pequena 

diferença entre energias do estado excitado luminescente e do estado fundamental (= 

7500 cm" ) resulta em maior sensibilidade a desactivação não-radiativa do estado 

excitado luminescente do Sm(III) por vibrações de baixa frequência, como as que 

ocorrem em acetonitrilo (em comparação com água) ou com água residual e, 

consequentemente, menor intensidade de emissão de luminescência. Para comparação, as 

diferenças de energia entre os estados excitados luminescentes de Dy(III), Tb(IIl) e 

Eu(III) são - 7800, 14800 e 12300 cm"1, respectivamente.10' 10° 

No entanto, os resultados obtidos sugerem (figura 3.10), que o sistema Sm(III): 1,8-

naftalimida exibe comportamento semelhante ao de Eu(III):l,8-naftalimida na ausência 

de oxigénio. 
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Figura 3.10 - A: espectros de emissão de luminescência de Sm(III) para a titulação Sm(lII):l,8-NAI7IM na 

ausência de oxigénio. B: curva de titulação obtida a partir À^m = 647 nm. 

3.2.4 - Discussão de resultados 

Demonstrou-se portanto que, para os sistemas estudados, é possível a ocorrência de 

transferência de energia dos cromóforos para os lantanídeos, activando a luminescência 

destes iões. A transferência de energia é termodinamicamente permitida desde que a 

energia do estado excitado tripleto da antena tenha um valor superior ao da energia do 

estado excitado luminescente do lantanídeo (ver figura 3.11). Nos sistemas em que não se 

verificam estas condições não foi observada influência de antena cromóforo na 

luminescência de lantanídeo, quer sob ar, quer sob argon. 

Os espectros de luminescência e de excitação, obtidos para os diversos sistemas 

estudados, corroboram a ocorrência do processo de transferência de energia mencionado 

acima. Apresentam, respectivamente, perfis de emissão característicos de cada lantanídeo 

e semelhanças com os espectros de absorção dos cromóforos estudados. 

A energia do estado excitado tripleto da metilftalimida é de aproximadamente 24800 
39 cm" , claramente superior ás menores energias dos estados excitados luminescentes dos 

iões Dy +, Tb +, Sm + e Eu + (figura 3.11). Teoricamente, a excitação da luminescência 

dos quatro iões por este composto e seus derivados é termodinamicamente possível. Na 

prática, esta excitação está condicionada por outros factores como a sobreposição 

espectral dos espectros de emissão dos cromóforos e espectros de absorção dos iões, 

distância entre o cromóforo e o ião, presença de oxigénio, etc. 
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A energia do estado tripleto da metil-2,3-naftalimida é de aproximadamente 20300 

cm"1.39 Pela comparação das energias de estados excitados (figura 3.11), pode-se supor 

que a 2,3-naftalimida e seus derivados poderão excitar Sm3+ e Eu3+. A pequena diferença 

entre os valores das energias de estados excitados deste cromóforo e Sm3+ (~ 1800 cm"') 

indica a possibilidade de ocorrência de retrotransferência de energia do estado excitado 

G5/2 do Sm . 

A energia do estado excitado tripleto de 1,8-naftalimida, 18500 cm"1,4 é pouco 

superior à do estado excitado 5D0 do Eu3+ (17500 cm"1). Apesar disso, a diferença de 

energias é suficiente para permitir que a excitação seja termodinamicamente possível, 

mas pode também ocorrer retrotransferência de energia do lantanídeo para o cromóforo,14 

ocorrendo competição entre a sensitização do estado excitado Eu3+ e desactivação do 

estado excitado tripleto da dicarboximida por oxigénio molecular ( 1.2.3.3).57 

25000 - ——— /V-metilftalimida 

24000 -

23000 -

22000 -

0 21000- Dy-(4F9;2) 

LU 
20000 -

W-metil-2,3-naftalimida Tb3* (5D4) 

19000-

18000 -
— — 1,8-naftalimida 

Sm3YG5;2) 
Eu3t (5Do) 

17000 -

Figura 3.11 - comparação de energias de estados excitados tripleto de cromóforos e de estados excitados 

luminescentes de lantanídeos.10'39'90 

O nivelamento de luminescência sob argon é muito provavelmente devido ao maior 

tempo de vida do estado tripleto do cromóforo sob argon, quando comparado com o 

tempo de vida sob oxigénio. De acordo com a equação de Stern-Volmer (equação 1.7) 

isto resulta numa saturação da luminescência do lantanídeo a concentrações de ião muito 

menores sob argon do que as observadas sob ar. Para gamas de concentração similares, 
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não foi verificado esse efeito de saturação quando a amostras eram observadas sob ar. O 

não nivelamento da intensidade de emissão nas titulações sob ar indica a possibilidade de 

ocorrência de transferência de energia de cromóforos excitados para iões lantanídeo 

livres em solução que poderá resultadar de processos intermoleculares de transferência de 

energia. Este processo, que também ocorre sob argon, depende de colisões entre 

partículas e a sua intensidade aumenta com a concentração de ião lantanídeo em solução 

(ao aumentar a probabilidade de colisão com moléculas de cromóforo excitadas). 

A extinção da luminescência de lantanídeos por oxigénio pode ser explicada 

considerando que o processo de transferência de energia do estado excitado tripleto da 

antena para o lantanídeo é lento quando comparado com a desactivação por oxigénio, que 

adquire um papel de competidor neste processo.57 A lentidão da transferência de energia 

dos estados tripleto excitados dos compostos antena para os lantanídeos pode dever-se à 

combinação de dois factores. Por um lado, se os estados excitados do composto antena e 

do lantanídeo forem muito próximos, a ocorrência de retrotransferência de energia do 

lantanídeo para a antena pode ser suficientemente extensa para que a desactivação por 

oxigénio se torne relevante (figura 3.12 A).57 Por outro lado pode acontecer que a 

diferença de energias entre a antena e o lantanídeo seja suficientemente grande tal que a 

sobreposição espectral, entre o espectro de emissão do composto antena e o espectro de 

absorção do lantanídeo, seja pequena, implicando uma baixa taxa de transferência de 

energia (&ET pequeno), mesmo que o processo seja termodinamicamente favorecido pela 

separação entre os níveis de energia (figura 3.12 B).5 A ocorrência de pequena 

sobreposição espectral é especialmente possível no caso dos lantanídeos que possuem 

espectros de absorção constituídos por bandas muito finas. 

\ (Ln3+)* 

AE pequeno AE elevado 

Figura 3.12 - Esquematização de situações em que a extinção por acção de oxigénio se torna significativa. 
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3.3 - Derivados de 1,8-naftalimida 

3.3.1 - N-\(3-WA'-dimetilamino)propil]-l,8-naftalimida (DMApropNAFIM) 

Observou-se que a adição de Eu(III) a DMApropNAFIM não tinha influência 

significativa na variação da absorção. Foi também observado que a emissão de 

fluorescência por DMApropNAFIM, na presença de Eu(III), não depende da presença de 

oxigénio. Com a titulação da fluorescência de DMApropNAFIM (Ã^m = 384nm) com 

Eu(III) (figura 3.13) observou-se um aumento da fluorescência característica do 

composto, que atinge um máximo a aproximadamente 0.5 equivalentes de Eu(III); sendo 

o factor de aumento máximo aproximadamente 3.5. 

A) 

--. 100000 

B> 

375 400 425 450 475 500 525 

[Eu(lll)]/[DMApropNAFIM] 

Figura 3.13 - A: espectros de fluorescência de DMApropNAFIM e B: curva de titulação de 

DMApropNAFIM com Eu(III) (^m = 384nm). 

O aumento da intensidade de fluorescência de DMApropNAFIM indica a 

possibilidade de complexação de Eu(III) pela imida (ver 3.2.4 e figura 3.11 atrás). A 

análise da curva de titulação com o programa SPECFIT/32101 indicou a formação de dois 

complexos, [Eu-DMApropNAFIM2] e [Eu-DMApropNAFIM], cujas constantes de 

formação são, respectivamente, \ogj3\2 = 11.8 ± 0.2 e log/?n = 6.3 ± 0.2.102 A formação de 

complexos foi confirmada também por titulação de fluorescência pelo método de Job, em 
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que se obteve um máximo a aproximadamente 0.3 e um ombro menos intenso a 

aproximadamente 0.5 (figura 3.14). 
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(0 
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[Eu(lll)] / [[Eu(lll)]+[DMApropNAFIM]] 

Figura 3.14 - Curva de titulação do sistema Eu(III):DIVlApropNAFIM pelo método de Job. 

A adição de Eu(III) tem influência similar no estado tripleto excitado de 

DMApropNAFIM: apenas após adição de Eu(IIl) foi observado por fotólise de laser-

flash, em acetonitrilo desoxigenado, o espectro característico do estado tripleto excitado 

do cromóforo 1,8-naftalimida (figura 3.15).39 Na ausência do catião, não foi detectado 

nenhum espectro de absorção tripleto-tripleto. Para o estado tripleto excitado de 

DMApropNAFIM observaram-se bandas de absorção a 370, 440 e 470 nm, tendo-se 

calculado que o tempo de vida deste estado excitado é rT ~ 13 fis. A titulação de 

DMApropNAFIM com Eu(III), sendo observada a amplitude do sinal de absorção 

tripleto-tripleto, resultou numa curva semelhante à obtida para a titulação de 

fluorescência (figura 3.15 B), e com máximo de absorção constante até 15 equivalentes, 

indicando que a presença de Eu(III) não extingue o estado excitado singleto de 

DMApropNAFIM. 
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Figura 3.15 - A: absorção tripleto-tripleto de uma solução de Eu(III):DMApropNAFIM 1:1 em 

acetonitrilo a /^xc = 308 nm (detalhe: decaimento a À„bs = 470 nm); B: titulação da absorção tripleto-

tripleto. 

A titulação de soluções desoxigenadas de DMApropNAFIM com Eu(III) permitiu 

determinar se o estado excitado tripleto do cromóforo antena, DMApropNAFIM, seria 

capaz de excitar o lantanídeo ao qual estava ligado (figura 3.16). Apenas se observou 
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luminescência característica de Eu(III) em soluções com mais de 0.5 equivalentes de 

catião (figura 3.16, B). Os dados obtidos sugerem que apesar de poder ocorrer 

transferência de energia do ligando para o metal nos dois complexos, a emissão de 

luminescência de Eu(III) apenas ocorre no complexo [Eu(lll)-DMApropNAFIM]. 

A) 
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Figura 3.16 - A: espectros de luminescência de Eu(III); B: curva de titulação de luminescência (/}„„ = 614 

nm) de DMApropNAFIM com Eu(III). 

Os espectros de emissão de luminescência observados para o sistema Eu(III): 

DMApropNAFIM apresentam os picos característicos da emissão de luminescência de 

Eu(III). ' l0° Esta emissão de luminescência é devida a excitação de Eu(lll) por 

transferência de energia de estados excitados de dimetilaminopropil-l,8-naftalimida, 

confirmado pela comparação dos espectros de absorção (/4™ax = 332 nm) e excitação (Ámax 

= 325 nm) obtidos (figura 3.17). A emissão de luminescência de Eu(III) neste sistema é 

dependente da presença de oxigénio; para Eu(III):DMApropNAFIM 1:1 na ausência de 

oxigénio observa-se que a intensidade de emissão de luminescência de Eu(lll) a 614 nm 

aumenta por um factor de 140 (figura 3.17). 
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Figura 3.17 - Espectros normalizados de absorção de DMApropNAFIM, excitação e emissão de 

luminescência, sob ar e argon, do sistema Eu(III):DMApropNAFIM na proporção 1:1. 

Para uma solução Eu(III):DMApropNAFIM 1:1 desoxigenada, o tempo de vida do 

estado excitado luminescente de Eu(IIl) é 0.99 ± 0.1 ms. Os tempos de vida da mesma 

solução com adição de dimetilsulfóxido e dimetilsulfóxido-hexadeuterado foram TDMSO = 

1.02 ±0.1 ms e íd6-DMSO = 1.14 ± 0.1 ms. A partir destes valores foi estimado um limite 

para a constante de extinção de DMSO (kq = 1/TDMSO - 1/^6-DMSO) que é kq < lOOs"1. 

O rendimento quântico de luminescência obtido para uma solução de 

Eu(III):DMApropNAFIM na razão 1:1, obtido por comparação com uma solução de igual 

absorção de EuCamf(0um = 0.0023), foi 0=0.11 ±0.03 (figura 3.18). 
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Figura 3.18 - Espectros de emissão de luminescência de Eu(III):DMApropNAFIM 1:1 ( ) e de EuCamf 

(...) para determinação de rendimento quântico de emissão de luminescência. 

Visualmente, o sistema Eu(III):DMApropNAFIM tem o aspecto que se apresenta na 

fotografia da figura 3.19, em que se vê a fraca fluorescência de DMApropNAFIM (a), 

que aumenta com adição de Eu(III) (b) e (c), e a luminescência característica de Eu(lll) 

em (d). 

Figura 3.19 - Fotografia do sistema Eu(III):DMApropNAFIM sob diversas condições, a: fluorescência de 

DMApropNAFIM sem adição de Eu(III); b: Eu(III):DMApropNAFIM 1:1; c: Eu(III):DMApropNAFIM 

1:2; d: (b) desoxigenado. 
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3.3.2 -Ar-[(2-A^A'-dimetilamino)etil]-l,8-naftalimida (DMAetNAFIM) 

A interacção de Eu(III) com DMAetNAFIM apresenta comportamento semelhante ao 

observado para DMApropNAFIM. A absorção de DMAetNAFIM não sofre alterações 

com a adição de Eu(III) e a sua emissão de fluorescência não é dependente da presença 

de oxigénio no meio, devido ao curto tempo de vida da fluorescência.39 Na análise da 

variação da fluorescência deste composto com adição de Eu(III) (figura 3.20) foi 

observado aumento de emissão. A emissão de fluorescência atinge um valor máximo para 

0.5 equivalentes de Eu(III) com um factor de aumento máximo aproximadamente 3.5. 
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Figura 3.20 - A: espectros de fluorescência de DMAetNAFIM e B: curva de titulação de DMAetNAFIM 

com Eu(III) (/U = 380 nm) 

A curva de titulação obtida é indicadora da ocorrência de complexação de Eu(III) por 

DMAetNAFIM. A formação de complexo foi confirmada por titulação de fluorescência 

pelo método de Job (figura 3.21) em que se obteve máximo de fluorescência para 0.3 

equivalentes que indica a formação de complexo [Eu(III)-DMAetNAFIM2]. 
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Figura 3.21 - Curva de titulação do sistema Eu(III):DMAetNAFIM pelo método de Job. 

Para a titulação de soluções de DMAetNAFIM com Eu(III) sob atmosfera inerte 

observou-se emissão de luminescência característica de Eu(Ill)10' l0° apenas em soluções 

com mais de 0.7 equivalentes de catião (figura 3.22). Isto sugere a formação de um 

complexo luminescente, [Eu(III)-DMAetNAFlM], cuja presença já tinha sido indicada 

pelas titulações de fluorescência. 
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Figura 3.22 - A: espectros de luminescência de Eu(III); B: curva de titulação de luminescência de 

Eu(III):DMAetNAFIM (^m = 614 nm). 
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Os espectros obtidos para a emissão de luminescência do sistema 

Eu(III):DMAetNAFIM apresentam os picos característicos de luminescência de Eu(III), 

que é devida à excitação de Eu(III) por transferência de energia de estados excitados de 

DMAetNAFIM, como demonstrado pela comparação do espectro de absorção (À,WM = 

334 nm) e de excitação (/Imax = 327 nm) (figura 3.23). A emissão de luminescência de 

Eu(III) no sistema Eu(III):DMAetNAFIM depende da presença de oxigénio no meio; a 

intensidade de emissão de luminescência de Eu(III) a 614 nm numa solução de 

Eu(III):DMAetNAFIM na ausência de oxigénio é cerca de 80 vezes superior à observada 

para a mesma solução na presença de oxigénio (figura 3.23). 
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Figura 3.23 - Espectros normalizados de absorção de DMAetNAFIM, excitação e emissão de 

luminescência, sob ar e argon, do sistema Eu(III):DMAetNAFIM 

O tempo de vida obtido para o estado excitado luminescente de Eu(III) numa solução 

de Eu(III):DMAetNAFIM 1:1 desoxigenada foi r = 1.05 ± 0.1 ms e o rendimento 

quântico obtido para uma solução do mesmo tipo foi 0 = 0.08 ± 0.02 (usando EuCamf 

como padrão). 
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3.3.3 - JV-[(3-W -metilamino)propiI]-l,8-naftalimida (MMApropNAFIM) 

Com a titulação de emissão de fluorescência de MMApropNAFIM com adição de 

Eu(lII) foi observado aumento da fluorescência do composto (figura 3.24, A). A 

intensidade de emissão começou a nivelar a partir de 0.5 equivalentes de Eu(III), com um 

factor de aumento aproximadamente igual a 2. Esta titulação indica a possibilidade de 

formação de complexos constituídos por Eu(Ill) e MMApropNAFIM, sendo confirmada 

por titulação de fluorescência pelo método de Job que indica a presença de dois 

complexos em solução, [Eu(III)-MMApropNAFIM] (máximo a 0.3) e fEu(lll)-

MMApropNAFIM2] (ombro a aproximadamente 0.5). 

A) 50000 -I 

(Eu(lll)] / [MMApropNAFIM] [Eu(lll)] / [[Eu(lll)MMMApropNAFIM]] 

Figura 3.24 - Curvas de titulação de fluorescência de MMApropNAFIM com adição de Eu(lll). A: 

variação da fluorescência (A^m = 380 nm); B: titulação pelo método de Job. 

Na titulação de emissão de luminescência de Eu(IlI) sob argon observou-se que, tal 

como para DMApropNAFIM e DMAetNAFIM, só ocorre aumento de emissão de 

luminescência característica de Eu(III) em soluções com mais de 0.75 equivalentes de 

lantanídeo (figura 3.25). 
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Figura 3.25 - A: espectros de luminescência de Eu(III); B: curva de titulação de luminescência (/̂ ,,,, = 614 

nm) de MMApropNAFIM corn Eu(III). 

O espectro de excitação do sistema Eu(III):MMApropNAFIM (figura 3.26), com 

máximo a 324 nm, é semelhante ao obtido para o espectro de absorção, levando a 

concluir que a emissão de luminescência de Eu(III) se deve a transferência de energia a 

partir de estados excitados tripleto de MMApropNAFIM. 
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Figura 3.26 - Espectros normalizados de absorção, emissão e excitação de luminescência, sob argon, do 

sistema Eu(III):MMApropNAFIM na proporção 1:1. 
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O tempo de vida do estado excitado luminescente de Eu(III), para uma solução 

desoxigenadadeEu(III):MMApropNAFIM 1:1, é r= 0.92 + 0.1 ms. 

Este sistema não foi investigado com mais detalhe pois resultados preliminares 

indicam comportamento similar ao dos dois sistemas previamente descritos 

(DMApropNAFIM e DMAetNAFIM) 

3.3.4 - Discussão de resultados 

O aumento da intensidade de fluorescência observado para os três derivados de 1,8-

naftalimida com adição de Eu(III) indica que o catião consegue activar o estado excitado 

singleto da imida cromóforo. Este efeito ocorre devido ao bloqueio da transferência de 

electrões fotoinduzida a partir do grupo amino para o cromóforo, processo responsável 

pela extinção do estado excitado singleto em compostos semelhantes descritos na 

literatura.4-44 A partir da equação de Rehm-Weller6 é possível calcular AGVET(SI) = -1.16 

eV e AGPET(TI) = 0.06 eV para o DMAetNAFIM e DMApropNAFIM (utilizando £*(S|) 

= 2.29 eV e £*(Ti) = 3.51 eV, Eox = 0.96 eV para trietilamina como composto modelo103 

e EKd = -1.45 eV para 1,8-naftalimida como composto modelo41 e -0.06 como factor de 

interacções Coulômbicas em acetonitrilo), concluindo-se que é possível a extinção do 

estado excitado singleto e tripleto por transferência de electrões fotoinduzida. Para 

MMApropNAFIM, tira-se a mesma conclusão a partir de AGPET(SI) = -0.81 eV e 

AGpET(Ti) = 0.41 eV (com os mesmos parâmetros descritos excepto Em = 1.31 eV).103 

Os dados obtidos sugerem que apenas nos complexos do tipo [Eu(III)-L] ocorre 

transferência de energia da antena para o catião metálico e activação da sua 

luminescência pois, para concentrações de Eu(IlI) inferiores a 0.5 equivalentes, em que 

deve predominar o complexo [Eu(III)-L2], não se observa emissão de luminescência de 

Eu(lII). 

A sensibilidade da emissão de luminescência destes compostos à presença de 

oxigénio em solução pode ser explicada quando se considera a diferença entre as energias 

entre do estado excitado tripleto do cromóforo (1,8-naftalimida) e do estado excitado 

luminescente 5D0 de Eu(III), que é da ordem de 1000 cm'1. Este valor é suficiente 

pequeno para ocorrer retrotransferência de energia do lantanídeo para o cromóforo e 
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tornar o processo de excitação do lantanídeo um processo lento, quando comparado com 

a velocidade do processo de desactivação do estado excitado tripleto de 

DMApropNAFIM por acção de oxigénio molecular. I4-57 

Os tempos de vida obtidos para os estados excitados luminescente de Eu(III) dos 

diversos sistemas EuCl3:L (com L = DMApropNAFIM, DMAetNAFIM ou 

DMApropNAFIM) são aproximadamente I ms. Este valor é superior ao que foi 

observado para o sistema [EuCl3:NAFIM] (zjum = 0.71 ±0.1 ms, ver 3.2.3) e é um valor 

característico de sistemas multidentados.100' I(l4 Os tempos de vida dos estados 

luminescentes, na presença de DMSO e d6-DMSO que conduziram a uma constante de 

extinção kq < 100 s" sugerem a presença de 1-2 moléculas de solvente próximas do 

metal.105 O elevado valor de rendimento quântico obtido para [EuCl3:DMApropNAFIM], 

0\um = 0.11 ± 0.03, confirma a conclusão de que o catião se encontra suficientemente 

protegido e que se encontra próximo do cromóforo. [EuCl3:DMAetNAFIM] apresentou 

um valor ligeiramente inferior de rendimento quântico (0= 0.08 ± 0.02). 

Os resultados obtidos para os tempos de vida destes sistemas e rendimento quânticos 

obtidos sugerem que os ligandos nos complexos [Eu(III)-L], em particular em [Eu(lll)-

DMApropNAFIM], assumirão conformações que protegem o catião excitado da 

influência extintora do meio circundante, estando o catião eventualmente ligado não só 

ao azoto do grupo amina mas também coordenado pelos oxigénios imida (como se sugere 

na figura 3.27). O ião fica assim mais próximo da antena, o que facilita a transferência de 

energia do estado excitado tripleto do cromóforo para o lantanídeo e também o 

cruzamento intersistema do estado excitado singleto do cromóforo para o estado excitado 

tripleto, possivelmente via efeito de átomo pesado.104 

H3CÍ> .CH 3 

Figura 3.27 - Possível estrutura de coordenação de Eu(III) nos complexos [Eu(Ill)-DMApropNAF'llvl) (n 

= 2) e [Eu(III)-DMAetNAFIM] (n = 1). 
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A cadeia propil de DMApropNAFIM é mais flexível do que uma cadeia etil 

possibilitando uma maior aproximação entre o catião e o cromóforo, optimizando assim a 

eficácia do processo de transferência de energia (devido à proximidade do catião e 

cromóforo) e rendimento do processo de cruzamento intersistema no cromóforo (por 

efeito do átomo pesado). Esta poderá ser uma a razão adicional para a intensidade de 

emissão de luminescência em Eu(IIl):DMApropNAFlM 1:1 ser ligeiramente superior à 

que se observa para Eu(III):DMAetNAFIM 1:1. 

Os processos fotofísicos envolvidos nestes sistemas estão representados 

esquematicamente na figura 3.28. 

cromóforo antena Eu(lll) 

Figura 3.28 - Representação dos processos fotofísicos para o sistema Eu(III):L (PIR - par iónico radical; 

PET- transferência de electrões fotoinduzida; TE - transferência de energia). 

Considerando os resultados obtidos na caracterização fotoquímica para os sistemas 

estudados, e em particular o sistema EuCl3:DMApropNAFIM, pode ser proposta a sua 

utilização como uma porta lógica molecular com dois inputs. O input 1 é a presença ou 

ausência de oxigénio. O input 2 é a concentração de Eu(III); para ser considerado um 

sinal positivo (i.e., "1"), a condição para o input 2 é que a concentração de Eu(III) em 

> solução seja superior a metade da concentração de DMApropNAFIM (i.e., 2[Eu ] 

[DMApropNAFIM]). O sinal de output, a luminescência de Eu(III), é observado quando 

não há oxigénio em solução e quando a concentração de Eu(III) excede o limite 

determinado. A operação de lógica bivalente associada a este portão lógico é traduzida 

Si, 



pela tabela de verdade da tabela 3.1 e pela figura 3.29. Trata-se de uma operação 

inibitória (INH), que é equivalente à operação "(NOT input 1 ) AND input 2". 

1.00 

0.75 

0.50 

■10" "01" "00" 

Figura 3.29 - Intensidades relativas de luminescência de Eu(III) (Á^m = 614 nm) de soluções de 

DMApropNAFIM na presença (!) ou ausência (0) de inputs químicos 02 (input / )e Eu(lll) (input 2). 

Input B Input A Output 
(Q2) ([Eu(lll)l > [L]/2) (luminescência de Eu(lll)) 

0 
0 
1 
0 

1 1 
1 0 
0 1 
0 0 

Tabela 3.1 - Tabela de verdade para uma porta INHIBIT baseada em 02, Eu(III) e DMApropNAFIM e 

representação esquemática de uma operação INHIBIT (A = [Eu(III)]; B = 02; out = output). 

O facto de não bastar a presença de Eu(III) em solução, mas de ser também necessária 

a sua presença acima de uma concentração definida para que o input 2 funcione gerando 

output, faz com que o funcionamento deste portão lógico tenha semelhanças com o 

funcionamento de um sistema neuronal.54 Este sistema pode imitar, com algumas 

limitações, o funcionamento de um neurónio, em que a geração de um sinal de 

transmissão depende da intensidade do sinal de excitação exceder um dado valor para 

poder ser transmitido. 
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3.4 - 2,2'-bis-(N-l,8naftalimida)-dietilamina ((etNAFIM)2N,) 

Com a titulação de soluções de (etNAFIM)2Ni com Eu(III) observou-se aumento da 

fluorescência característica do composto a 385 nm, aumento esse que atingiu um valor 

máximo a aproximadamente 0.3 equivalentes de Eu(III), com um factor de aumento igual 

a aproximadamente 5. Observou-se simultaneamente uma banda de emissão intensa, com 

máximo a 484 nm, cuja intensidade também aumenta com adição de Eu(III) até atingir 

um valor máximo a aproximadamente 0.5 equivalentes de Eu(III) com factor de aumento 

de 6 (figura 3.30). Esta segunda banda de emissão poderá dever-se à eventual formação 

de excímeros intramoleculares fluorescentes entre as os dois resíduos de 1,8-naftalimida 

que constituem a molécula de (etNAFIM)2Ni, como já foi observado para outras bis-

imidas com espaçadores poliamina.4 
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[Eu(lll)]/[(etNAFIM),N,] 

Figura 3.30 - A: espectros de fluorescência de (etNAFIM)2N| na presença de oxigénio; B: curva de 

titulação de (Ã^m = 385 nm e 484 nm) 

Para a titulação de emissão de luminescência sob argon observou-se aumento da 

luminescência de Eu(IIl) apenas para soluções com mais de 0.6 equivalentes de 

lantanídeo (figura 3.31). 
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[Eu(lll)] / [(etNAFIM)3N,] 

Figura 3.31 - A: espectros de luminescência de Eu(III) em Eu(III):(etNAFIM):N|, na ausência de 

oxigénio; B: curva de titulação de luminescência (Á^m = 614 nm). 

Estes dados sugerem, um comportamento semelhante ao dos derivados de 1,8-

naftalimida descritos em 3.3: a formação de mais do que um tipo de complexos, [Eu(lll)-

((etNAFIM)2Ni)2] e [Eu(III)-((etNAFIM)2Ni)], apenas se verificando transferência de 

energia do ligando para o lantanídeo no complexo 1:1. 

O espectro de excitação obtido para uma solução de Eu(IIl):(etNAFIM)2Ni (figura 

3.32) na proporção 1:1 (Àmax = 327 nm) é semelhante ao espectro de absorção obtido para 

a mesma solução, demonstrando que a emissão de luminescência de Eu(lll) se deve a 

transferência de energia por parte do ligando. 

A emissão de luminescência de Eu(III) neste sistema também apresenta sensibilidade 

à presença de oxigénio molecular, sendo a intensidade de emissão de luminescência de 

Eu(III) sob argon 50 vezes superior à observada na presença de oxigénio (figura 3.32). 
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Figura 3.32 - Espectros normalizados de emissão, sob argon e ar, e de excitação de luminescência, sob 

argon, do sistema Eu(III): (etNAFIM)2N] na proporção 1:1. 

O comportamento observado para Eu(III):(etNAFIM)2Ni também pode ser descrito 

pela função lógica INHIBIT (tabela 3.1), tendo como inputs a presença ou ausência de 

oxigénio molecular (input 1) e a concentração de Eu(III) ([Eu(III)] > 3/4[(etNAFIM)2N|]) 

(input 2) em solução e como output a emissão de luminescência a 614 nm. 

3.5 - Aq^-A^-dimetilaminoJetilJ-ftalimida (DMAetFTIM) 

3.5.1 - Caracterização fotofísica do sistema Tb(III):DMAetFTIM 

A comparação dos espectros de fosforescência de soluções 1:1 de 

Gd(IlI):DMAetFTIM e de Tb(III):DMAetFTIM (figura 3.33) permitiram concluir que 

que a luminescência de Tb(III) é activada por transferência de energia do estado excitado 

tripleto para o catião. Para solução de DMAetFTIM complexado com Gd(III) (cuja 

energia do estado excitado è?ia é 31750 cm"1, não podendo portanto ocorrer transferência 

de energia do ligando para o Gd(III)), foi observada emissão de fosforescência de 

DMAetFTIM, que corresponde a desactivação radiativa a partir do estado excitado 

tripleto. Para solução de DMAetFTIM com Tb(III) observou-se redução significativa do 
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espectro de fosforescência do ligando, indicando que o Tb(III), nas mesmas condições, é 

responsável pela extinção do estado excitado tripleto da DMAetFTIM (extinção na ordem 

de 83%), e aparecimento de picos de luminescência de térbio (um processo que ocorre 

numa escala temporal próxima da fosforescência). Estes dados também permitiram 

determinar a energia do estado excitado tripleto: à primeira estrutura vibracional no 

espectro de fosforescência (uma banda vibracional 0-0 localizada a aproximadamente 427 

nm) corresponde uma energia de estado tripleto excitado Ej = 23400 cm"1 (24800 cm"1 

para A^-metilftalimida livre).39 
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Figura 3.33 - Espectro de fosforescência (Á„x = 285 nm) de soluções l:l de DMAetFTIM (75 uM) com 
Gd(III) [linha sólida] e Tb(III) [linha a tracejado] em acetonitrilo a 77 K. 

O tempo de vida obtido a 77 K para o processo de fosforescência foi, na presença de 

oxigénio, tpu = 475 ms. 

Para uma solução Tb(TfO)3:DMAetFTIM 1:1, obtiveram-se espectros de emissão de 

luminescência, sob ar e argon, que apresenta emissão característica de Tb com picos de 

emissão a 487, 544, 588, 624 e 657 nm, que correspondem a transições 5D4--»7F/ (com J 

= 6, 5, 4, 3, 2 respectivamente). 10" 10° A comparação dos espectros de absorção (Âmax = 

289 nm) e de excitação (Àmax = 282 nm) sob ar e argon (figura 3.34) demonstra que a 

energia para a excitação de Tb(III) provém da antena, DMAetFTIM, pois os espectros de 
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excitação apresentam estrutura semelhante ao de absorção. Na ausência de oxigénio, a 

intensidade de emissão de luminescência de Tb(III) a 544 nm é 4-5 vezes superior à 

observada na presença de oxigénio. 
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Figura 3.34 - Espectros normalizados de absorção, excitação (sob ar e argon) e emissão (sob ar e argon) 

para uma solução de Tb(TfO)3:DMAetFTIM 1:1. 

Para uma solução Tb(TfO)3:DMAetFTIM 1:1, foram obtidos os mesmos tempos de 

vida para a luminescência de Tb(III) sob ar e argon: rar = 1.10 + 0.1 ms (na presença de 

oxigénio, que extingue o estado excitado tripleto do cromóforo) e rargon = 1.10 ± 0.10 ms 

(sob atmosfera inerte). Da determinação dos tempos de vida na presença de oxigénio, 

para soluções semelhantes ás anterioriores mas na ausência de electrólito de suporte 

obteve-se: rar = 1.25 + 0.10 ms, concluindo-se que a presença de electrólito de suporte 

influencia ligeiramente o processo de luminescência do sistema Tb(TfO)3:DMAetFTIM. 

Os valores de rendimento quântico de emissão de luminescência de Tb(III) para uma 

solução de Tb(TfO)3:DMAetFTIM na presença e ausência de oxigénio foram, 

respectivamente, 0ar = 0.002 e <Pargím = 0.01. 
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Para o sistema TbCl3:DMAetFTIM obtiveram-se resultados qualitativamente 

semelhantes (figura 3.35). Neste sistema, a diferença entre as intensidades de emissão de 

luminescência de Tb(IlI) a 544 nm, na ausência e presença de oxigénio, é menor, sendo a 

intensidade de luminescência na solução desoxigenada 3-4 vezes superior. Os valores 

obtidos para os tempos de vida do sistema TbCI3:DMAetFTIM foram rar = 2.03 ±0.10 

ms e rargon = 2.01 ± 0.10 ms na presença e ausência de oxigénio respectivamente. Para os 

rendimentos quânticos obteve-se 0ar = 0.006 e <Par&m = 0.02 (argon). 
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Figura 3.35 - Espectros normalizados de absorção, excitação (sob ar e argon) e emissão (sob ar e argon) 

para uma solução de TbCl3:DMAetFTIM 1:1. 

Estudos por fotólise laser-flash de soluções de DMAetFTIM (150 |iM e m 

acetonitrilo, na ausência de oxigénio) originaram um espectro de absorção fraco com 

máximo a aproximadamente 330-340 nm. Com a adição de Tb(lll) na forma de 

Tb(TfO)3, obteve-se um forte sinal de absorção com máximo a 340 nm e observou-se um 

tempo de vida r0bS = l/̂ obs = 2.4 |is (figura 3.36). Estas observações foram associadas ao 

estado excitado tripleto da DMAetFTIM, com base em observações para sistemas 
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contendo ftalimidas, confirmado por extinção do tempo de vida na presença de 

oxigénio. 

i 1 1 . 1 1 1— 
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Figura 3.36 - Espectro de absorção tripleto-tripleto de soluções de DMAetFTIM (círculos brancos) e 

Tb(III):DMAetFTIM 1:1 (círculos negros) (150 uM em acenitrilo desoxigenado, Ã^xc = 308 nm, leitura 500 

ns após flash). Detalhe: variação da amplitude de sinal observado a 340 nm com adição de Tb(III). 

Num ensaio controle com DMAetFTIM titulado com ácido trifluoroacético, observou-se 

aparecimento de espectro de absorção tripleto-tripleto similar. A curva de titulação para a 

absorção a 340 nm nivelou a partir de 1 equivalente de ácido e, a partir dela foi possível 

determinar uma estequeometria 1:1 entre H+ e DMAetFTIM com logPn = 7.0. O tempo 

de vida do estado excitado obtido foi ÍQ = \/k0 = 3.5 |is (¾ = tempo de vida do estado 

excitado tripleto na ausência de transferência de electrões fotoinduzida e extinção por 

interacção com oxigénio ou por transferência de energia para Tb(III)). A partir deste 

valor, e do tempo de vida para uma solução Tb(III):DMAetFTIM 1:1 (r = 2.4 (as), 

calculou-se a constante de transferência de energia, kEnr = 1-31 x 105 s"1 (£obs = k) + feiír)-

A constante de extinção bimolecular com oxigénio determinada para o sistema 

Tb(TfO)3:DMAetFTIM 1:1 em solução de acetonitrilo foi kq = 6.2 x 108 M V . Para uma 

concentração de 1.9 mM de O2 em solução de acetonitrilo exposta ao ar obtém-se um 
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valor de kq[Oj] = 1.2 x 106 s"1 para a constante pseudo-unimolecular. O valor da 

constante pseudo-unimolecular para interacção inter molecular com oxigénio é dez vezes 

superior à constante de transferência de energia intramolecular entre o estado excitado 

tripleto de DMAetFTIM e o Tb(lll), sendo um processo muito mais rápido e explicando a 

sensibilidade deste sistema à presença de oxigénio. 

Devido à fraca intensidade da emissão de fluorescência por parte de ftalimida e seus 

de derivados (0t{7V-metilftalimida) = 0.0008 e <Z>t{7V-propilftalimida) = 0.008),39"106 e das 

pequenas alterações observadas do espectro de absorção de DMAetFTIM quando titulado 

com Tb(III) (figura 3.37), foram usados dados de absorção tripleto-tripleto (figura 3.36, 

detalhe) para a determinação de formação de complexos com Tb(III). A titulação de 

DMAetFTIM com Tb(III), seguindo o sinal a 340 nm, resultou numa curva de titulação 

(figura 3.36, detalhe) que mostra um aumento de intensidade de absorção tripleto-tripleto 

por um factor de 10 (comparado com absorção de solução que não continha Tb(III), com 

nivelamento a aproximadamente 0.4 equivalentes. A análise desta curva com 

HYPERQUAD 200399 revela a existência de 3 complexos Tb(III)-DMAetFTIMn com n = 

1, 2, 3, sendo os logaritmos das constantes de estabilidade logPn = 5.7, log(3i2 = 12.6 e 

log(3,3 =18.5.102 
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Figura 3.37 - Espectros de absorção para titulação de DMAetFTIM com Tb(TfO)3. 
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Com a complexação de Tb(III) pela DMAetFTIM, o catião impede a transferência de 

electrões fotoinduzida do grupo amina para o cromóforo, recuperando-se o estado 

excitado singleto com consequente aumento do rendimento do estado excitado tripleto 

através de cruzamento intersistema (<Pisc = 0.7 para iV-metilFTIM).39 

As titulações de emissão de luminescência de Tb(III), na presença ou ausência de 

oxigénio, para os sistemas TbCl3:DMAetFTIM (figura 3.38) e Tb(TfO)3: DMAetFTIM 

(figura 3.39), revelaram para ambos os sistemas uma relação aparentemente linear de 

aumento de intensidade de luminescência na presença e ausência de oxigénio, não se 

observando nenhum nivelamento da intensidade de emissão de luminescência de Tb(lll) 

a 544 nm com o aumento da concentração de catião em solução. Em ambos os sistemas, 

sob ar e sob argon, só se observou aumento da luminescência de Tb(lll) para 

concentrações de catião superiores a 0.5 equivalentes. 
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Figura 3.38 - Espectros de luminescência de titulação de DMAetFTIM com TbCl3. A: titulação sob ar; B: 

curva de titulação de A (Â = 544 nm); C: titulação sob argon; D: curva de titulação de C (À?m = 544 nm). 
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Figura 3.39 - Espectros de luminescência de titulação de DMAetFTIM com Tb(TfO)T. A: titulação sob ar; 

B: curva de titulação de A (Â= 544 nm); C: titulação sob argon; D: curva de titulação de C (À,,m = 544 nm). 

3.5.2 - Extinção de luminescência por trietilamina (TEA) 

Para além de oxigénio, foi também investigada a possibilidade de os estados 

excitados do cromóforo DMAetPhim no complexo [Tb(III)-DMAetFTlM], poderem ser 

extintos por acção de outros compostos, em particular dadores de electrões, com 

consequente desactivação da emissão de luminescência de Tb(III). 

Utilizou-se trietilamina, um composto dador de electrões para extinguir a emissão de 

luminescência de Tb(III) em soluções 1:1 de TbCbiDMAetFTIM (figura 3.40) e 

Tb(TfO)3:DMAetFTIM (figura 3.41) (ambas em acetonitrilo, TBA 0.5M, na presença de 

oxigénio). Em ambos os casos observou-se a extinção completa de luminescência para 

concentrações de trietilamina superiores a 1 equivalente. 
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Figura 3.40 - A: espectros de luminescência de titulação de TbCl3:DMAetFTIM 1:1 com trietilamina sob 

ar; B: curva de titulação (Ã,.m = 544 nm). 
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Figura 3.41 - A: espectros de luminescência de titulação de Tb(TfO);,:Dlv1AetFTIIv1 1:1 com TEA sob ar; 

B: curva de titulação (Á?m = 544 nm). 

3.5.3 - Influência de aniões na luminescência de Tb:DMAetFTIM 

A titulação de soluções de Tb(TfO)3:DMAetFTIM 1:1 com X", levou a aumentos 

significativos de luminescência para Cl", NO3" e H2P04" e nenhum efeito com Br" e I" 

(figura 3.42, figura 3.43 e tabela 3.1). Para os aniões em que se observou um aumento da 

intensidade de emissão de luminescência do sistema, esta aumentou com a concentração 

de ião a partir de uma proporção X":[Tb(TfO)3:DMAetFTIM] definida (1 equivalente 
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para Cl", N03", 2 equivalentes para H2P04") até atingir um máximo (a aproximadamente 2 

equivalentes para CP, N03" e 2-3 equivalentes para H2P04"), decaindo regularmente a 

partir desse máximo com adição de excesso de anião (figura 3.44). As razões para este 

comportamento não são conhecidas. 
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Figura 3.42 - Curvas de titulação de luminescência de soluções de Tb(TfD)̂ :DIVlAetFTllVl I : l com aniões 

(4 m = 544 nm). 

Os aumentos da intensidade de emissão de luminescência de térbio também se 

reflectiram em alterações dos tempos de vida da luminescência na presença de oxigénio 

(tabela 3.2). A partir destes aumentos de intensidade, foi possível extrapolar variações 

para o rendimento quântico do processo de luminescência de Tb(III) deste sistema na 

presença dos diversos aniões. 
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Figura 3.43 - Espectros de emissão de luminescência de Tb(III) em Tb(TfO)3:DIvlAetFTIIvl l:l na 
presença de aniões, na presença de oxigénio. 

anião equivalentes 
de anião 

factor de 
aumento Z7msa 

<^um extrapolado b 

- - - 1.27 0.002 c 

cr 2 6.8 1.56 0.012 
Br 2 1.3 1.27 0.002 
I" 2 0.12 1.13 0.0002 

N03" 2 6.6 1.46 0.011 
H2P04" 3 61.6 2.35 0.105 

Tabela 3.2 - Factores de aumento de emissão de luminescência, tempos de vida e rendimentos quânticos 

extrapolados para as concentrações de anião X" (expressas em equivalentes) a que se observa o máximo 

efeito de aumento de intensidade de luminescência no sistema TbCTfO^DlVlAetFTIIVl. (a): 10% de erro; 

(b) 20% de erro, valores calculados a partir do factor de aumento e de (c), valor obtido em 3.5.1 

Na fotografia (figura 3.44) podem-se comparar o aspecto das intensidades relativas de 

emissão de luminescência de soluções de alguns dos sistemas discutidos anteriormente 

(capítulos 3.5.1, 3.52 e 3.5.3). 
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Figura 3.44 - Fotografia do sistema Tb(TfO)3:DMAetFTIM 1:1 sob diversas condições, a: luminescência 

na presença de oxigénio; b: luminescência na ausência de oxigénio; c: luminescência na ausência de 

oxigénio e presença de Cl"; d: luminescência ausência de oxigénio e presença trietilamina. 

3.5.4 - Discussão de resultados 

Foi possível concluir, a partir da diferença de energias existente entre os estados 

excitados singleto e tripleto (AS-T = 4400 cm"1, com Ej = 23400 cm"1 e assumindo Es = 

27800 cm" para o cromóforo livre)106 e do valor do tempo de vida obtido para o estado 

excitado tripleto fosforescente (rph = 475 ms) de DMAetFTIM, recorrendo a dados 

tabelados e critérios de classificação determinados por Coyle et a/.,106 que o estado 

tripleto excitado de menor energia tem carácter IZ,K, semelhantemente a outros derivados 

de ftalimidas.39 

Termodinamicamente, os estados excitados singleto e tripleto de DMAetPhtim podem 

ser extintos por transferência intramolecular de electrões fotoinduzida a partir do grupo 

A^V-dimetilamino. A partir da equação de Rehm-Weller6 obtém-se, AGVET(SI) = -1.19 

eV e AGPET(TI) = -0.76 eV (utilizando Eax = 0.96 eV para trietilamina103 e £red = -1.36 

eV para yV-metilftalimida107 como compostos modelo e £*(Si) = 3.46 eV e £*(Ti) = 3.03 

eV para (7V,Ap-dimetilamino)metil)ftalimida como composto modelo106 com termo 

coulômbico C = 0.06 eV). O processo de extinção por transferência de electrões 
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fotoinduzida é cancelado pela complexação de Tb(III), em que intervém o par de 

electrões desemparelhados do grupo amina. 

A diferença entre as energias do estado excitado tripleto de DMAetFTIM (£T = 23400 

cm"1) e do estado excitado luminescente do Tb(III) (£(5D4) = 20500 cm'1)"' é 

suficientemente elevada para que a transferência de energia entre os dois estados seja 

termodinamicamente possível (AGHnT = £(5D4) - £T(DMAetFTIM) = -2900 cm"1 » -0.36 

eV). A diferença entre as energias permite também evitar a ocorrência, à temperatura 

ambiente, de retrotransferência de energia do metal para o ligando termicamente 

activada, que sensibiliza a luminescência de Tb(lll) à presença de oxigénio em solução e 

que normalmente é observada para Ais ~ -1500 cm"1.14'57 

Não sendo possível a ocorrência de retrotransferência de energia do catião para o 

ligando, o baixo rendimento quântico do processo de luminescência dos sistemas 

TbCl3:DMAetFTIM e Tb(TfO)3:DMAetFTIM e a sua sensibilidade à presença de 

oxigénio (ver 3.5.1 e figuras 3.33 e 3.34) podem ser explicados por uma fraca eficiência 

do processo de transferência de energia do estado excitado tripleto do cromóforo para o 

estado excitado luminescente 5D4 do Tb(III). O resultado desta ineficiência é competição 

entre oxigénio presente no meio e Tb(III) pelo estado excitado tripleto da DMAetFTIM. 

Os valores calculados para a constante de transferência de energia, kEnj = 1.3 x IO5 s"1 e 

para a constante pseudo-unimolecular kq[02] = 1.2 x IO6 s"1 (assumindo [02] = 1.9 mM) 

confirmam que a interacção intermolecular de DMAetFTIM com oxigénio é 

aproximadamente dez vezes mais rápida que a transferência de energia intramolecular 

entre o estado excitado tripleto de DMAetFTIM e o Tb(III), tornando o sistema sensível à 

extinção por oxigénio. 

Dos resultados obtidos da análise das curvas de titulação de DMAetFTIM por 

fotólise laser-flash no sistema Tb(TfO)3:DMAetFTIM e de absorção no sistema 

TbCl3:DMAetFTIM (figuras 3.34 e 3.35) foi possível concluir que se forma mais do que 

um tipo de complexo Tb(DMAetFTIM)n (com n = I, 2, 3). A comparação destes 

resultados com as titulações de emissão de luminescência (figuras 3.38 e 3.39) em que só 

se observa o aparecimento de linhas de luminescência de Tb(III) para concentrações de 

catião superiores a 0.5 equivalentes permite assumir que a transferência de energia do 

cromóforo excitado para o catião ocorre apenas no complexo TbDMAetFTIM (ie. n = I). 
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Portanto, a transferência de energia depende também da estequeometria do complexo e, 

consequentemente da sua geometria. A geometria condiciona a distância efectiva entre o 

lantanideo e o cromóforo antena (o residuo ftalimida) possibilitando uma maior eficácia 

de transferência de energia do ligando para o metal e um maior efeito de átomo pesado, 

que aumenta o rendimento do processo de cruzamento intersistema dos estados excitados 

do ligando. Este resultado é semelhante ao encontrado anteriormente para os sistemas 

conjugados de Eu(III)104 e derivados de 1,8-naftalimida (ver 3.3 e l08). 

Estruturalmente, para além de ligado ao azoto do grupo amino, o Tb(III) poderá estar 

também complexado pelos oxigénios da imida (figura 3.45), similarmente ao que foi 

sugerido para Eu(III):DMAetNAFIM e Eu(III):DMApropNAFIM (ver 3.3 e figura 3.27). 

Figura 3.45 - Possível estrutura de coordenação de Tb(III) em complexo [Tb(III)-DMAetFTIM] 

Esta suposição é apoiada pelo resultado obtido com a titulação de absorção (figura 

3.37), em que a variação do máximo de absorção com adição de Tb(Ill) sugere alguma 

ligação do catião pelos oxigénios do grupo carboximida. 

Os tempos de vida obtidos para a luminescência soluções 1:1 (acetonitrilo, 0.05 M 

TBA, na ausência de oxigénio) de TbCbiDMAetFTIM (T~ 2.0 ms) quando comparados 

com o tempo de vida obtido para soluções 1:1 de TbCI3:FTIM (T~ 1.3 ms), são indicação 

que DMAetFTIM ao complexar Tb(III) lhe confere alguma protecção contra extinção do 

seu estado excitado por acção de moléculas do solvente (osciladores O-H e C-H).'4 Por 

outro lado, os tempos de vida obtidos para soluções 1:1 Tb(TfO)3:DMAetFTIM ( T « 1.1 

ms) indicam que o ião triflato, um fraco complexante de lantanídeos,23 24 não protege 

suficientemente Tb(III) ao contrário do que acontece com Cl". Os valores de rendimentos 
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quânticos de luminescência na ausência de oxigénio para soluções 1:1 de 

TbCl3:DMAetFTIM (̂ argon = 0.02) são superiores aos observados para soluções 

equivalentes de Tb(TfO)3:DMAetFTIM (<%rgon = 0.01), confirmando a protecção dada 

por iões Cl" na esfera de coordenação do catião. 

A luminescência destes sistemas é também sensível à presença de compostos 

fortemente dadores de electrões, como se verificou das titulações com trietilamina (ver 

3.5.2). Na presença de um forte dador de electrões como trietilamina, pode ocorrer um 

processo intermolecular de transferência de electrões fotoinduzida do dador de electrões 

para a DMAetFTIM, extinguindo os estados excitados singleto e tripleto da 

DMAetFTIM. Passa então a haver competição entre esta via de extinção de estados 

excitados e o processo de transferência de energia para o catião complexado, que resulta 

em redução significativa da emissão de luminescência do Tb(III). 

Sabendo-se que o aniões triflato não coordenam fortemente com lantanídeos,23 foi 

possível avaliar a influência de vários aniões na emissão de luminescência de Tb(lll) no 

sistema Tb(TfO)3:DMAetFTIM (ver 3.5.3 e tabela 3.1). A adição de aniões que 

coordenam o lantanideo aumenta a eficiência do processo de transferência de energia do 

ligando para o lantanideo24 com consequente aumento de intensidade e tempo vida da 

emissão de luminescência observada. Isto pode estar relacionado com a remoção de 

moléculas de água ou de solvente da esfera de coordenação do catião Tb(III), reduzindo 

assim interacções com o solvente e o efeito extintor de osciladores O-H e C-H,14'23"24 

como aliás se conclui do observado para a adição de H2P04", Cl", N03" quando 

comparados com triflato (tabela 3.1). Em face destes resultados, pode-se concluir que 

estes aniões providenciam protecção eficiente contra extinção do estado luminescente de 

Tb(III) por moléculas de água ou de solvente.100 Dos resultados obtidos, conclui-se 

facilmente que o maior grau de protecção é conferido por H2PO4, quando a sua 

concentração é de aproximadamente 3 equivalentes. Dada a extrema sensibilidade deste 

sistema para o ião hidrogenofosfato, pode mesmo ser sugerida a sua aplicação prática 

como quimiosensor para este tipo de anião. 

A interacção dos diversos factores expostos atrás pode ser descrita pelo esquema da 
figura 3.46. 
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sem Tb(lll) 
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comTb(lll) 

D4 Tb(lll) 

7FjTb(lll) 

Figura 3.46 - Representação dos processos fotofísicos para o sistema Tb(III):DMAetFTIM. PIR: par iónico 

radical, inter ou intramolecular; 1: cruzamento interssistema; 2: transferência de electrões fotoinduzida 

intramolecular; 3: transferência de electrões fotoinduzida intramolecular; 4: fosforescência; 5: extinção por 

oxigénio; 6: transferência de electrões fotoinduzida intermolecular; 7: transferência de energia; 8: 

luminescência. 

Os sistemas caracterizados neste capitulo também podem ser utilizado para executar 

operações lógicas. Os sistemas TbCl3:DMAetFTlM e Tb(TfO)3:DMAetFTIM têm a 

particularidade de poderem executar mais do que uma operação, ie. apresentam 

multifuncionalidade, uma característica pouco comum em sistemas lógicos moleculares. 

Um outro ponto interessante na utilização destes sistemas como portas lógicas 

moleculares é que, em algumas das operações, um ou mais inputs são concentrações de 

reagentes em solução não a sua simples presença. Nestes casos particulares, estes 

sistemas assemelham-se a sistemas neuronais em que o "disparo" de um impulso (ie. a 

execução de uma operação) depende de ser atingida uma concentração minima de um dos 

inputs 54 

A primeira operação lógica é a operação inhibit (INH) para o sistema 

TbCl3:DMAetFTIM, em que o input 1 é oxigénio (presença ou ausência) e o input 2 a 

concentração de Tb(III) em solução, tal que [Tb(III)] > l/2[DMAetFTIM]. Esta operação 
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lógica foi descrito em detalhe anteriormente, para sistemas constituídos por Ku(lll) e 

derivados de 1,8-naftalimida (ver 3.3 e, em particular 3.3.1 e discussão em 3.3.4) 

A segunda operação lógica que pode ser traduzida por este sistema é a operação NOR 

que tem particular importância por ser uma operação universal em lógica booleana.48'50 

Para o sistema TbCUiDMAetFTIM (que funciona como "unidade processadora"), com 

Tb(III) e DMAetFTIM presentes na proporção 1:1, os inputs são oxigénio (presença ou 

ausência) e trietilamina em solução (figuras 3.47 e tabela 3.3). Ao contrário do que 

acontece na operação INHIBIT, a ordem dos inputs é comutativa na operação NOR, não 

importando portanto a sua ordem. 

Figura 3.47 - Intensidades relativas de luminescência de Tb(III) a 544 nm de soluções de 

TbCh:DMAetFTIM 1:1 na presença (1) ou ausência (0) de inputs químicos trietilamina (input I) e 02 

{input 2). 

Input 
(02) 

1 
1 
0 
0 

Input Output 
TEA (luminescência de Tb(lll)) 

1 
0 
1 
0 

0 
o 
o 
1 

Tabela 3.3 - Tabela de verdade para uma porta NOR baseada em Tb(III):DMAetFTIM com inputs 0 2 e ou 

TEA e representação esquemática de uma operação NOR (A = input ; B = input; out = output). A função 

NOR é comutativa portanto a ordem dos inputs é indiferente. 
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Também com o sistema Tb(TfO)3:DMAetFTIM é possível realizar a operação 

INHIBIT, sendo o input 1 O2 (presença ou ausência) e a o input 2 Cl" em solução (\C\] > 

2[Tb(TfO)3:DMAetFTIM]) (figura 3.48 e tabela 3.4). 

Li. 
Figura 3.48 - Intensidades relativas de luminescência de Tb(III) a 544 nm de soluções de 

Tb(TfO)>Dlv1AetFTIM 1:1 na presença (1) ou ausência (0) de inputs químicos 02 (input /), Cl" (input 2). 

Input B Input A Output 
(O2) [Cl] = 2 eq lum. Tb(lll) 

1 1 0 
1 0 0 
0 1 1 
0 0 0 

Tabela 3.4 - Tabela de verdade para uma porta INHIBIT baseada em 02, Cl" e Tb(TfO);,:D!vlAetFTIlvt e 

representação esquemática de uma operação INHIBIT (A = [Cl] = 2[Tb(TfO)3:DlVlAetFTI!Vl]; B = 02; out 

= output). 

O principal interesse da aplicação do sistema Tb(TfO)3:DMAetFTIM como porta 

lógica molecular reside na capacidade deste sistema realizar integradamente num só 

passo a operação EnNOR, uma operação complexa que resulta da combinação de uma 

operação NOR (figura 3.47 e tabela 3.2) cujo resultado é validado por uma operação 

AND. Trata-se de uma operação com 3 inputs dois dos quais são responsáveis pela 
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operação comutativa NOR (no caso deste sistema estes inputs são trietilamina e O2) e um 

terceiro input (presença de Cl" em solução) que valida o resultado da primeira operação. 

Embora já tenha sido demonstrada a operação EnOR na literatura,77 esta é a primeira 

demonstração de uma operação EnNOR realizada a nivel molecular. A operação 

encontra-se descrita pela figura 3.49 e tabela 3.5. 

— 1 — ■ — 1 — > — r 
110" "101" "100" "011" "010" "001" "000" 

I 
Figura 3.49 - Intensidades relativas de luminescência de Tb(III) a 544 nm de soluções de 

Tb(TfO)3:DMAetFTIIv1 1:1 na presença (1) ou ausência (0) de inputs químicos CT (input /), TEA (input 2) 
e 02 (input 3). 

Input C Input A Input B Output 

[Cn = 2eq (Oa) ÏTEA1 = 1 eq. lum. Tb A 
1 
1 

1 
1 

1 
0 

0 
0 

B 
1 
1 

0 
0 

1 
0 

0 
1 

C 
0 1 1 0 
0 1 0 0 
0 0 1 0 
0 0 0 0 

p out 

Tabela 3.5 - Tabela de verdade para uma porta EnNOR baseada em Tb(TfO)}:DlV1AetFTIlv1 com inputs CT 

, 0 2 e TEA e representação esquemática de uma operação NOR (A, B = inputs para operação NOR, i.e. 0 2 

e TEA; C = input para operação AND de validação, i.e. Cl"; out = output). A função NOR é comutativa 

portanto a ordem dos inputs é indiferente. 
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CAPÍTULO 4 

Conclusões 



Este trabalho pode ser visto como um primeiro passo no estudo e caracterização das 

propriedades fotofísicas de sistemas em que são utilizados derivados de dicarboximidas 

aromáticas amino-substituidas (em particular ftalimida e de 1,8-naftalimida) como 

sensitizadores e activadores da emissão de luminescência característica de iões 

lantanídeos (em particular térbio e európio). 

Foram sintetizados alguns derivados de ftalimida e de 1,8-naftalimida e investigadas 

as sua capacidades para activar a luminescência de lantanídeos tendo sido estudadas em 

maior detalhe as que revelaram comportamentos mais regular. Foi também realizada uma 

investigação preliminar aos compostos de base (ftalimida, 1,8-naftalimida) e alguns 

lantanídeos (térbio, európio, disprósio e samário) para avaliar a possibilidade da sua 

utilização como crómoforos em antenas para activar a luminescência de lantanídeos. 

Foram investigadas e descritas inequivocamente as vias fotofísicas que actuam na 

generalidade dos sistemas estudados, em particular dos sistemas 

Eu(III):DMApropNAFIM e Tb(III):DMAetFTIM. Descreveu-se a via que leva à emissão 

de luminescência por parte do ião lantanídeo nos diversos sistemas, que parte da 

excitação do cromóforo antena passando por cruzamento intersistema e transferência de 

energia da antena para o lantanídeo, bem como a influência que o próprio lantanídeo 

pode ter nas características dos estados excitados do cromóforo. Descreveu-se também os 

processos competitivos responsáveis pela extinção de luminescência, que passam por 

transferências de electrões fotoinduzida (intra e intermolecular) responsáveis pela 

extinção de estados excitados singleto nas antenas cromóforo, a acção extintora do 

oxigénio sobre os estados excitados tripleto dos cromóforos (potenciada pela 

possibilidade de ocorrência de retrotransferência de energia do metal para o cromóforo, 

activada termicamente) e a influência extintora de água presente no meio, ou do próprio 

solvente, nos estados excitados de iões lantanídeo através de osciladores OH e CH de 

elevada energia. 

Em particular para os sistemas Tb(III):DMAetFTIIV1 foi possível demonstrar que a 

sensibilidade de luminescência de lantanídeos à desactivação por acção de oxigénio 

molecular pode depender de outros factores que não a existência de uma pequena 

diferença entre o estados excitado tripleto do cromóforo e o estado excitado luminescente 

do lantanídeo. Neste caso, a sensibilidade resulta de relativa ineficência da transferência 
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de energia do ligando excitado para o metal, quando comparada com a eficiência da 

extinção do estado excitado tripleto por oxigénio. 

As características das vias fotofísicas dos sistemas estudados abrem várias 

possibilidades para intervenção e modulação da resposta (luminescência) do sistema e 

tornam possível a sua utilização como portas lógicas moleculares capazes de executar 

operações de lógica booleana. 

Foi possível realizar a operação INH com sistemas constituídos por Eu(III) e 

derivados de 1,8-naftalimida, em particular DMApropNAFIM, utilizando a presença de 

oxigénio molecular em solução e a concentração de Eu(III) como inputs de informação e 

a emissão de luminescência característica de Eu(III) como output. Esta operação também 

foi realizada com o sistemas análogo constituído por Tb(III) e DMAetFTIM. 

Com sistemas baseados em complexos de Tb(III) e DMAetFTIM (derivado de 

ftalimida) como "unidade processadora" foi possível realizar inequivocamente a operação 

lógica universal NOR, utilizando a acção de trietilamina e de oxigénio nas vias fotofísicas 

do sistema como inputs e a luminescência caracteristica de Tb(lll) como output. Com 

este sistema foi também possível executar uma operação mais complexa, a operação 

"Enabled NOR" (EnNOR) que depende da acção simulânea de três inputs (trietilamina, 

oxigénio e anião cloreto) em três passos distintos das vias fotofísicas deste sistema, tendo 

sido a primeira vez que esta operação foi descrita. 

Ficou assim demonstrada a possibilidade de utilização de derivados de ftalimida e de 

1,8-naftalimida na excitação de luminescência de lantanídeos (em particular európio e 

térbio), o conceito de aplicação dos compostos obtidos como portas lógicas moleculares. 

Passos seguintes neste estudo podem passar pela concepção de ligandos optimizados 

com estruturas que permitam uma melhor complexação do lantanideo, maior eficácia de 

transferência de energia e protecção do metal bem como a inserção de estruturas que 

permita maior controle sobre as vias de excitação e desactivação dos sistemas com 

consequente criação de portas lógicas moleculares capazes de executar outras operações. 

Importante também para este trabalho são as possibilidades de aplicação prática dos 

sistemas estudados. A sua capacidade de responder selectivamente à presença de 

compostos e de as suas respostas variarem com alterações na composição do meio, 

podendo ser condicionadas em simultâneo por mais do que um componente e traduzida 
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por operações lógicas, permite a sua aplicação como quimiosensores "inteligentes". A 

curto e médio prazo, sistemas lógicos supramoleculares moleculares, em particular os que 

apresentam luminescência como output, podem encontrar aplicação como "sensores 

inteligentes". 

Devido à extrema sensibilidade de métodos de detecção de luminescência e ás 

características de luminescência de lantanídeos, o desenvolvimento de compostos capazes 

de executar operações lógicas e cujo ouput se baseia na luminescência de lantanídeos 

como sensores apresenta sérias vantagens, incluindo mesmo a sua utilização como 

sensores inteligentes em meios biológicos intracelulares, mesmo em condições in vivo. 

A longo prazo, o desenvolvimento de sistemas lógicos moleculares poderá abrir 

caminho à criação de computadores químicos com maior capacidade de processamento e 

muito menores dimensões do que os actuais. Vários obstáculos intrínsecos a esta 

aproximação "bottom-up" estão ainda por resolver, em particular a integração, 

transmissão, amplificação e processamento final de sinais, embora já tenham sido dados 

alguns passos nessa direcção. 
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A novel molecular logic gate with inhibit (INH) function 
has been developed, based on oxygen and a threshold 
europium concentration as input information and long-
lived red europium luminescence as output signal. 

Introduction 
Recently, the development of molecular devices able to perform 
logic operations based on binary in- and output information 
has received growing attention.1"5 Such systems are very 
interesting building blocks for supramolecular assemblies with 
molecular electronics functionality. 

Luminescence as output signal of these so-called molecular 
logic gates appears especially attractive due to a high detection 
sensitivity. In this respect, a high luminescence quantum yield, 
long excited state lifetime and colour-pure emission are of 
great advantage. Metal-centred lanthanide luminescence, e.g., 
of europium (Eu3+), addresses these points ideally. In general, 
lanthanides show luminescence with extremely long lifetimes in 
the millisecond time scale and almost unprecedented colour 
purity, e.g., red emission in case of Eu3*.6"" 

Major drawbacks of lanthanides are their low extinction 
coefficients and the efficient luminescence quenching by OH 
oscillators, e.g., water, via non-radiative pathways.6 These 
complications can be avoided by using an appropriate organic 
chromophore as an antenna system, which is able to transfer its 
photonic energy to an attached lanthanide ion and to protect 
it from quenching influence of the chemical surrounding.9 

Recently, a molecular logic gate with inhibit (INH) function 
based on long-lived terbium luminescence has been realised. 
Input signals were oxygen (or better its absence) and protons.2,1" 
In the present work we wish to report an INH logic gate based 
on europium luminescence as output signal, and oxygen and 
a threshold europium concentration as inputs. To the best of 
our knowledge this is the first system for which an oxygen-
dependent europium luminescence has been reported. 

We have been using the amino-substituted 1,8-naphthalimide 
derivative 1 as an antenna system for the sensitisation of 
europium luminescence (Chart 1). 1 was synthesised according 

H3Q 

N — C H , 

1,8-naphthalimide 
Chart 1 

to a literature procedure." The attached amino group fulfils the 
role of a coordinative lanthanide binding site. The advantages 
of 1,8-naphthalimide as parent chromophore are obvious, 
namely, a reasonable high extinction coefficient (11900 
M"1 cm-1 in acetonitrile at 332 nm for 1,8-naphthalimide; this 
work) and an efficient intersystem crossing to the n.n* lowest 
excited triplet (0iSC = 0.95),12 which is involved in the energy 
transfer to europium. From the standpoint of thermodynamics, 
the latter process should be allowed, since the excited triplet 
state of 1,8-naphthalimide(E^ ca. 18500cm ' ) " lies 1000cnT1 

higher than the emissive 5D0 state of Eu34 (E, ca. 17 500 cm"1).7 

On the other hand, the small energy gap between antenna 
excited triplet state and emissive 5D(> state of Eu3' suggests that 
thermally activated back energy transfer is possible, which 
results in a competition between sensitisation of europium and 
oxygen quenching of the triplet-excited antenna.214 

The 1,8-naphthalimide derivative 1, which we used in this 
work, is substituted with a A^,yV-dimethylamino group separ
ated by a propyl spacer. It is well-known that both, the excited 
singlet and triplet state of 1,8-naphthalimide, are efficiently 
quenched by a thermodynamically allowed photoinduced 
electron transfer from an amino group (AG,,, ca. -1.4 eV for 
the singlet state and ca. -0.2 eV for the triplet state; calculated 
for triethylamine as model amine)."13,15 It has been shown 
earlier that blocking of the amine lone pair by addition 
of metal cations or protons leads to a decrease of the 
electron donor strength of the amino group, which results in a 
'switch-on' of 1,8-naphthalimide fluorescence.11,15 This fact 
has been used for the construction of chemosensors, e.g., for 
copper(n), nickel(n) or protons. 

Upon titration of acetonitrile solutions of I (0.05 M tetra-;;-
butylammonium perchlorate to maintain a constant ionic 
strength) with Eu31 a similar fluorescence enhancement has 
been observed (cf. Fig. I). At ca. 0.5 equivalents of Eu3+, the 
fluorescence of the 1,8-naphthalimide chromophore (/f,max = 
382 nm) starts to level off, which indicates the formation of 
a 1:2 complex EuL2 (L = 1). The fluorescence enhancement 
factor at this point is 3.5. A fitting of the fluorescence titration 
curve with the program SPECFIT/32 revealed the formation of 
the 1:2 complex EuL2 and the 1:1 complex EuL. The complex 
formation constants are log/?2 = 11.8 ± 0.2 and log/?, = 
6.3 ± 0.2, respectively. Speciation analysis yielded that at a ratio 
[Eu3+]/[l] = 1:2 ca. 60% of all complexes are present as EuL2, 
while on the other hand, at a ratio of 1:1 mainly (ca. 75%) EuL 
is formed, t Additionally, the formation of both complexes 
EuL2 and EuL was corroborated by a Job plot, which showed a 
maximum at ca. 0.3 and a weaker shoulder at ca. 0.5. 

The fluorescence enhancement of the 1,8-naphthalimide 
chromophore in presence of Eu3+ indicates that the lanthanide 
is able to activate the excited singlet state of the antenna 
chromophore by blocking of electron transfer from the amino 
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Fig. 1 Fluorescence titration of 1 (20 uM) with Fu" in acetonilrile. 
The inset shows the fluorescence intensity at 382 nm in dependence on 
equivalents of added Eu' '. 

group. The same observation was made for the excited triplet 
state of 1 (cf. Fig. 2). Without europium no triplet-triplet 
absorption spectrum of 1 was detected by laser flash photolysis 
in degassed acetonitrile. Only upon addition of Eu" a typical 
transient spectrum of the long-lived excited triplet state of the 
1,8-naphthalimide chromophore (rT ca. 13 fis; cf. inset Fig. 2) 
with bands at 370, 440, and 470 nm was observed.12 The 
negative signal at 330 nm is caused by ground state bleaching of 
the chromophore. A titration of 1 with europium, observing 
the amplitude of triplet-triplet absorption signal immediately 
after the laser flash, yielded a similar curve like for the case of 
fluorescence (see above). Furthermore, for up to 15 equivalents 
of europium, the titration curve of the triplet state showed a 
constant plateau, which clearly demonstrates that the excited 
singlet state of the 1,8-naphthalimide chromophore is not 
quenched by europium. 

3 
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Fig. 2 Triplet-triplet absorption spectrum of 1 in a mixture with 
1 equivalent of Eu3'in acetonitrile at /Kc=308 nm (800 ns after laser 
flash). The inset shows the corresponding decay at /obs=470 nm. 

Now we were interested, whether the excited triplet antenna 
would be able to transfer photonic energy to the coordinated 
europium. However, for ratios of [Eu3+]/[l] < 0.5 we failed to 
detect any europium luminescence in de-oxygenated solutions 
(cf. Fig. 3). Only upon further addition of Eu3+ its typical 
luminescence spectrum with bands at 577, 590, 614, 656, and 
706 nm was observed (cf. Fig. 4). J These bands have been 
assigned to 5D0 —> 7F ; (/ = 0- U 2, 3, 4) transitions, respect-
ively.6'7-"' The 5D„ —> 1F2 transition at 614 nm is most intense 
and responsible for the red colour luminescence. Thus, based on 
these observations, it seems that only EuL is able to undergo 
energy transfer from the antenna to the metal.§ 

200000 
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Fig. .3 Titration of 1 (20 uM) with Eu" in de-OXygenated acetonitrile. 
The luminescence of europium was observed at 614 nm. 
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Fig. 4 Luminescence spectrum (full line) of europium at /c 
and excitation spectrum (dashed line) at /,obs=614 nm. 

700 

= 332 nm 

The excitation spectrum (monitoring the band at 614 nm) 
possesses a maximum at 325 nm, very similar to the absorption 
spectrum of 1 (cf. Fig. 4). This supports unambiguously 
that energy transfer from the antenna is responsible for the 
population of the emissive 5D0 state of europium. Albeit very 
weak in air-equilibrated solution, the luminescence of Eu3+ was 
enhanced by a factor of 140 in de-oxygenated solution. This 
behaviour is in line with the small energy gap (A£ ca. 1000 
cm ') between antenna triplet state and emissive 'D,, state of 
europium, which favours back energy transfer (see above).2-H 

In Fig. 5 photographs, representative for the discussed 
photophysical properties of the system, are shown. The left 

F'ig. 5 From left to right: photographs of the luminescence of (a) 1 
without added Eu", (b) I with 1 equivalent Eu'', (c) 1 with 0.5 
equivalent Eu", and (d) 1 with 1 equivalent In1, (like b) but de-
oxygenated. 
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solution contains only ligand 1, which is weakly fluorescent due 
to intramolecular electron transfer quenching. The two 
solutions in the middle contain europium in 1:1 and 1:2 [Eu3+]/ 
[1] ratios, which enhances the blue fluorescence of the 1,8-
naphthalimide chromophore. The right solution is as well a 1:1 
mixture, but this time degassed, which triggers a 'switch-on' 
of the red europium luminescence. All photophysical 
processes, which are relevant for our system, are summarised in 
Scheme 1. 

Table 1 Truth tabic for an INI I gate based on Eu" and 1 

Input 1 (02) Input 2 (2[F,u*' | > |l.|) Output (Eu" luminescence) 

antenna chromophore lanthanide 

Scheme 1 Summarised photophysical processes for the system 
Eu"/1 (RIP - radical ion pair; PET photoinduced electron transfer; 
EnT - energy transfer). 

The europium luminescence was further characterised by 
measurement of the overall quantum yield 0,um and lifetime r. 
The lifetime was determined to 0.99 ± 0.10 ms in a de-
oxygenated 1:1 solution. This value is surprisingly high and 
usually only observed for multidentate ligand systems.6'7 We 
assume that EuL can adopt a conformation, where the 
lanthanide is efficiently protected from the quenching influence 
of the chemical surrounding. Possibly, the europium is not only 
bound to the amine nitrogen, but even coordinated by imide 
carbonyl oxygen, which brings the antenna closer to the metal, 
facilitating energy transfer. For steric reasons, such geometry 
should be favoured in EuL compared to EuL2, which might 
explain the mentioned absence of lanthanide luminescence in 
the latter case. In order to verify the assumption of a higher 
protection of Eu3+ in EuL, we measured the lifetime of euro
pium in a degassed 1:1 solution with parent 1,8-naphthalimide, 
which acts as antenna without amino binding site. In this case 
a clearly shorter luminescence lifetime of 0.71 ± 0.07 ms in 
de-oxygenated acetonitrile was obtained. 

The measurement of the overall luminescence quantum yield 
leads to the same conclusion of a well-protected lanthanide. A 
value of 0.11 ± 0.03 has been obtained in a solution of 1 with 
one equivalent of Eu3+. It is known, that in europium com
plexes with strong electron donor ligands, like amino-derived 
ones, an intra-complex charge transfer (LMCT) process can 
diminish the luminescence quantum yield considerably.6,7'16 

Therefore, values around 1-21¼. are typically observed. The 
higher quantum yield in our case must be related to a sufficient 
protection of the metal and to a very efficient energy transfer 
process. 

In a control experiment we performed a lifetime titration 
of EuL (1:1 solution of Eu3+ and 1 in acetonitrile) with 
dimethylsulfoxide (DMSO). DMSO is known to coordinate to 
lanthanides and to act as a weaker quencher than acetonitrile, 
which was used as solvent in our studies. However, only a small 
increase (within 10% error limit) of the luminescence lifetime in 
presence of DMSO (up to 3 equivalents) was noted. Even with 
hexa-deuterated d6-DMSO only a small lifetime increase was 

0 0 
0 1 
1 
1 

0 
1 

measured. From the r values obtained, we can estimate an 
upper limit for the quenching rate constant Aq of DMSO (kq = 
INDIVISO ~ l/Td6-DMSo): '̂q - , ( , ( ) s '• Similar constants have been 
observed for other lanthanide complexes, which accommodate 
1-2 solvent molecules around the metal.17 

Based on the photophysical characterisation of our system 
(Eu'Vl), we suggest its use as a two-input molecular logic gate. 
One input information is constituted by the presence or absence 
of oxygen (input I). The other one is identified as europium 
concentration above a threshold level defined by 2[EuJ+] > [1] 
(input 2). Here it is important to note, that not europium itself, 
which is an essential component of our system, but its con
centration in relation to the antenna is defined as input. The red 
luminescence of europium can only be observed if oxygen is 
excluded and the Eu3+ concentration surpasses the threshold 
(cf. Fig. 5). This leads to a truth table characteristic for an 
inhibit (INH) function (Table l).2'3'5 INH gates work basically 
as AND gates, where one of the input information is inverted 
through a NOT function (Scheme 2). 

input 2 

input 1 

output 

Scheme 2 Combinational logic scheme of an inhibit (INH) gate. 

Additionally, the precondition of surpassing a certain con
centration of europium is significant, since it potentially mimics 
neural type systems.3 A neuron produces only an output signal 
if the sum of the input signals rises above a critical limit. This 
feature is clearly addressed by our system. 

In conclusion, we have demonstrated that 1,8-naphthalimide 
is a suitable antenna chromophore for the sensitisation 
of intense and long-lived europium luminescence. Due to 
rather close lying energy levels of excited triplet antenna and 
luminescent europium state, pronounced oxygen sensitivity was 
noted. This fact and the dependence of lanthanide lumines
cence on the metal-to-ligand ratio suggest the use of our system 
as INH molecular logic gate with threshold functionality. 
Future work will concentrate on the exploration of bis-
naphthalimide and bis-phthalimide systems with polyamine 
spacers, in order to achieve even higher protection of the 
lanthanide than in the present system. 

Notes and references 
t The involvement of 1:3 complexes EuLs seems unlikely, since the 
fluorescence titration data can be satisfactory fitted by invoking only 
EuL and EuL2. 
| The curve in Fig. 3 can be fitted with same complex binding constants 
as obtained from the fluorescence titration of the 1,8-naphthalimide 
chromophore (cf. Fig. 1). 
§ Noteworthy, upon addition oflarge excess (>2 equivalents) europium. 
a dynamic tntermolecular quenching (/cq = 3.0 x 10* M ' s ') of the 
antenna triplet lifetime was observed in laser flash photolysis. However, 
at the ratio of 1:1, where most europium is bound as EuL. this effect 
has no influence. 
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A simple set of five components was used to design molecular logic gates based on phthalimide-
sensitised Tb(lll) luminescence, including the first report of an enabled NOR (EnNOR) gate. 

The fluorescence properties of many chromophores are influenced by variations in their chemical 
environment, e.g., changes of pH, presence of oxygen, addition of metal ions or quenchers.1 

Combinations of these variations can be potentially interpreted in terms of logic operations.: 
Hence, the molecular design of basic logic operations (AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, XNOR) 
and therefrom derived combinatorial functions like INHIBIT and EnOR has attracted considerable 
attention in recent years.6 20 We introduce a system which relies on a simple set of five components, 
capable of mimicking NOR, INHIBIT, and enabled NOR (EnNOR) operations based on Tb(lll) 
luminescence as output signal. Noteworthy, the enabled NOR operation (EnNOR) was not 
demonstrated before at the molecular level, while INHIBIT gates have been reported rather 
scarcely.yJ4J5JX :,) 

Light emission in form of very long-lived luminescence has the advantage of detecting the output 
signal in a time-gated manner without the disturbing influence of shorter-lived auto-fluorescence 
from the sample. In this respect, molecular logic gates with lanthanide luminescence as output signal 
have been realised before, although much less than with shorter-lived organic fluorophores.N l5Jii 

However, one major drawback of lanthanides is their poor light absorption (c < 1 M ' cm '). To 
circumvent this obvious disadvantage organic antenna chromophores are used, which are better light 
absorbers and whose excited triplet states can photosensitise the luminescence of lanthanides via 
electronic energy transfer (EET).:| Recently, we and others have shown that aromatic 
dicarboximides, i.e., a 1,8-naphthalimide derivative and a dendrimer with appended 2,3-
naphthalimide residues, are suitable for this purpose.1*-22 

In the present work we applied the phthalimide derivative 1 (Chart 1 ) for the sensitisation of Tb 
(III) luminescence. Compound 1 was synthesised by condensation of phthalic anhydride with N,N-
dimethylethylenediamine, akin to an earlier published procedure.2i As additional structural asset this 
compound has an amino function, which is attached via an alkyl spacer to the imide nitrogen and 
serves as coordination site for the lanthanide ion. Potentially, the imide carbonyl oxygen atom can 
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also participate in the binding of lanthanide ions. 

o 

In the absence of lanthanide ions, intramolecular photoinduced electron transfer (PET) quenching 
of the excited phthalimide chromophore dominates [AGPET = -1.19 and -0.76 eV for the excited 
singlet (S,) and triplet state (T,), respectively, cf. ESIt]. Laser-flash photolysis (Aexc = 308 nm) of 
deaerated solutions of 1 in acetonitrile (MeCN) yielded a very weak spectrum shown in Fig. I. 
Addition of one equivalent of trifluoroacetic acid led to the observation of a transient absorption with 
a much stronger maximum at 340 nm, typical for the triplet-triplet absorption of phthalimides (ESI,Í 
Fig. SI).-4 :'' Protonation of the amine causes a switch-off of PET in the excited singlet state S, of 1 
and leads consequently to an efficient population of the excited triplet state T, {e.g., <Plsc = 0.70 for 
Af-methylphthalimide).2s A similar effect (see Fig. 1) was observed upon addition of Tb(lll) triflate to 
a deaerated solution of 1 in MeCN. This is in agreement with the complexation of the lanthanide ion 
by the amine nitrogen, akin to the situation for protonation. Furthermore, it should be stressed that 
the recovery of the phthalimide excited triplet state is a precondition for the occurrence of antenna-
to-lanthanide EET (see below). The observation of the amplitude of the triplet-triplet absorption 
signal at 340 nm as a function of added Tb(lll) yielded the curve shown in the inset of Fig. 1 (see 
also ESIt). Using HYPERQUAD 2003," log P values of 5.7, 12.6 and 18.5 (7= 298 K, MeCN) 
were extracted for the complex formation of Tbl, Tbl2 and Tbl3, respectively. 
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Fig. 1 Transient absorption (deaerated MeCN, 
Aexc = 308 nm, 500 ns after laser flash) of 1 ( 150 
u.M) in absence (open circles) and presence 
(filled circles) of 1 eq. Tb(Ill). Inset: transient 
signal at 340 nm as function of the Tb(lll) 
concentration, and the corresponding fit. 

Excitation in the phthalimide absorption band (Aexc = 285 nm) of a 1:1 mixture of 1 and Tb(lli) 
triflate yielded the typical line-like emission spectrum of Tb(lll) with maxima at 486, 544, 587 and 
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623, which were assigned to 5D4—*7FJ (J- 6, 5, 4, 3) transitions, respectively (Fig. 2). The 
luminescence excitation spectrum (Aobs = 544 nm) and absorption spectrum of 1 coincide virtually, 
which confirms the role of the phthalimide chromophore as energy donor (Fig. 2). The luminescence 
lifetime was measured as 1.1 ms and the quantum yield was #lum = 0.002 in aerated MeCN solution. 
However, removal of oxygen by argon-outgassing yielded a five-fold larger quantum yield (#lum = 
0.01). Back-EET from the lanthanide to the antenna, as has been often claimed as reason for the 
oxygen sensitivity of some antenna chromophore-Tb(IlI) conjugates, does not play any role in this 
case.N -14 ■'■' Simply, the energy gap between the T, state of the antenna and the 5D4 state of Tb(lll) is 
too large (2900 cm ') to account for such a thermally-activated process.Î Instead, a slow forward 
electronic energy transfer is postulated which competes with the oxygen quenching of the 
phthalimide triplet state. Indeed, the measured rates of both pathways confirm this assumption, with 
EET (kEEJ = 1.3 x 105 s""') being one order of magnitude slower than oxygen quenching (k [02] = 1.2 
x 106 s~l).§ A slow energy transfer (kEET = 6 x 104 s ') from phthalimide to Tb(lll) has also been 
reported for phthalimide-containing dendrimers.:s 
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Fig. 2 Normalised luminescence spectrum (right, 
solid line, Aexc = 285 nm) and excitation 
spectrum (left, solid line, Aobs = 544 nm) of a 1:1 
mixture of 1 (75 uM) with Tb(III) in MeCN. The 
dotted line (left) shows the normalised absorption 
spectrum of 1. 

As shown above for the case of oxygen, the luminescence of lanthanides can be indirectly 
influenced via quenching of the excited triplet state of the antenna chromophore. Presumably, the 
triplet-excited state of the phthalimide antenna can be quenched via intermolecular PET by external 
addition of electron-donating triethylamine (TEA) to a 1:1 mixture of Tb(lll) triflate and 1. This 
pathway leads to reduced Tb(III) luminescence, akin to the intramolecular PET quenching of 
lanthanide luminescence, which has been demonstrated earlier.2'' A combination of the two influence 
factors (oxygen and triethylamine) results in a NOR operation. In other words, in absence of oxygen 
and triethylamine the strongest Tb(lll) luminescence was observed (ESI,t Fig. S3). All other 
combinations led to weaker signals (<30%). NOR gates (and also NAND gates) are of potential 
interest because they are considered as universal gates, which enable the combinatorial creation of 
all other basic Boolean operations. 

It is generally accepted that triflate anions do not coordinate to lanthanide ions.'" , : On the other 
hand, titration of a 11 Tb(lll) triflate—1 mixture in MeCN with different inorganic anions led to 
dramatic luminescence increases for H2P04 , CI and N03~. The enhancement factors were ca. 62 
(for 3 eq. H2P04~) and ca. 7 (for 2 eq. CI or 2 eq. NO, ). Thus, for H2P04 a quite large Tb(III) 
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luminescence quantum yield of #lum = 0.13 (aerated solution) can be extrapolated. However, B r 
and I anions showed no luminescence increase. The observed anion effects on Tb(III) luminescence 
can be rationalised by assuming the removal of solvent molecules or residual water from the 
coordination sphere of the lanthanide by anion coordination, which diminishes quenching by OH or 
CH oscillators (for lifetime measurements see ESI,i Table SI). This has been extensively studied for 
related antenna-lanthanide conjugates.30 -'- Noteworthy, high luminescence quantum yields are 
usually only observed for lanthanide complexes where the ligand offers efficient shielding from 
water quenching. ' : 4 For example, for imidodiphosphinate ligands Tb(III) luminescence quantum 
yields around 0lum = 0.19 have been reported.1 ' In this respect the observed effect upon addition of 
H2P04 is striking and will be further explored for anion sensing purposes. 

The combination of oxygen and for instance chloride anions as input signals led to a logic 
operation characteristic for a two-input INHIBIT gate. An INHIBIT function is basically an AND 
operation where one input is reversed, i.e., in our case oxygen. In the absence of oxygen and the 
presence of chloride ions the strongest luminescence signal of phthalimide-sensitised Tb(lll) 
luminescence was observed, while all other combinations of these two inputs led to much weaker 
signals (<20%; see ESI,1 Fig. S4). 

Finally, all three beforehand discussed inputs, i.e., oxygen, triethylamine, and chloride anions, 
were applied (Fig. 3). The deduced logic scheme corresponds to a NOR function (oxygen and 
triethylamine as inputs) which is only activated in the presence of the third input (chloride anions). 
The presence of chloride has the function of a control signal: whenever it is positive (i.e., 1 ) the NOR 
gate is open (i.e., 1), whenever it is negative (i.e., 0) the NOR gate is closed (i.e., 0). This behaviour 
is typical for an enabled NOR (EnNOR) gate. Although the enabled OR function (EnOR) has been 
demonstrated in one example before,10 to the best of our knowledge this is the first example of a 
molecular EnNOR gate. 
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Fig. 3 Normalised Tb(IH) luminescence 
intensities of a 1:1 mixture with 1 (75 \\M, 
MeCN) at Aobs = 544 nm with different chemical 
inputs [CT: 150 uM; 02: 1.9 mM (air-

equilibrated); TEA: 75 ^iM]. The dashed line 
marks the threshold. The insets show the logic 
table and the respective symbolic representation 
of the EnNOR function. 

H 

In summary, we showed that photophysical engineering of the energy transfer efficiency (via 
intermolecular quenching of the antenna chromophore by oxygen and triethylamine) and lanthanide 
luminescence (via anion-induced removal of solvent molecules from the coordination sphere of the 
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lanthanide) can lead to several logic gates with different levels of complexity. 
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Footnotes 
t Electronic supplementary information (ESI) available: Synthesis and characterisation of 1, experimental details of 
photophysical measurements. See DOl: 10.1(131) b600932h 
+ The measurement of the phosphorescence spectrum of 1 at 77 K. in presence of 1 eq. Gd(ni), whose energy levels are 
too high-lying to quench via energy transfer, yielded a triplet energy of ET = 23 400 cm ' (ESI,Í Fig, S5). The energy of 
the 5D4 level of Tb(in) was taken as 20 500 cm"1 (c/ref. 8). 

§ The rate constant for electronic energy transfer (kEEJ) from phthalimide to Tb(in) was calculated with kEEJ = l/Tobs- 1/ 
T0 (with robs = 2.4 us in presence of 1 eq. Tb(in) and T0 = 3.5 us in presence of 1 cq. H+). The bimolecular oxygen 
quenching constant (k = 6.3 x 108 M-1 s_1) of the triplet state of 1 in presence of 1 eq. Tb(iu) was determined via 
lifetime measurements with laser-flash-photolysis (ESI,Í Fig. S6). The pseudo-unimolecular rate constant was 
calculated with [02] = 1.9 mM (air-equilibrated MeCN solution). 
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