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RESUMO 
Este trabalho apresenta dois capítulos sobre sensores químicos luminescentes, 

derivados de acridina e fluoreno, respectivamente. No primeiro capítulo estudaram-se 

três sensores macrocíclicos derivados de acridina, intitulados MAC, DAC e TAC, que 

se diferem basicamente pelo número de fluoróforos na estrutura. A partir das 

propriedades luminescentes dos sensores, realizou-se testes de seletividade frente a 

diversos cátions em solução, observando-se uma alta especificidade dos ligantes 

MAC e DAC a íons cádmio(II), de maior expressividade para MAC. Sequencialmente, 

obteve-se figuras de mérito importantes a fim de verificar se o quimiossensor poderia 

ser aplicado com efetividade assegurando não só a seletividade/especificidade, mas 

também reversibilidade, robustez, precisão e exatidão nas medidas. Estas foram 

estatisticamente aprovadas seguindo orientações de órgãos reguladores como 

ANVISA e INMETRO e aplicadas em matrizes reais como cachaça, saquê e extrato 

de fumaça de cigarro para detecção de cádmio(II) pelo ligante MAC. Além disso, foram 

realizados cálculos mecânico quânticos para explicar o comportamento emissivo 

apresentado na formação do complexo [Cd(MAC)]2+ em solução. No capítulo 2 deste 

trabalho, realizou-se um estudo com dois derivados do fluoreno (DEFM e FDC) onde 

o primeiro se mostrou seletivo para íons ferro(III) e aplicado em etanol combustível. 

As composições químicas e as estabilidades dos complexos formados entre os 

sensores e os analitos foram investigadas a partir de estudos em solução, com a 

aplicação do método das variações contínuas de Job e dos formalismos de Stern-

Volmer e Benesi-Hilberbrand. A fim de expandir o estudo com o ligante MAC frente à 

íons do bloco f, escolheu-se o lantanóide európio(III) e investigou-se um sistema misto 

contendo dois fluoróforos distintos em solução  (acridina, presente no MAC; e fluoreno, 

presente no FDC) para a detecção de ânions em solução. Os compostos deste 

trabalho foram caracterizados por técnicas como análise elementar (CHN), 

espectroscopia vibracional (FTIR), ressonância magnética nuclear (RMN), 

espectrometria de massas (ESI-MS), difratometria de raios-X de monocristal, 

espectroscopia de absorção UV-VIS e fluorescência, incluindo também cálculos 

teóricos TD-DFT.  

 

Palavras-chave: acridina, fluoreno, fluorescência, quimiossensor, química 

supramolecular, DFT 
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ABSTRACT 
This work presents two chapters on luminescent chemical sensors, derived from 

acridine and fluorene, respectively. In the first chapter, three macrocyclic sensors 

derived from acridine were studied, called MAC, DAC and TAC, which differ basically 

by the number of fluorophores in the structure. Their luminescence properties were 

determined, as well as selectivity tests against several cations in solution, in which it 

was possible to identify a high specificity of MAC and DAC to cadmium(II) ions, 

particularly for MAC. Sequentially, analytical figures of merit were obtained in order to 

verify if the chemosensor could be applied effectively, ensuring not only 

selectivity/specificity, but also reversibility, robustness, precision and accuracy in the 

measurements. These were statistically approved following guidelines from regulatory 

centers such as ANVISA and INMETRO, and applied to real matrices such as cachaça, 

sake and cigarette smoke extract, to detect cadmium(II) by the MAC sensor. In 

addition, quantum mechanical calculations were performed to explore the [Cd(MAC)]2+ 

complex formed in solution. In the second chapter of this work, a study was carried out 

with fluorene derivatives (DEFM and FDC), in which the DEFM proved to be selective 

for iron(III) ions, and  applied in ethanol fuel.  The chemical compositions as well as 

the stabilities of the complexes formed between the sensors and the analytes were 

investigated in solution, using the Job’s method and Stern-Volmer and Benesi-

Hildebrand treatment. Also, in order to expand the study with the MAC ligand against 

the f block ions, the europium(III) lanthanoid was chosen. These study was carried out 

with a mixed system containing two different sensors (MAC, which contains acridine; 

and FDC, which is a fluorene derivative) to detect anions in solution. The compounds 

of this work were characterized by techniques such as elemental analysis (CHN), 

vibrational spectroscopy (FTIR), nuclear magnetic resonance (NMR), mass 

spectrometry (ESI-MS), single crystal X-ray diffractometry, UV-VIS absorption and 

fluorescence, also including theoretical TD-DFT calculations. 

 

Keywords: acridine, fluorene, fluorescence, chemosensor, supramolecular chemistry, 

DFT.
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Glossário 
13C-RMN Ressonância Magnética Nuclear de Carbono  
1H-RMN Ressonância Magnética Nuclear de Hidrogênio 
BAMA 4,5-bisaminometilacridina 
BBMA 4,5-bisbromometilacridina 
BMME Bromometilmetiléter 
BPMA 4,5-bisphtalimidometilacridina 
DAC Ligante macrocíclico di-acridina 
DEFM Dietil 2-(9-fluorenil) malonato 

DEPT135 Do inglês “Distortionless Enhancement by Polarization Transfer on 
135º” 

Deta dietilenotriamina 
DMF N,N-dimetilformamida 
DMSO Dimetilsulfóxido 
DRX Difratometria de raios X  
en Etilenodiamina 
Et2O Dietil éter 
Et3N Trietilamina 
EtOH Álcool etílico 

FDC 2,7-dibromo-9H-fluoren-9-ilideno, nomeado como fluoreno-
dicarboxilato 

FDE dietil-2-(2,7-dibromo-9H-fluoren-9-ilideno)malonato, nomeado como 
fluoreno-diéster 

FTIR Infravermelho com transformada de Fourier, do inglês “Fourier 
Transform Infrared” 

HMP N-hidroximetilphtalimida 
LOD Limite de detecção 
LOQ Limite de quantificação 
MAC Ligante macrocíclico mono-acridina 
MeOH Álcool metílico 
RSD Desvio padrão relativo 
TAC Ligante macrocíclico tetra-acridina 
TMS Tetrametilsilano 
UV-VIS Ultravioleta Visível 
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1. Introdução 
1.1. Espectroscopia de Fluorescência: conceitos e subdivisões 

Segundo Valeur [1], “luminescência é a emissão de fótons na região 

ultravioleta, visível ou infravermelho de espécies excitadas eletronicamente”. Sendo o 

prefixo “lumen” originário do latim, que significa “luz”. O físico Eilhardt Wiedemann 

(1888) foi quem primeiro usou o termo “luminescenz” para descrever um processo 

diferente da incandescência, se referindo a um “fenômeno de luz que não está 

condicionado ao aumento da temperatura para ocorrer”. Existem diversos tipos de 

luminescência, que se diferem pelo modo como se dá a excitação das espécies, como 

termoluminescência (variação na temperatura), eletroluminescência (campo elétrico), 

sonoluminescência (ultrassom), entre outros, como a fotoluminescência (excitação a 

partir de radiação eletromagnética), fenômeno que será majoritariamente abordado 

nesse trabalho. Desta forma, a espectroscopia pode ser usada para quantificar a 

energia usada na absorção, bem como na emissão de interesse, [2]. 

A fotoluminescência subdivide-se em outros 2 fenômenos: fluorescência e 
fosforescência [1]. O termo em inglês “phosphorescence” tem origem grega, no qual 

o prefixo “phosphor” significa “aquele que carrega luz”, e é usado desde a Idade Média 

para se referir aos materiais que “brilhavam” no escuro depois de serem expostos à 

luz [1]. O termo “fluorescence” foi introduzido pelo físico George Gabriel Stokes, que 

usou o prefixo “fluor” se referindo ao fenômeno observado no minério fluorita (fluoreto 

de cálcio), que emite luz quando excitado, e de maneira análoga ao termo 

“opalescência”, que é derivado do nome de um mineral [1].  

O parâmetro de medida da eficiência quântica dos fenômenos 

fotoluminescentes, é conhecido como “rendimento quântico”, representado pelo 

símbolo “Φ” (letra “phi” em grego) e calculado pela razão entre o número de fótons 

emitidos e o número de fótons absorvidos no processo radiativo [3-6]; desta forma, 

um composto altamente fluorescente terá um rendimento quântico próximo à unidade 

(Φ→1).  

A característica que distingue de modo mais correto os fenômenos de 

fluorescência e fosforescência, segundo Lakowicz [7], diz respeito à diferença da 

multiplicidade de spin (2S+1) dos estados de energia envolvidos na transição 

eletrônica, quando a molécula é excitada por meio de radiação. Na fluorescência, os 

estados fundamental e excitado possuem a mesma multiplicidade de spin (Esquema 
1). Desta forma, o retorno ao estado fundamental é permitido por spin, obedecendo 
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as “regras de seleção” e ocorre muito rapidamente, na ordem de 10-7 a 10-9 s. De modo 

contrário, a emissão fosforescente ocorre quando um elétron no estado excitado de 

energia possui a mesma orientação de spin em relação ao elétron isolado, na 

configuração do estado fundamental [2] (Esquema 1). Desta forma, o retorno ao 

estado fundamental não é permitido por spin [8-11], conforme as regras de seleção, e 

quando ocorre, a emissão de luz é mais demorada em comparação à fluorescência, 

na ordem de 10-3 a 1 s, podendo apresentar tempos ainda maiores. 

De acordo com a Regra de Hund [12], o estado de menor energia possui a 

maior multiplicidade de spin (2S + 1), por isso o estado tripleto é menos energético 

quando comparado ao estado excitado singleto de energia, como mostra o Esquema 
1, e é por isso, que as emissões fosforescentes sempre irão apresentar comprimentos 

de onda maiores (menos energéticas) em relação aos comprimentos de emissão 

fluorescente, independente da transição de absorção envolvida. 

 

 
Esquema 1. Estados de spin eletrônicos de moléculas fluorescentes e fosforescentes, 

sendo: S0= estado fundamental singleto, S1= primeiro estado excitado singleto, T1= 

primeiro estado excitado tripleto.  

 

Como a maioria das transições de absorção de energia envolvem estados 

mais energéticos que o primeiro estado excitado, que é o estado de maior relevância 

para os fenômenos fotoluminescentes, para que haja emissão radiante há inicialmente 

dissipação da energia excedente por outros mecanismos até o primeiro estado 

excitado; a esses mecanismos dá-se o nome de processos fotofísicos não-
radiativos [1,2,7,13], pois não envolvem emissão de luz, e podem ser do tipo: 

relaxação vibracional, conversão interna e cruzamento interssistemas. Normalmente, 
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ocorrem mais rapidamente (escala de tempo de picosegundos) quando comparados 

a processos fotoluminescentes; portanto, para que a emissão radiante ocorra é 

necessária uma “competição” com os diversos mecanismos de perda de energia 

existentes, e o processo que ocorrer em menor tempo será favorecido. Esse fato 

justifica o fenômeno de fosforescência ser mais raro de se observar, principalmente 

em solução, pois normalmente, possui tempo de vida longo no estado excitado. Esse 

processo de perda de energia para o meio, sem emissão radiante, é mais comumente 

observado em espécies moleculares, que possuem além dos níveis eletrônicos, os 

níveis vibracionais e rotacionais da molécula; e são ilustrados através do Diagrama 
de Jablonski, também chamado de “Diagrama de Perrin-Jablonski” [7]. O diagrama 

ilustra de maneira simples (Figura 1(a)), os caminhos possíveis para: absorção de 

fótons, relaxação vibracional (RV), conversão interna (CI), cruzamento interssistemas 

(CIS), fluorescência e fosforescência. Uma propriedade muito importante dos 

fenômenos fotoluminescentes é o fato de que o espectro de emissão será o mesmo, 

independente do comprimento de onda de excitação; pois como a emissão radiante 

depende apenas dos dois estados de menor energia; qualquer energia absorvida 

superior a essa diferença, será rapidamente dissipada por processos não-radiativos 

[1]. Dessa forma, a emissão fotoluminescente, seja ela fluorescência ou 

fosforescência, sempre terá valores de comprimentos de  onda maiores, ou seja, de 

menor energia, em relação ao comprimento de onda de excitação; esse fenômeno 

chama-se Deslocamento Stokes [1,2,7,13,14], que é ilustrado na Figura 1(b); e 

corresponde à diferença de energia entre o máximo da banda de absorção e o máximo 

da banda de emissão. No caso da fosforescência, em geral, o Deslocamento Stokes 

é ainda mais acentuado e depende do grau de distorção do estado excitado em 

relação ao estado fundamental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ___________________________ 1. Introdução  _________________________ 32 

 Tese de Doutorado                                                   Fabiane dos Santos Carlos 

(a) 

 

(b) 
 

 

Figura 1. (a) Diagrama de Jablonski. Sendo: S0: estado fundamental singleto;  S1 e 
S2= primeiro e segundo estados excitados singleto, respectivamente; T1 e T2= primeiro 
e segundo estados excitados tripleto, respectivamente; C.I.= conversão interna; C.IS.= 
cruzamento interssistemas; R.V.= relaxação vibracional; setas retas contínuas= 
absorção e emissão de energia radiante (fluorescência ou fosforescência); setas 
onduladas= processos não-radiativos; linhas horizontais grossas= níveis eletrônicos; 
linhas horizontais finas= níveis vibracionais (Adaptado) [1]. (b) Ilustração do fenômeno 
de Deslocamento Stokes de uma molécula hipotética. As bandas azuis representam 
as bandas de absorção do estado fundamental para o primeiro e segundo estados 
excitados singletos (S0 → S1; S0 → S2); a banda amarela representa a emissão 
fluorescente (S1→ S0); a banda vermelha representa a emissão fosforescente (T1 → 
S0) (Adaptado) [1]. 
 
1.2. Quimiossensores: aplicando a espectroscopia de fluorescência 

Quimiossensores, ou sensores químicos, são definidos como “moléculas ou 

íons moleculares capazes de se ligar seletivamente a uma espécie de interesse com 

uma mudança concomitante em uma ou mais propriedades do sistema” [1]. No caso 

deste trabalho, os quimiossensores serão estudados pelas alterações no 

comportamento fluorescente do mesmo, ou seja, através da fluorimetria. Na química 

moderna há uma tendência generalizada em usar palavras tiradas do cotidiano para 

nomear moléculas inspiradas em sua forma, ou para explicar as propriedades e 

funções que desempenham. Uma dessas palavras é “SWITCH” (do inglês “interruptor” 

ou chave), no qual muitos artigos usam a expressão “switched on-off” para explicar os 

efeitos de aumento ou diminuição das propriedades fluorescentes de um 

quimiossensor [15]. Segundo Fabbrizzi e colaboradores [16], sensores fluorescentes 

são constituídos por dois componentes principais: unidade fluorescente ativa 
(unidade transdutora) e unidade de controle (unidade receptora), que podem ou 

não estar separadas por um terceiro componente, chamado espaçador. A unidade 

ativa do sensor contém o grupo fluoróforo, que são grupos funcionais e/ou unidades 
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que conferem fluorescência à molécula a qual estão incorporados quando submetidas 

à radiação eletromagnética [17], portanto, devem possuir propriedade fluorescente 

detectável. A unidade de controle interage com analitos, por exemplo, cátions, ânions 

ou moléculas neutras [1] (Esquema 2), promovendo uma alteração na banda de 

emissão fluorescente do sensor que pode ser a intensificação (tipo CHEF, do inglês 

“chelation-enhanced fluorescence”), ou diminuição (supressão) (tipo CHEQ, do inglês 

“chelation enhancement quenching”), e desta forma, usado para a detecção seletiva 

de algumas espécies químicas [1,3-14,18-20]. 

Além dos efeitos CHEQ e CHEF, que são a resposta espectral da interação 

sensor-analito, para os quimiossensores é importante entender as diferentes 

explicações dos comportamentos observáveis destes, ou seja, quais os mecanismos 

que dão suporte à detecção. Desta forma, existem dois mecanismos que ajudam na 

compreensão destes processos fotofísicos baseados na transferência de elétrons 

(abreviado como eT, do inglês, “electron transfer”) e transferência de energia 

(abreviado como ET, do inglês, “energy transfer”), conhecidos como: mecanismo de 

Dexter e mecanismo coulômbico ou ressonante de Förster [1,7]. O mecanismo de 

Dexter, também conhecido como “mecanismo de troca” envolve o acoplamento 

eletrônico entre doador e receptor, e normalmente está associado à diminuição 

(supressão) da intensidade fluorescente do sensor (efeito CHEQ), bem como, é 

operante em curtas distâncias entre as unidades (menores que 15 Å). Geralmente é 

atribuído a transferência de elétron fotoinduzida (abreviado como PET, do inglês, 

“photoinduced electron transfer”). O mecanismo de Förster, por sua vez, está 

associado a maiores distâncias entre as unidades ativa e de controle, podendo ir de 

15 até 120 Å, e normalmente é atribuído a processos de transferência de carga 

intramolecular fotoinduzida (abreviado como PICT, do inglês, “photoinduced 

intramolecular charge transfer”), e transferência de energia por ressonância 

(abreviado como RET, do inglês, “resonance energy transfer”; também conhecido 

como FRET, do inglês, “Förster resonance energy transfer”). Estas atribuições podem 

ser confirmadas por meio de medidas espectroscópicas complementares, e, como 

normalmente é observado na literatura, através de cálculos mecânico-quânticos, com 

a construção de diagramas de energia dos orbitais de fronteira e suas composições, 

que aliados aos testes experimentais podem explicar com clareza os mecanismos e 

processos de transferências envolvidos. 
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Esquema 2. Ilustração dos componentes de um sensor químico fluorescente (a), e as 

formas de detecção baseada na interação entre unidade de controle-analito. (b) 
aumento da intensidade fluorescente (efeito CHEF). (c) diminuição (supressão) da 

intensidade fluorescente (efeito CHEQ). 

 

No início dos anos 70, após a introdução do conceito da supramolecularidade 

e os trabalhos de Lehn [21], Pederson e Cram [22]; a criação de moléculas capazes 

do reconhecimento molecular ganhou grande impulso e vários trabalhos foram 

descritos com ligantes multidentados lineares, tripodais e macrocíclicos. Sob o ponto 

de vista da química supramolecular, a interação da unidade de controle de um sensor 

fluorescente com o analito e sua interferência nas propriedades da unidade ativa e, 

portanto, na emissão de luz do fluoróforo pode ser usada quantitativamente e/ou 

qualitativamente na estimativa da afinidade sensor:analito. Fazendo uma busca na 

plataforma de pesquisa “Web of Science” com as palavras-chave “fluorescent 

chemosensor(s)” e “chemosensor(s)” no decorrer das décadas de 60 até os dias 

atuais, foi possível traçar um perfil do avanço nas pesquisas envolvendo essa 

temática, sumarizada na Figura 2(a). É possível notar que as primeiras pesquisas 

envolvendo sensores fluorescentes foram registradas a partir da década de 80, e 

ganharam força no início do século XXI. Também é interessante ressaltar que a 

fluorescência é a forma de transdução mais comum dos quimiossensores na literatura, 

correspondendo a mais de 73% de todos os tipos de quimiossensores registrados na 

plataforma na última década (2011-2020). A Figura 2(b) ilustra como os 

quimiossensores fluorescentes estão vivenciando, nos dias atuais, o grande interesse 

do meio científico pela pesquisa, por serem mais baratos, de fácil preparo e não-
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destrutivos [23], como são outras técnicas analíticas, por exemplo, ICP OES (do inglês 

“Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry”).  

Devido o maior interesse na temática dos quimiossensores e o número de 

publicações aumentando no decorrer dos anos, os estudos passaram da detecção 

simples de alterações no pH do sistema, com monitoramento do deslocamento ou 

intensidade da banda de emissão [24-26]; aos trabalhos atuais, que procuram o 

desenvolvimento de sensores mais sensíveis, seletivos e/ou específicos, reversíveis 

e aplicáveis à matrizes reais, com apelos biológicos, ambientais, na indústria 

alimentícia, cosmetológica, entre outros, utilizando diferentes fluoróforos como 

unidade ativa (como mostra a Figura 3) em diversas funcionalizações da unidade de 

controle, para detecção seletiva de diferentes analitos [23,27-46]. 
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Figura 2. Número de publicações envolvendo as palavras-chave “chemosensor(s)” e 

“fluorescent chemosensor(s)” no decorrer (a) das décadas compreendidas entre 1960 

a 2020, e (b) dos últimos anos (2010-2020) (Fonte: Web of Science).  
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Figura 3. Exemplos de 
fluoróforos que atuam como 
unidade ativa de sensores 
encontrados na literatura, e 
seus respectivos rendimentos 
quânticos ( ) em água. 
 

 

 
1.3. Acridina: da descoberta aos quimiossensores 
1.3.1. Descoberta, etimologia, composição e sistema de numeração 

Carl Graebe e Henrich Caro, em 1870, ao trabalharem com o alcatrão de 

hulha, também conhecido como alcatrão de carvão, durante uma extração obtiveram 

uma fração particular que lhes chamou atenção pelo fato de causar irritabilidade aos 

olhos e garganta. O composto posteriormente foi isolado como um cristal puro, e 

nomeado como “acridina”, no qual “acris” significa pungente ou cáustico, derivado do 

latim [47-52].  

Inicialmente a fórmula molecular foi designada como sendo C12H9N [53-55], 

no entanto desconfiava-se que a caracterização poderia estar incompleta devido a 

quantidade pequena de material disponível para análise a partir das extrações [48]. 

Somente em 1883, Riedel [56] sugeriu que a fórmula correta fosse C13H9N, como 

mostra a Figura 4, por meio de algumas observações empíricas da oxidação do 

composto. No entanto, a composição da acridina só foi oficialmente comprovada mais 

tarde, 1892, através de muitas considerações experimentais das variadas rotas 

sintéticas, que até o momento se tinha conhecimento, para obtenção da mesma e 

alguns de seus derivados, como acridona [57-59], dando suporte à observação de 

Riedel. As amino-acridinas são os derivados mais investigados devido ao grande 

número de corantes sintéticos que rendem normalmente tons de amarelo ao marrom-

alaranjado, como por exemplo, o composto 3,6-dimetilaminoacridina, popularmente 

conhecido como laranja de acridina (do inglês acridine orange). A crisanilina é o 

corante acridínico mais antigo reportado na literatura (1892) [48]. Outra característica 

das amino-acridinas que desperta grande interesse de estudo nos pesquisadores, são 
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suas propriedades antibacterianas, anticangerígenas e antimaláricas, no qual os 

exemplos mais conhecidos são: a “proflavina” (3,6-diaminoacridina) e a “atebrina” (9-

aminoacridina substituído) [48]. Alguns derivados da acridina, como a proflavina por 

exemplo, são usados como intercaladores de DNA, através de interações  (ou 

stacking) que estabilizam as conformações estruturais do sistema [60]. A síntese 

e caracterização da acridina se desenvolveu de tal forma, que métodos de obtenção, 

extração e purificação, são conhecidos e usados até os dias atuais [61-63]; sendo a 

rota de síntese mais frequentemente utilizada por meio da 9-acridanona ou 9-

cloroacridina [48].  

Após sua descoberta, muitos pesquisadores propuseram diferentes formas de 

numeração para a molécula da acridina, como Hess e Bernthsen (1885) [64], Schöpff 

(1892) [65], o seu próprio descobridor Graebe (1893) [66] baseado no sistema adotado 

para a molécula de antraceno (similar a acridina), mais tarde Von Richter (1900) [67] 

sugeriu outra forma não muito bem aceita pela comunidade científica, e no mesmo 

ano M.M.Richter [68] adotou em seu livro um sistema de numeração que teve certa 

popularidade; Borsche (1910) [69], Stelzner (1921) [70] e Patterson (1925) [71] 

inventaram ainda outras formas. No entanto, desde 1937 (Chemical Abstract) 

[48,72,73], a numeração adotada e aceita até o presente momento é a que foi proposta 

por Graebe, ilustrado na Figura 4(a).  
Do ponto de vista da química inorgânica, uma das maiores vantagens de se 

trabalhar com derivados de acridina ( = 3,2% em etanol [74]) ao invés de derivados 

do antraceno ( =27% em etanol [75]) que possui eficiência quântica superior em 

condições comparáveis, bem como, é um fluoróforo muito conhecido na literatura e 

similar à acridina, composto por 3 anéis benzênicos, se deve à presença do 

heteroátomo de nitrogênio na molécula de acridina. A maior reatividade permite a 

funcionalização dessa molécula, principalmente a partir dos carbonos 4 e 5 que 

podem sofrer ataques eletrofílicos mais facilmente (Figura 4(b)), resultando em 

derivados di-substituídos, como os compostos estudados neste trabalho. Além de 

fornecer um átomo doador passível de coordenação com um íon metálico. 
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(a) 

 

(b) 

 
Figura 4. (a) Sistema de numeração (Graebe) adotado desde 1937 para acridina. (b) 
Densidade eletrônica para cada posição na molécula da acridina. 

 

1.3.2. Propriedades gerais: físicas e químicas 
A acridina é um composto heterocíclico de 3 anéis, perfeitamente planar, seu 

anel central é piridínico e condensado a outros dois anéis benzênicos [51,76]. Pela 

Regra de Hückel um composto cíclico é considerado aromático se possuir (4N+2) 

elétrons  (sendo N um número inteiro superior a zero), logo, a acridina que possui 14 

elétrons e N=3 é um composto aromático, e sua energia de ressonância é 

aproximadamente 106 kcal mol-1 [51,76]. Encontrada na forma sólida, de cor amarelo 

pálido, apresenta ponto de fusão de ~107 ºC, ebulição de ~360 ºC e cristaliza bem em 

EtOH e benzeno. Acridina é uma base moderadamente fraca, de força comparável à 

anilina, piridina e quinolina, possui baixa solubilidade em água (1,8x10-5 mol L-1), mas 

em geral solubiliza bem em solventes orgânicos [77]. Todas essas propriedades da 

acridina se parecem com as observadas para a molécula de antraceno, inclusive seus 

espectros de absorção e estrutura fina das bandas [48,51,78,79]. Alguns estudos 

mostram que a dose letal de acridina em humanos é de aproximadamente  

0,5-5,0 g kg-1 [80]. Segundo o “banco de dados de substâncias perigosas”, abreviado 

como HSDB (do inglês, “hazardous substances data bank”) a acridina, de registro 

número 634 na plataforma, embora não seja considerada um composto 

excessivamente perigoso, é considerada um poderoso irritante que, em contato com 

a pele ou mucosa, causa coceira, queimação, espirro, lacrimejação e irritação na 

conjuntiva [81].  

A acridina apresenta propriedades fluorescentes, sendo também um 

composto triboluminescente (fracto ou mecanoluminescente), ou seja, que apresenta 

luminescência através do atrito [48]. Embora apresente fluorescência em solução 

aquosa e em meio alcoólico, a emissão não é observada na forma cristalina ou em 

soluções de benzeno e acetato de etila, devido às ligações de hidrogênio no estado 
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excitado. Outro comportamento fluorescente interessante da acridina se refere as 

diferentes regiões de emissão em meio básico (azul-violeta) e em meio ácido 

(protonada) (verde-azul), bem como, alguns de seus derivados, como as amino-

acridinas (amarelo-laranja), permitindo facilmente sua distinção [48,82].  

A literatura mostra que o rendimento quântico ( ) da acridina em água é de 

aproximadamente 0,37 (a 18 ºC, podendo apresentar valores diferentes em outras 

condições), sendo o maior valor de eficiência fluorescente para a substância, e um 

valor considerado alto (de maneira geral compostos que apresentam 10% de 

eficiência já são considerados relevantes) [48]. No entanto, devido a sua baixa 

solubilidade em água, é comum estudos utilizando outros solventes em misturas 

aquosas, como ilustra a Tabela 1 [74,77]. 

 

Tabela 1. Valores de rendimento quântico ( ) da acridina encontrados na literatura 

para misturas (v/v) de solventes, à 18 ºC em pH básico. (Retirado de [74]). 

PROPORÇÃO 
(água/solvente) 

RENDIMENTO QUÂNTICO 

ETANOL FORMAMIDA DIOXANO DIMETILFORMAMIDA 
10/0 0,37 0,37 0,37 0,37 
9/1 0,34 0,33 0,32 0,31 
8/2 0,28 0,29 0,23 0,24 
7/3 0,18 0,24 0,13 0,18 
6/4 0,11 0,19 0,086 0,12 
5/5 0,079 0,15 0,055 0,084 
4/6 0,062 0,10 0,035 0,053 
3/7 0,048 0,073 0,019 0,022 
2/8 0,036 0,047 0,012 0,000 
1/9 0,034 0,023 0,006 0,000 

0/10 0,032 0,012 0,000 0,000 
 

1.3.3. Utilizando acridina como unidade ativa de quimiossensores 
A acridina e seus derivados tem despertado interesse devido a sua eficiência 

quântica [83-85], no qual as primeiras publicações envolvendo a acridina como 

unidade ativa datam do início dos anos 2000 e vem crescendo desde então, na 

detecção de íons Fe(III) [86], H2PO4- [87-90], Zn(II) [36], Cu(II) [91-92], F- [93], Cd(II) 

[94-95], entre outros [96]. Porém, são poucos os relatos do seu uso para o 

desenvolvimento de sensores químicos na detecção seletiva e específica a íons 
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metálicos e/ou ânions, com reversibilidade e ainda aplicabilidade justificável em 

métodos analíticos estatisticamente robustos. A Tabela 2 mostra exemplos 

encontrados na literatura de quimiossensores derivados de acridina ao longo das 

últimas duas décadas, no qual observa-se que a maioria deles não aborda questões 

como a obtenção de figuras de mérito, com o estudo da sensibilidade ou 

especificidade, trazendo dados como limite de detecção (abreviado como LOD, do 

inglês “limit of detection”, que expressa a detectabilidade do sistema), nem traz o 

sensor estudado aplicado a matrizes reais, como o exemplo 4, seletivo para íons 

cádmio(II) com LOD de 1,3x10-7 mol L-1, e o exemplo 11 aplicado para a detecção de 

íons mercúrio(II) e cádmio(II) em células mamárias através do efeito CHEF.  

Com base nas lacunas existentes na literatura, no presente trabalho teve-se 

como objetivo principal sintetizar ligantes macrocíclicos derivados da acridina, 

ilustrados na Figura 5, aumentando o número de fluoróforo por fórmula a fim de 

favorecer os eventos de absorção e emissão. Como já discutido, a acridina apresenta 

três anéis planares e aromáticos, e permite a sua funcionalização e inserção de grupos 

doadores que atuam como base de Lewis, permitindo investigar sua química de 

coordenação ainda pouco explorada. 

A funcionalização se dará por meio da substituição nos carbonos 4 e 5 da 

acridina, gerando precursores simétricos 4,5-dissubstituídos, seguida de reações de 

condensação com reagentes comerciais, como etilenodiamina (en) e dietilenotriamina 

(deta ou dien). Objetiva-se estudar os processos fotofísicos de excitação e de emissão 

de ligantes luminescentes inéditos e de seus complexos em solução, para a aplicação 

como possíveis sensores moleculares fluorescentes na detecção seletiva e 

quantificação de íons metálicos em diversas matrizes, incluindo aqui a obtenção de 

figuras de mérito a fim de atestar a adequação dos métodos de detecção. 
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Tabela 2. Ligantes derivados da acridina seletivos a íons metálicos e ânions. 

SENSOR 
Analito 

[ref] 
SENSOR 

Analito 
 [ref]

1 

 

Cu(II) 

[97] 
8 

 

Pd(II) 

 [98] 

2 

 

H2PO4-  

 [99]  
9 

 

Zn(II) 

[100]

3 

 

H2PO4-  

[87] 
10 

 

 

Hg(II) 

[101]

 

4 

 

Cd(II) 

[94] 
11 

 

Hg(II) e 

Cd(II) 

[102]

5 

 

Zn(II) 

[36] 
12 

 

Sensível a 

mudança 

de pH 

[103]

6 

 

Zn(II) 

[104] 
13 

 

Cd(II) 

[104]

7 

 

H2PO4-  

[88] 
14 

 

Al(III) 

[105]
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2. Objetivos gerais 
Preparar e caracterizar ligantes macrocíclicos derivados de acridina que 

possuem propriedades luminescentes. Investigar a possível aplicação na detecção 

seletiva de íons inorgânicos e se o número de unidades de acridina por molécula de 

ligante interfere nos processos de absorção e de emissão desses compostos. 

 

2.1. Objetivos Específicos 
1. Sintetizar ligantes macrocíclicos contendo o grupo luminescente acridina como 

mostrado na Figura 5.  

2. Investigar se o número de fluoróforos (acridina) por ligante altera as propriedades 

de absorção e de emissão dos compostos. 

3. Caracterizar os produtos por análise elementar, por técnicas espectroscópicas 

(fluorescência, ultravioleta-visível, infravermelho, ressonância magnética nuclear) 

e espectrometria de massas. 

4. Sempre que possível, determinar as estruturas dos produtos por difratometria de 

raios X de monocristal (DRX de monocristal). 

5. Utilizar cálculos teóricos (TD-DFT) a fim de confrontá-los com os resultados 

experimentais, no que diz respeito aos processos de absorção UV-VIS, na 

elucidação do mecanismo de transferência de energia no estado excitado, e das 

geometrias otimizadas dos compostos estudados (quando da ausência de 

resultados de difração de raios X de monocristal) 

6. Estudar a capacidade dos sensores para a detecção seletiva de íons inorgânicos. 

7. Investigar o modo de coordenação destes ligantes polifuncionais. 

8. Avaliar figuras de mérito a fim de aplicar o método desenvolvido do possível 

sensor estudado. 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
Figura 5. (a) ligante triaminomonoacridina (MAC); (b) ligante tetraaminodiacridina 

(DAC); (c) ligante tetraaminotetraacridina (TAC). 
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3. Parte Experimental  
3.1. Reagentes e Solventes  

9-Bromofluoreno (Aldrich) 

Acetato de Sódio (Carlo Erba) 

Acetonitrila (Vetec) 

Ácido clorídrico 37% (FMaia) 

Ácido sulfúrico 98% (Biotec) 

Acridina 97% (Sigma-aldrich) 

Álcool etílico (Química Moderna) 

Álcool metílico (Biotec) 

Azida sódica (Synth) 

Benzoato de sódio (Merck) 

Brometo de potássio (Vetec) 

Brometo de sódio (EEL) 

Bromometilmetiléter 90% (Acros) 

Carbonato de potássio (Riedel-de Haen) 

Carbonato de sódio anidro (Synth) 

Celite (Synth) 

Cianato de sódio (Acros Organic) 

Cloreto de amônio (Dinâmica) 

Cloreto de cádmio (Vetec) 

Cloreto de cálcio anidro (Cinética 

Química) 

Cloreto de cálcio anidro (Vetec) 

Cloreto de cobalto(II) hexahidratado 

(Dinâmica) 

Cloreto de cobre dihidratado (Vetec) 

Cloreto de cromo(III) (Aldrich) 

Cloreto de estanho (Ecibra) 

Cloreto de európio hexahidratado 

(Aldrich) 

Cloreto de ferro(III) hexahidratado 

(Sigma-aldrich) 

Cloreto de paládio (Vetec) 

Cloreto de potássio (Merck) 

Cloreto de rutênio(III) (Aldrich) 

Cloreto de sódio (Vetec) 

Cloreto de térbio hexahidratado (Aldrich) 

Cloreto de zinco (Vetec) 

Clorofórmio (Synth) 

Diclorometano (Sigma-aldrich) 

Dicromato de sódio (Carlo Erba) 

Dietil éter (Ecibra) 

Dietilenotriamina (Sigma-aldrich) 

Etilenodiamina (Vetec) 

Hidrazina hidratada 64% (Acros 

Organic) 

Hidreto de cálcio (Aldrich) 

Hidrogenofosfato de sódio (Vetec) 

Hidrossulfito de sódio (Vetec) 

Hidróxido de sódio (Biotec) 

Iodeto de sódio (Synth) 

N,N-Dimetilformamida (Synth) 

N-hidroximetilphtalimida (Aldrich) 

Nitrato de magnésio hexahidratado 

(Vetec) 

Nitrato de sódio (Vetec) 

Oxalato de sódio (Vetec) 

Perclorato de sódio (Vetec) 

Piridina (Synth) 

Salicilato de sódio (Merck) 

Sulfato de magnésio anidro (Merck) 

Sulfato de sódio anidro (Êxodo 

Científica) 
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Cloreto de lítio hidratado (Vetec) 

Cloreto de magnésio (Vetec) 

Cloreto de manganês(II) (Vetec) 

Cloreto de mercúrio (Reagen) 

Cloreto de níquel hexahidratado (Synth) 

Tetrahidrofurano (Biotec) 

Tiocianato de sódio (Riedel) 

Trietilamina (Vetec) 

 

3.2. Tratamento de Solventes e Reagentes 
Alguns dos solventes e reagentes foram previamente tratados baseados nos 

métodos descritos por Armarego e Perrin [106] sobre purificação de compostos 

químicos, com algumas adaptações. Etilenodiamina (en) e dietilenotriamina (deta) 

foram destilados antes de serem usados nas sínteses. Brometo de potássio (KBr) 

usado como meio dispersante para as análises de Espectroscopia Vibracional de 

Absorção na Região do Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR), foi 

macerado e deixado na mufla à 350 ºC por 4 horas, antes de ser usado para as 

medidas realizadas neste trabalho. 

 

3.3. Condições de Atmosfera Inerte e calibração de balões volumétricos/pipetas 
As sínteses de 4,5-bisbromometilacridina (BBMA) e 4,5-bisaminometilacridina 

(BAMA) foram realizadas em atmosfera de argônio (grau industrial, White Martins) e 

vácuo de 10-4 Torr. A calibração dos balões volumétricos (5 e 10 mL) e pipetas 

automáticas (100 e 1000 L), utilizadas para o preparo das soluções do trabalho, 

foram realizadas da seguinte forma: o volume total foi preenchido com água destilada, 

e pesado em balança analítica, medidas em triplicatas. A média das medidas de 

calibração apresentaram desvio menor que 5% do volume máximo, e foram repetidas 

a cada dois meses durante o período do trabalho. Após o uso, as vidrarias calibradas 

eram lavadas e secas ao ar.  

 

3.4.  Análise Instrumental 
Análise Elementar e Espectroscopia Eletrônica de Absorção na Região 
Ultravioleta-Visível (UV-VIS) 

As análises elementares, visando a determinação em porcentagem de C, H e 

N, foram realizadas na Central Analítica do Instituto de Química da Universidade de 

São Paulo (USP), em um equipamento Perkin-Elmer, modelo CHN 2400. Para a 
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obtenção dos espectros eletrônicos UV-VIS em solução foi utilizado um 

espectrofotômetro HP 8452A – Diode Array do Laboratório de Bioinorgânica (UFPR) 

e uma cubeta de quartzo com 1 cm de caminho óptico. 

 

Espectroscopia de Ressonância Magnética Nuclear de Hidrogênio e de Carbono 
(1H-RMN e 13C-RMN) 

As análises de 1H-RMN e 13C-RMN foram realizadas no Laboratório de RMN 

do Setor de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Paraná, Departamento 

de Bioquímica, em um espectrômetro Bruker 400 MHz Avance HD, ou ainda no 

Laboratório de RMN do Setor de Ciências Exatas da Universidade Federal do Paraná, 

Departamento de Química, em um espectrômetro Bruker 200 MHz Avance HD, ambos 

com Tetrametilsilano (TMS) como referência interna. 

 

Espectroscopia de Fluorescência e lavagem de cubeta e frascos 
Para as análises de excitação/emissão fluorescente e a determinação de 

rendimento quântico foi utilizado um espectrofluorímetro Shimadzu modelo RF5301-

PC, do Laboratório de Polímeros Paulo Scarpa (LAPPS) – UFPR e uma cubeta de 

quartzo com 1 cm de caminho óptico. A abertura de fenda (o “slit” de entrada e de 

saída) foi variado de 1,5 à 5 nm dependendo do teste, a potência do detector foi fixada 

em 800 volts (alta) e velocidade de varredura em 600 nm min-1 (média). Após as 

medidas, a cubeta de quartzo usada nos testes e os frascos de vidro usados no 

armazenamento das soluções preparadas, eram mantidos em água-régia por um dia, 

a fim de evitar adsorção do produto nos recipientes e posterior contaminação nos 

demais testes. 

 

Espectroscopia Vibracional de Absorção na Região do Infravermelho com 
Transformada de Fourier (FTIR) 

Para a obtenção dos espectros FTIR foi utilizado o espectrômetro Bio-Rad 

Excallibur Series, modelo FTS3500GX, na região de 4000 a 400 cm-1, com resolução 

de 4 cm-1, utilizando brometo de potássio (KBr) como meio dispersante e 

aproximadamente 2 mg de amostra. 

 

Difratometria de Raios X de monocristal 
Os dados de difração, para análise de cela unitária, foram coletados 
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empregando um difratômetro Bruker – D8 Venture equipado com detector de área 

Photon 100 CMOS, duas fontes de radiação monocromática de Mo-Kα (γ = 0,7107 Å) 

e Cu-Kα (γ = 1,5418 Å), e dispositivo Kryoflex II, para realização de coletas à baixa 

temperatura. Os dados foram processados utilizando o programa APEX3 1. Os 

parâmetros de célula unitária encontrados foram comparados com dados da literatura 

utilizando a base de dados do CCDC (Cambridge Crystallographic Data Centre). A 

resolução das estruturas cristalinas foi executada pela técnica e doutoranda Francielle 

Sousa Santana. 

 

Cálculos Teóricos  
Para estimar a geometria no estado fundamental e a energia dos orbitais de 

fronteira dos ligantes e complexos estudados realizou-se cálculos teóricos TD-DFT 

(abreviatura do inglês “Time Dependent Density Functional Theory”), utilizando o 

funcional B3LYP com a função de base 6-311g(d,p) para os átomos C,N,H e o 

conjunto de base Lanl2dz para os íons metálicos. A partir das estruturas otimizadas 

calculou-se as energias livres dos compostos. Os espectros de absorção foram 

obtidos usando cálculos TD-DFT. Os dados foram obtidos utilizando o programa 

GAUSSIAN 2009 [107]; e os cálculos foram executados pelo Dr. Cristiano Zanlorenzi 

em parceria com o Laboratório de Polímeros Paulo Scarpa (LAPPS) – UFPR. 

 

Espectrometria de massas (ESI-MS)  
Os espectros de massas foram registrados na Central Analítica do Instituto de 

Química da Universidade de São Paulo (USP), em um equipamento MicroTof Bruker 

Daltonics de fonte ESI (Ionização por Eletrospray, do inglês “EletroSpray Ionization”) 

com analisador TOF (traduzido como tempo de vôo, do inglês “time of flight”) de alta 

resolução (10000 FWHM), no modo positivo e negativo, com injeção de amostra por 

infusão direta no equipamento. 

 

Teste de seletividade individual dos ligantes fluorescentes MAC, DAC e TAC 
com cátions 

Em um balão volumétrico de 5 mL, previamente calibrado, adicionou-se  

50 L de uma solução a 10 mmol L-1 do ligante em clorofórmio e 50 L de uma solução 

equimolar do cátion (sal cloreto) em etanol, em seguida a mistura foi levada até o 

volume final de 5 mL com etanol, tornando-a de proporção CHCl3:EtOH (1:99 v/v). As 
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concentrações finais do ligante e do cátion foram de 100 mol L-1, e as soluções foram 

analisadas por espectroscopia de fluorescência em triplicata para cada íon. 

 

Teste de competição de íons 
Em um balão volumétrico de 5 mL, previamente calibrado, adicionou-se  

50 L de uma solução a 10 mmol L-1 do ligante em clorofórmio e 50 L de solução 

equimolar de 20 cátions diferentes (sais cloretos) em etanol, em seguida a mistura foi 

levada até o volume final de 5 mL com etanol, tornando-a de proporção CHCl3:EtOH 

(1:99 v/v). As concentrações finais do ligante e de cada cátion foram de 100 mol L-1, 

e as soluções foram analisadas por espectroscopia de fluorescência em 

quintuplicatas: para a amostra do ligante livre e amostras contendo ligante com adição 

de 22 cátions na ausência e presença de íons cádmio(II). 

 

Determinação do pKa do ligante MAC 
Para realização dessas medidas, previamente preparou-se solução de HCl  

0,1 mol L-1 utilizando água ultrapura, a partir da qual foram obtidas soluções ácidas de 

pH 1 a 5, em intervalos de 0,5 com adição de NaOH. O monitoramento e controle do 

pH foi realizado com o uso de um pHmetro Ohaus ST2100F, do laboratório de 

Analítica Avançada do Departamento de Química (UFPR). Em seguida, utilizando uma 

balança analítica pesou-se aproximadamente 4 mg de MAC em 9 frascos distintos, no 

primeiro frasco adicionou-se 5 mL da solução ácida pH 1, tornando-a uma solução 

amarela intensa de concentração final aproximadamente 100 mol L-1. O mesmo 

procedimento foi realizado para os demais valores de pH, em cada frasco contendo 

MAC. Assim, obteve-se soluções de pH variados porém com a mesma concentração 

do ligante. As soluções ácidas foram avaliadas por espectroscopia de fluorescência 

em triplicatas. 

 

Teste de seletividade individual do ligante MAC com ânions 
Em um balão volumétrico de 5 mL, previamente calibrado, adicionou-se  

50 L de uma solução aquosa a 10 mmol L-1 do ligante MAC em pH 1,5 e 50 L de 

uma solução aquosa equimolar do ânion (contra-íon sódio), em seguida a mistura foi 

levada até o volume final de 5 mL com solução de HCl pH 1,5. As concentrações finais 

do ligante e do ânion foram de 100 mol L-1, e as soluções foram analisadas por 
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espectroscopia de fluorescência em triplicata para cada íon. 

 

Determinação da estequiometria do complexo de MAC formado em solução 
O teste foi baseado no formalismo de Job, também conhecido como método 

das variações contínuas, no qual preparou-se soluções equimolares do ligante e do 

metal de concentração 100 mol L-1 em CHCl3:EtOH (1:99 v/v), em seguida, realizou-

se a mistura de diferentes volumes de cada solução, mantendo-se constante o volume 

final em 10 mL para todas. As determinações foram efetuadas em triplicatas e 

analisadas por espectroscopia de fluorescência.  

 

Estudo da reversibilidade do complexo [Cd(MAC)]2+ 
No teste de reversibilidade, conhecido como “teste de ciclagens”, escolheu-se 

um ligante que possui uma constante de formação superior ao do sensor estudado 

com o mesmo íon metálico, neste caso os testes foram realizados com o ligante EDTA. 

As ciclagens consistem no preparo de soluções com as seguintes concentrações 

finais: 1ª medida= somente MAC a 100 mol L-1; 2ª medida= MAC (100 mol L-

1)+Cd2+ (0,5 nmol L-1); 3ª medida= MAC e EDTA (ambos a 100 mol L-1) + Cd2+ (0,5 

nmol L-1); 4ª medida= MAC e EDTA (ambos a 100 mol L-1) + Cd2+ (1 nmol L-1); 5ª 

medida= MAC (100 mol L-1) + Cd2+ (1 nmol L-1) + EDTA (200 mol L-1);  e assim por 

diante com a adição alternada do metal e EDTA, mantendo-se a concentração do 

sensor constante (100 mol L-1). Todas as soluções foram analisadas por 

espectroscopia de fluorescência em triplicatas em meio CHCl3:EtOH (1:99 v/v). 

 

Figuras de mérito: MAC e cádmio(II) 
Condições nominais 

Para a obtenção das “figuras de mérito” deste trabalho, como seletividade, 

linearidade, exatidão, precisão e robustez, as condições de todas as medidas foram 

padronizadas, para atenuar erros aleatórios de análise. Tais condições padrões são 

chamadas “nominais” e estão sumarizadas na Tabela 3, estas foram respeitadas em 

todos os testes relacionados à parametrização do método aplicado a um sensor.  
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Tabela 3. Parâmetros e suas condições nominais de análise para o sistema MAC e 

cádmio(II). 

Parâmetros Condição Nominal 
Fenda de entrada e saída 1,5 nm 
Velocidade de varredura Muito rápida (500 nm min-1) 

ex e em  400 e 450 nm 
Temperatura da medida Temperatura ambiente (20-25°C) 

Temperatura de armazenamento Geladeira (10-15°C) 
Atmosfera de argônio Não 

Tempo entre o preparo de amostra  
e a medida 2 h 

Meio (proporção) Etanol:Clorofórmio (99:1) 
Concentração dos metais (teste de 

seletividade individual) 1x10-4 mol L-1 

Concentração de íons cádmio(II)  
(teste de repetibilidade e precisão 

intermediária) 

Nível 1 = 1x10-7 mol L-1 
Nível 2 = 5x10-7 mol L-1 
Nível 3 = 1x10-6 mol L-1 

Concentração de íons cádmio(II)  
(teste de robustez) 5x10-7 mol L-1 

Calibração de balões volumétricos e 
pipetas automáticas Mensal 

Lavagem da cubeta antes e depois das 
medidas Água-régia/1 dia 

Lavagem da cubeta entre as medidas  
3 vezes 

2x Etanol e 1x Acetona 
 

Testes estatísticos 
Ferramentas estatísticas foram utilizadas a fim de identificar resultados 

anômalos, tendenciosos e não-homogêneos, para garantir que o sensor corresponda 

a um sistema estatisticamente robusto, preciso e exato, conforme os parâmetros 

adotados e recomendados por órgãos regulamentadores como ANVISA [108] [109] e 

INMETRO [110]. Para a seletividade e linearidade realizou-se uma análise da curva 

de calibração com cálculo do desvio padrão, RSD, determinação do limite de detecção 

(LOD) e quantificação (LOQ), testes de Grubbs, Fisher, Cochram e Durbin-Watson. 

Os dados de repetibilidade e precisão intermediária foram analisados com a estimativa 

do RSD de Horwitz e o cálculo de Horrat, além do teste de Dixon. Os testes estatísticos 

para análise da robustez consistiram no Teste de Youden, com a produção do gráfico 

de Pareto. 
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Curva de calibração 

Em um balão volumétrico de 5 mL, previamente calibrado, adicionou-se 50 L 

de uma solução a 10 mmol L-1 do ligante em clorofórmio e 50, 40, 25, 15 L de 

soluções a 10, 1, 0,1, 0,01, 0,001 mmol L-1 do cátion cádmio(II) (sal cloreto) em etanol, 

respectivamente, em seguida a mistura foi levada até o volume final de 5 mL com 

etanol, tornando-a de proporção CHCl3:EtOH (1:99 v/v). A concentração final do 

ligante foi de 100 mol L-1 em todas as medidas, e do cátion foram de 0,01 a  

100 mol L-1 respectivamente. As soluções foram analisadas por espectroscopia de 

fluorescência em triplicata para cada concentração do metal.  

 

Testes de repetibilidade, precisão intermediária e robustez 
Estes testes foram realizados em concentrações pré-estabelecidas de 

cádmio(II), segundo a curva de calibração obtida. Para repetibilidade e precisão 

intermediária analisou-se 3 níveis de concentração (baixo, médio e alto da faixa 

linear), e para o teste de robustez analisou-se o nível intermediário de concentração 

da faixa linear. Em um balão volumétrico de 5 mL, previamente calibrado, adicionou-

se 50 L de uma solução a 10 mmol L-1 do ligante em clorofórmio e 50, 250 e 500 L 

de uma solução a 10 mol L-1 do cátion (sal cloreto) em etanol, em seguida a mistura 

foi levada até o volume final de 5 mL com etanol, tornando-a de proporção 

CHCl3:EtOH (1:99 v/v). A concentração final do ligante foi de  

100 mol L-1 em todas as medidas, e do cátion cádmio(II) foi de 0,10, 0,50 e 1,0 mol 

L-1 respectivamente. As soluções foram analisadas por espectroscopia de 

fluorescência em triplicata para cada íon, e para os testes de precisão intermediária 

as soluções foram preparadas e medidas por um segundo analista. 

 

Recuperação em amostras reais 
A figura de mérito que representa a exatidão do método utilizado com o sensor 

MAC para a detecção de íons cádmio(II) foi investigada com testes de recuperação 

em matrizes reais como: cachaça, saquê e extrato alcoólico de cigarro. As amostras 

foram preparadas da seguinte forma: em um balão volumétrico de 5 mL, previamente 

calibrado, adicionou-se 50 L de uma solução a 10 mmol L-1 do ligante em clorofórmio, 

150, 250 e 400 L de uma solução de 100 mol L-1 de cádmio(II) em etanol (3 níveis 

de concentração), e o volume final foi completado com as matrizes (cachaça, saquê 
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ou extrato de cigarro). As concentrações finais de cádmio(II) adicionado foram de 300, 

500 e 800 nmol L-1, e do ligante 100 mol L-1. As amostras foram analisadas por 

espectroscopia de fluorescência em triplicatas.  

 

3.5. Sínteses 
3.5.1. Precursores 
3.5.1.1. Síntese de 4,5-bisbromometilacridina (BBMA) - (C15H11Br2N . 1,5H2O) 

A síntese foi realizada conforme o método descrito por Zhang e colaboradores 

[111], conforme ilustra o Esquema 3. Uma solução de 25 g de bromometilmetiléter 

(0,2 mol) e 8,96 g de acridina (0,05 mol) em 110 mL de H2SO4 (98%), foi mantida em 

atmosfera inerte (argônio) sob agitação à 50 ºC, por aproximadamente 24 horas. Em 

seguida, o sistema foi deixado resfriar e adicionou-se ao mesmo cerca de 300 g de 

gelo (água destilada), observando-se formação de precipitado amarelo 

instantaneamente. A mistura foi deixada sob agitação em temperatura ambiente por 1 

hora, em seguida foi filtrada e o sólido diluído com aproximadamente 2 L de 

clorofórmio. A fase orgânica da solução foi separada e seca sobre sulfato de sódio 

anidro. Após a remoção do solvente por rotoevaporador, um precipitado amarelo 

intenso foi obtido, lavado com dietil éter e seco sob vácuo. Rendimento: 16,81 g 

(86%), calculado pela fórmula molecular C15H14Br2NO1,5, 392,09 g mol-1. Análise 
elementar: C% 45,64 (45,95); H% 3,20 (3,60); N% 3,57 (3,57) (valores calculados 

entre parênteses). 

 

 
Esquema 3. Síntese de BBMA. 

 

3.5.1.2. Síntese de 4,5-bisaminometilacridina (BAMA) 
3.5.1.2.1. Etapa 1 – 4,5-bisphtalimidametilacridina (BPMA) - (C31H19N3O4  . 3H2O) 

Essa síntese foi realizada baseada no trabalho de Hess e Stewart [112], com 

pequenas modificações, conforme mostra o Esquema 4. Inicialmente solubilizou-se 

19,77 g de N-hidroximetilphtalimida (0,112 mol) em 100 mL de H2SO4 (98%) resfriado 

à aproximadamente 10 ºC, com o auxílio de um banho de gelo. Em seguida, em 
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pequenas porções, adicionou-se à solução 10 g de acridina (0,056 mol). A solução 

amarela foi deixada sob agitação em temperatura ambiente por 7 dias.  

Após transcorrido o tempo de agitação, o sistema foi despejado lentamente à 

aproximadamente 1 kg de gelo (água destilada), formando um precipitado amarelo 

intenso instantaneamente. Em seguida a mistura foi tratada com hidróxido de sódio 

até atingir pH 12, e filtrada. O sólido obtido da filtração foi lavado sucessivas vezes 

com água gelada, e seco sob vácuo, para depois ser solubilizado em 1 L de 

clorofórmio. A fase orgânica da solução foi separada e seca sobre sulfato de sódio 

anidro. Após a remoção de 90% do solvente por rotoevaporador, o sistema foi 

resfriado com a ajuda de um banho de gelo, e um precipitado amarelo fosco foi obtido, 

lavado com dietil éter e álcool metílico  gelados, e seco sob vácuo. Rendimento: 30,5 

g (99%), calculado pela fórmula molecular C31H25N3O7, 551,55 g mol-1. Análise 
elementar: C% 67,10 (67,51); H% 4,38 (4,57); N% 7,44 (7,62) (valores calculados 

entre parênteses). 

 

Esquema 4. Síntese de BPMA. 

 

3.5.1.2.2. Etapa 2 – 4,5-bisaminometilacridina dihidrocloreto (BAMA) - (C15H15N3 

. 1,5H2O . 2HCl) 
Essa síntese foi realizada com base no método utilizado por Laronze-Cochard 

e colaboradores [113], como ilustra o Esquema 5. Uma solução de 17,8 g de 4,5-

bisphtalimidoacridina (BPMA) (0,032 mol) e 57 mL de hidrazina hidratada 64% (1,152 

mol) em 500 mL de álcool metílico, foi mantida sob atmosfera inerte (argônio) por 20 

horas à temperatura ambiente.  

Em seguida, removeu-se o solvente através de rotoevaporador, resultando em 

um sólido amarelo que foi extraído com 3 porções de 100 mL de diclorometano e 

lavado com 100 mL de uma solução de hidróxido de sódio (1 mol L-1). A fase orgânica 

foi separada e seca sobre sulfato de magnésio anidro. Após a remoção do solvente, 
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um óleo laranjado foi obtido, e em seguida dissolvido em 200 mL de MetOH e tratado 

com uma solução de MetOH saturado com ácido clorídrico, resultando em um 

precipitado amarelo intenso, que foi lavado com dietil éter e MetOH gelados, e seco 

sob vácuo. Rendimento: 7,61 g (70%), calculado pela fórmula molecular 

C15H20Cl2N3O1,5, 337,25 g mol-1. Análise elementar: C% 53,54 (53,42); H% 5,93 

(5,98); N% 12,24 (12,46) (valores calculados entre parênteses). 

 

 
Esquema 5. Síntese de BAMA. 

 

3.5.2. Ligantes 
3.5.2.1. Síntese de MAC, DAC e TAC 

Os ligantes foram preparados com base nos métodos descritos por 

Puccioni [103], Park [36],  Carole [114] e colaboradores, para obtenção de compostos 

análogos. As sínteses de MAC e DAC foram realizadas de maneira similar, no qual 1 

g (2,56 mmol) de 4,5-bisbromometilacridina (BBMA) foi dissolvido em 30 mL de 

clorofórmio sob condições de refluxo e a esta solução foi adicionada, gota-a-gota, 0,26 

g (2,56 mmol) de dietilenotetraamina recém destilada, para proporcionar a formação 

de MAC (Esquema 6 (a)); e 0,15 g (2,56 mmol) de etilenodiamina recém destilada, 

para dar DAC (Esquema 6 (b)). Ambos os sistemas foram mantidos sob refluxo por 

24 horas, com o auxílio de carbonato de potássio. Após o tempo transcorrido, a 

mistura foi filtrada para remover o sal, e o filtrado concentrado até 1/3 do volume, para 

se obter um precipitado amarelo claro, em ambas as sínteses, que foi lavado com 

dietil éter e seco sob vácuo. A síntese de TAC (Esquema 6(c)), foi realizada a partir 

de 1 g (2,56 mmol) de 4,5-bisbromometilacridina (BBMA) dissolvido em 30 mL de 

clorofórmio sob condições de refluxo e a esta solução, foi adicionada outra de 4,5-

bisaminometilacridina (BAMA), previamente neutralizada com NaOH até sua completa 

dissolução em 20 mL de MetOH. Após 48 horas sob refluxo, o solvente foi removido 

por rotoevaporador, para obtenção de um sólido marrom, que foi lavado com dietil éter 

(Et2O) e seco sob vácuo. Rendimento MAC: 52 %, calculado pela fórmula molecular 
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C19H22N4 . 1Me2CO . 0,5CHCl3, 427,27 g mol-1. Análise elementar MAC: C% 64,07 

(63,71); H% 6,26 (6,77); N% 13,05 (13,21). Rendimento DAC: 55 %, calculado pela 

fórmula molecular C34H34N6 .3H2O .1Me2CO .0,5CHCl3, 638,80 g mol-1. Análise 
elementar DAC: C% 60,19 (60,20); H% 6,16 (6,25); N% 10,39 (11,08). Rendimento 
TAC: 42 %, calculado pela fórmula molecular C60H48N8 .3CHCl3, 1240,22 g mol-1. 

Análise elementar TAC: C% 61,56 (61,06); H% 4,87 (4,15); N% 8,84 (9,05) (valores 

calculados de análise elementar entre parênteses). 

 

Esquema 6. Rota de síntese dos ligantes: (a) MAC, (b) DAC e (c) TAC. 

 

3.5.2.2. Síntese de MAC: segunda rota sintética 
3.5.2.2.1. Síntese de dien-Ts (Tosilação de dietilenotriamina) 

Essa síntese foi realizada com base nos métodos utilizados por Hiroyuki [115], 

Wilson [116], Chen [117] e colaboradores, conforme ilustra o Esquema 7. Em um 
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balão redondo adicionou-se 7 mL (6,69 g; 0,065 mol) de dietilenotriamina recém 

destilada e 10,4 g (0,260 mol) de NaOH em 100 mL de água destilada. O sistema foi 

mantido a 60 ºC, e a ele adicionou-se 36,99 g (0,194 mol) de cloreto de 4-

toluenossulfonila em 100 mL de THF, gota-a-gota, por aproximadamente 10 minutos. 

A agitação e aquecimento foram mantidos por 4h, em seguida removeu-se o solvente 

da fase orgânica através de rotoevaporador. O sólido branco obtido foi suspendido 

sob refluxo em 100 mL de etanol por 5 h, filtrado, lavado com etanol e seco sob vácuo. 

Rendimento:  82 %, calculado pela fórmula molecular C25H31N3O6S3, 565,73 g mol-1. 

Análise elementar: C% 52,85 (53,08); H% 5,32 (5,52); N% 7,21 (7,43) (valores 

calculados entre parênteses). ESI-MS(modo positivo) em m/Z: [Na(dien-Ts)]+ = 

588,13 (pico molecular). 1H-RMN ( em CDCl3, 400 MHz: 3,16 (m) (1-2); 5,27 (s) (3); 

7,27-7,78 (m) (4-5); 2,43 (s) (6). 

 
Esquema 7. Síntese de dien-Ts. 
 

3.5.2.2.2. Síntese de MAC-Ts 
Essa síntese foi realizada baseada no trabalho de Bencini e colaboradores 

[118], como mostra o Esquema 8. Em um balão de 250 mL, adicionou-se 1 g (1,77 

mmol) de dien-Ts e 1 g (7,08 mmol) de K2CO3 em 50 mL de acetonitrila, e aquecido 

até refluxo. Em seguida, foi adicionado lentamente 0,65 g (1,77 mmol) de BBMA em 

50 mL de acetonitrila. O sistema de refluxo foi mantido por 24 h, passando de um 

amarelo fraco à cor de caramelo, filtrado e o solvente removido através de 

rotoevaporador rendendo um sólido marrom escuro. A purificação foi realizada através 

de coluna cromatográfica em sílica, utilizando CH2Cl2/AcOEt (99:1) como eluente, 

obtendo-se um sólido caramelo. Rendimento: 63%, calculado pela fórmula molecular 

C40H40N4O6S3 . 4,5H2O, 850,04 g mol-1. Análise elementar: C% 56,51 (56,52); H% 

5,30 (5,81); N% 5,92 (6,49) (valores calculados entre parênteses). ESI-MS(modo 

positivo) em m/Z: [MAC-Ts]+ = 769,22 (pico molecular). 1H-RMN ( em CDCl3, 400 
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MHz: 8,71 (s) (1); 8,07 (d) (2); 7,90 (dd) (3); 7,11 (d) (4); 5,03 (s) (5); 2,85 (s) (6); 3,34 

(m) (7); 7,30-7,73 (m) (8-9); 2,39 (s) (10). 

 

 
Esquema 8. Síntese de MAC-Ts. 
 
 
3.5.2.2.3. Síntese de MAC.4HBr (Destosilação) 

Essa síntese foi realizada com base no método utilizado por Delgado e 

colaboradores [119], conforme ilustra o Esquema 9. Em um balão de 50 mL adicionou-

se 0,150 g (0,195 mmol) de MAC-Ts em 3,8 mL de ácido bromídrico 48%/ácido acético 

glacial (16:9 v/v), tornando a solução amarela intensa, e 0,11 g (1,17 mmol) de fenol. 

O sistema foi mantido sob refluxo por 7 h e em seguida, o volume foi reduzido e 

extraído com 4 porções de 10 mL de CHCl3. A fase aquosa foi concentrada e um 

precipitado amarelo-queimado foi obtido após adição de dietil éter (Et2O). A 

purificação foi realizada através de coluna cromatográfica em sílica, utilizando 

CH2Cl2/AcOEt (99:1) como eluente, obtendo-se um sólido marrom escuro. 

Rendimento: 42%, calculado pela fórmula molecular C19H26Br4N4, 630,05 g mol-1. 

Análise elementar: C% 36,39 (36,22); H% 3,80 (4,16); N% 8,33 (8,89) (valores 

calculados entre parênteses). 1H-RMN ( em D2O, 400 MHz: 8,92 (s) (1); 7,28-8,10 

(m) (2-4); 3,23-3,47 (m) (6-7). 

O Esquema 10 ilustra de forma simplificada as duas rotas realizadas para 

obtenção do ligante MAC.  
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Esquema 9. Síntese de MAC . 4HBr. 
 
 

 
Esquema 10. Esquema simplificado das duas rotas sintéticas para obtenção de 
MAC.
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4. Resultados e Discussão 
A caracterização dos precursores e ligantes foi realizada por análise 

elementar, técnicas espectroscópicas, como fluorescência, ultravioleta-visível, 

infravermelho, ressonância magnética nuclear, bem como, por espectrometria de 

massas e cálculos mecânico-quânticos. Os mecanismos de reação para obtenção dos 

precursores e ligantes são trazidos no ANEXO 2, e alguns resultados estão 

sumarizados e se encontram nos ANEXOS 3-5 deste relatório.  

 

4.1 Fluoróforo: Acridina 
Os estudos do comportamento fluorescente dos ligantes investigados neste 

trabalho estão centrados majoritariamente na porção do fluoróforo acridina, desta 

forma destaca-se a importância na compreensão do perfil de absorção e emissão do 

mesmo, bem como, em sua caracterização através da espectroscopia de ressonância 

magnética nuclear (RMN) e de absorção no infravermelho (FTIR), espectrometria de 

massas, facilitando assim o entendimento e caracterização dos compostos obtidos 

posteriormente. 

4.1.1. Análise elementar (CHN) e espectroscopia vibracional de absorção no 
infravermelho (FTIR) 

Foi realizada a análise elementar (CHN), obtendo-se os seguintes resultados 

C%, 86,66 (87,12); H%, 4,94 (5,06); N%, 7,83 (7,82); sendo os valores entre 

parênteses os valores calculados com base na fórmula C13H9N, estando de acordo 

com os valores experimentais. A Figura 6 mostra o espectro vibracional (FTIR) [120-

121] da acridina, que se mostra coerente com a literatura [122], e a Tabela 4 ilustra a 

atribuição tentativa das principais bandas no espectro do composto.  

 

Tabela 4. Atribuição tentativa das principais bandas do espectro FTIR do composto 

acridina. 

 

Número de onda (cm-1) Modo vibracional  

3072 – 3006 (C-Haromático) 
1616  (C=Nimina) 

1554 – 1514 – 1461  (C=Caromático) 
1139  (C-N) 

958 – 910 –  

860 – 792 – 736  
(C=Caromático) 
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Figura 6. Espectro FTIR em pastilha de KBr de acridina. 

 

4.1.2. Ressonância magnética nuclear de hidrogênio (1H-RMN) e carbono  
(13C-RMN) 

As Figuras 7 e 8 mostram os espectros de 13C-RMN e 1H-RMN referente à 

acridina, respectivamente. Os deslocamentos químicos juntamente com a integração 

dos sinais são coerentes com as atribuições realizadas e com a composição 

apresentada na Tabela 5. Os sinais que foram obtidos na região de 7,26 ppm 

(singleto), 76 à 77 ppm (tripleto) correspondem ao solvente clorofórmio usado nas 

análises [123]. O perfil espectral obtido, para ambos os espectros, foi comparado com 

os valores encontrados na literatura [122,124], e estão entre parênteses nas tabelas 

ao lado dos valores obtidos, mostrando coerência nas atribuições. Os espectros sem 

(a) e com (b) DEPT135 mostrado na Figura 8 se diferem pelo fato dos carbonos 

quaternários não aparecerem no espectro (b) (para acridina, carbonos 2 e 6), bem 

como os carbonos secundários possuírem sinal negativo (b) (como a acridina não 

possui carbono secundário, logo não é possível verificar sinal negativo) em 

comparação ao espectro (a), que mostra todos os sinais, positivos [120,125]. 
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Tabela 5. (a) Deslocamento químico, multiplicidade e integração dos sinais de  
1H-RMN da acridina. (b) Deslocamento químico de 13C-RMN com e sem DEPT135 da 

acridina. 

(a) 

 

1H δ (ppm)  Multiplicidade Integração 
3 7,43 – 7,47 (7,54) Tripleto (t) 2,00 (2H) 
4 7,70 – 7,74 (7,78) Tripleto (t)  2,04 (2H) 
2 7,87 – 7,90 (7,99) Dubleto (d) 2,07 (2H) 
5 8,21 – 8,23 (8,25) Dupleto (s) 1,83 (2H) 
1 8,62 (8,77) Singleto (s) 1,00 (1H) 

(b) 

 

13C δ (ppm) δ (ppm) (DEPT 135) 
4 125,57 (125,61) 125,58 
2 126,51 (126,55) (NÃO APARECE)
3 128,13 (128,15) 128,14 
7 129,39 (129,34) 129,39 
5 130,18 (130,24) 130,19 
1 135,89 (135,98) 135,90 
6 149,04 (149,01) (NÃO APARECE)

 

 

 
Figura 7. Espectro de 1H-RMN para acridina.  
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(a) 

 
(b) 

 
Figura 8. Espectro de 13C-RMN da acridina em: a) sem DEPT135; b) com DEPT135. 
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4.1.3. Espectroscopia eletrônica de absorção no ultravioleta-visível (UV-VIS) e 
Espectroscopia de Fluorescência 

Na Figura 9(a) estão representados os espectros UV-VIS da acridina à  

1x10-4 mol L-1 em EtOH e com a adição de ácido clorídrico (HCl) (1 mol L-1), mostrando 

os comprimentos de onda máximos de absorção em 250 e 356 nm, além de uma 

extensão da banda acima de 400 nm em meio ácido, o que não ocorre em meio neutro. 

Com isso, pode-se inferir que a acridina em meio ácido, possivelmente esteja 

protonada como íon acridínio, resultando em um perfil de absorção diferenciado da 

forma não-protonada da acridina. Além disso as bandas foram atribuídas à transições 

do tipo  → *, observadas em sistemas aromáticos, com valores de absortividade 

molar de 5x103 e 2x103 L mol-1 cm-1, respectivamente para as bandas (Figura 9 (b)) 
[125]. 

Alguns trabalhos da literatura já mostram esse perfil espectral para o fluoróforo 

[1,7,48,126], e com o objetivo de esclarecer essa atribuição, realizou-se cálculos 

teóricos TD-DFT (time dependent density functional theory) para obter os espectros 

de absorção UV-VIS simulados da acridina (Figura 9 (c)) e íon acridínio (Figura 9 
(d)). Os espectros simulados mostraram que a protonação da acridina leva a um 

aumento da intensidade da banda em aproximadamente 300 nm. O espectro 

experimental mostrou uma intensificação da banda em torno de 350 nm. A diferença 

observada pode ser atribuída a efeitos do solvente, uma vez que os cálculos foram 

realizados com a molécula no vácuo. Além disso, foi possível fazer a atribuição dessas 

transições com relação aos orbitais de fronteira HOMO e LUMO, como mostra a 

Tabela 6, bem como na Tabela 7 observar os orbitais envolvidos nas transições e as 

estruturas otimizadas das espécies acridina e acridínio, por CAM-B3LYP/6-

311G(D,P). 
 

Tabela 6. Transições eletrônicas obtidas por TD-DFT para Acridina/Acridínio 

(Ac/AcH). Sendo: f= força do oscilador.  

λ (nm) f  Transição 
329 / 365 0,075 / 0,05 HOMO → LUMO 
297 / 304 0,060 / 0,26 HOMO -1 → LUMO 
220 / 220 1,904 / 1,36 HOMO → LUMO +1 
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Tabela 7. Orbitais de fronteira participantes das transições observadas nos espectros 

de absorção UV-VIS e estruturas otimizadas de acridina (Ac) e acridínio (AcH), obtidos 

por TD-DFT. As cores indicam as fases de função de onda calculada. 

 ACRIDINA ACRIDÍNIO 

COMPOSTO 

  

ESTRUTURA 
OTIMIZADA 

  

HOMO-1 
 

HOMO 
 

LUMO 
 

LUMO+1 
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Figura 9. (a) Espectro de absorção UV-VIS de acridina (1x10-4 mol L-1) em EtOH 

(preto) e EtOH em meio ácido (~pH 2) (azul) e EtOH. (b) Espectro de absorção UV-

VIS da acridina em EtOH. (c) e (d) Espectro de absorção UV-VIS simulado (TD-DFT) 

da acridina (Ac) e acridínio (AcH), respectivamente.  

 

Foi realizado um estudo do comportamento fluorescente da acridina em 

diversas concentrações, de 1x10-2 à 1x10-6 mol L-1, em EtOH com a adição de 

soluções de hidróxido de sódio (NaOH) e ácido clorídrico (HCl) (1 mol L-1); com isso 

foi possível observar que o composto em meio básico apresenta maior intensidade 

fluorescente quando comparado aos demais casos, no qual a concentração que 

fornece o maior rendimento quântico é igual a 1x10-4 mol L-1 (Figura 10(a)). Isto é 

observado muito provavelmente devido ao fato de que em meio básico a acridina 

esteja desprotonada, apresentando menor grau de liberdade, portanto, estando mais 

rígida, e desta forma acaba perdendo menos energia por processos não-radiativos 
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(conversão interna, cruzamento interssistemas e/ou relaxação vibracional) e 

aumentando sua eficiência quântica [1,7]. A Figura 10(b) mostra os espectros de 

emissão fluorescente da acridina à 1x10-4 mol L-1 nos diferentes meios, no qual o 

comprimento de onda máximo de emissão em 415 nm corresponde a solução em meio 

básico, e em 477 nm para meio ácido, o que nos permite observar um deslocamento 

batocrômico (red-shift) de 62 nm para o íon acridínio [48,51].  

Além dos resultados teóricos inicialmente descritos para o comportamento de 

absorção UV-VIS, pode-se também discutir o perfil dos espectros de emissão 

fluorescente das espécies acridina e acridínio, e relacionar os comprimentos de onda 

máximos obtidos experimentalmente com o “band gap” de energia entre os orbitais de 

fronteira HOMO e LUMO, obtidos pelos cálculos teóricos realizados (TD-DFT).  A 

Figura 11(b) ilustra os orbitais HOMO e LUMO para acridina e acridínio envolvidos 

nas transições de emissão fluorescente, com as suas respectivas energias dadas em 

elétron-volt (eV). O deslocamento batocrômico do íon acridínio pode ser explicado 

com base no trabalho de Förster, em 1949, a fim de compreender a alteração do 

espectro de emissão em função do pH de 1-naftilamina-4-sulfonato [127-131]. A 
Figura 11(a) mostra o diagrama do Ciclo de Förster [1,132] em que no estado excitado 

o equilíbrio ácido-base gera um pKa maior (pKa*= 10,7) que no estado fundamental 

(pKa= 5,45), sugerindo que haja maior tendência da protonação da acridina após a 

absorção de energia [1].  

Sabendo que o espectro de emissão da acridina em meio ácido e em meio 

básico são diferentes (deslocadas ≈62 nm), pode-se sugerir que o decaimento 

fluorescente ocorre muito mais rapidamente do que o processo de associação ou 

dissociação de prótons no estado excitado. Logo, os resultados sugerem que as 

moléculas excitadas que emitem têm sua origem em moléculas de acridina que 

sofreram equilíbrio de protonação e desprotonação no estado fundamental, e o 

espectro de emissão pode ser usado para distingui-las. 

 

 

 

 

 

 

 



 ______________________ 4. Resultados e Discussão ____________________ 67 

 Tese de Doutorado                                                   Fabiane dos Santos Carlos 

Tabela 8. Energias (eV) dos orbitais HOMO e LUMO para acridina (Ac) e íon acridínio 

(AcH) obtidos teoricamente (TD-DFT), e sua relação com o comprimento de onda 

máximo de emissão (λem) obtido experimentalmente para ambas as espécies. 

DADOS Acridina Acridínio 

HOMO (eV) -7,232 -11,778 
LUMO (eV) -1,089 -5,869 

Band gap (eV) (teórico) 6,143 5,909 
λem (máx) (experimental) 415 477 
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Figura 10. (a) Espectro de emissão fluorescente em diferentes concentrações de 

acridina: 1x10-4 mol L-1 (vermelho), 1x10-5 mol L-1 (preto),  
1x10-6 mol L-1 (azul), 1x10-3 mol L-1 (verde), 1x10-2 mol L-1 (rosa). (λex: 350 nm,  

λem: 415 nm). Slit 3-3 nm. (b) Espectro de emissão fluorescente de acridina  

(1x10-4 mol L-1) em EtOH (preto), EtOH em meio ácido (~pH 2) (azul), EtOH em meio 

básico (~pH 11) (vermelho). (λex: 350 nm, λem: 415 nm (meio básico) e 477 nm (meio 

ácido)). Slit 3-3 nm. (Inset: fotografias das cubetas no momento da obtenção dos 

espectros em meio ácido e em meio básico). 
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(a) 

 

(b) 

 
Figura 11. (a) Ciclo de Förster para o equilíbrio acridina (Ac) e acridínio (AcH), 

representando o estado fundamental e excitado (asterisco).  Sendo: pKa e pKa*= 

logaritmo negativo da constante de equilíbrio ácida, no estado fundamental e excitado, 

respectivamente. ΔH e ΔH*= entalpia de dissociação do ácido, no estado fundamental 

e excitado, respectivamente. (b) Composição dos orbitais HOMO e LUMO para 

acridina e acridínio, envolvidos nas transições de emissão fluorescente. 

 

A Figura 12(a) mostra a relação entre os espectros de absorção UV-VIS, 

excitação e emissão fluorescente nas mesmas condições, portanto, concentração 

1x10-4 mol L-1, em EtOH, justamente para que a comparação dos espectros fosse 

aceitável, tendo interferências mínimas nas medidas. Neste caso, os máximos de 

absorção e excitação fluorescente, bem como a estrutura fina das bandas, 

praticamente não apresentam diferença significativa, o que nos permite supor que o 

mesmo estado excitado participe nos dois eventos ópticos.  

Também testou-se o efeito que diferentes solventes poderiam acarretar na 

emissão fluorescente da acridina. A Figura 12(b) mostra que, na concentração de 

1x10-4 mol L-1, os solventes etanol e metanol (álcoois) favorecem os processos 

radiantes quando comparados com solventes como dimetilsulfóxido (DMSO), 

tetraidrofurano (THF), N,N-dimetilformamida (DMF), acetonitrila, clorofórmio e 

acetona. Essa propriedade pode ser explicada pelo fato da ocorrência de ligações de 

hidrogênio no estado excitado, conferidas pelos álcoois. Sabe-se que a solubilidade 

da acridina em água é baixa (1,8x10-5 mol L-1), indicando que as ligações de 

hidrogênio no estado fundamental são negligenciáveis [74], e como já discutido 

anteriormente, o estado excitado é mais básico que o estado fundamental, no 
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equilíbrio ácido-base do composto, desta maneira há um favorecimento das ligações 

de hidrogênio no estado excitado, o que explica a maior eficiência quântica da acridina 

observada em álcoois, especialmente etanol. 
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Figura 12. (a) Espectro de absorção UV-VIS (azul), excitação fluorescente (linha 

preta) e emissão fluorescente (linha vermelha) de acridina (100 mol L-1) em EtOH 

(λex: 350 nm, λem: 415 nm). Slit 3-3 nm. (b) Comportamento Fluorescente de acridina 

(100 mol L-1) em diferentes solventes ((λex: 350 nm, λem: 415 nm). Slit 3-3 nm. 

 

4.2. Precursores e ligantes 
4.2.1. Síntese e caracterização de 4,5-bisbromometilacridina (BBMA), 4,5-
bisphtalimidoacridina (BPMA), 4,5-bisaminometilacridina (BAMA) e ligantes 
MAC, DAC e TAC 

Por se tratarem de ligantes inéditos na literatura, a síntese de MAC, DAC e 

TAC tiveram como base alguns compostos análogos trazidos por autores como 

Puccioni [103], Park [36], Carole [114] e colaboradores. A síntese de MAC foi realizada 

com 2 rotas sintéticas distintas, na qual o objetivo principal era aumentar o rendimento 

final em massa do ligante. No entanto, a primeira rota, de etapa única, apresentou 

rendimento superior à segunda, assim, toda caracterização discutida nessa sessão 

acerca deste ligante e sua investigação fluorescente, foi realizada a partir da rota 1 

descrita para MAC na sessão experimental. A caracterização dos ligantes se deu por 

meio de análise elementar (CHN), espectroscopia vibracional (FTIR), ressonância 

magnética nuclear (RMN), espectrometria de massas (ESI-MS), espectroscopia de 

absorção UV-VIS e fluorescência, incluindo cálculos teóricos. A síntese dos 



 ______________________ 4. Resultados e Discussão ____________________ 70 

 Tese de Doutorado                                                   Fabiane dos Santos Carlos 

compostos BBMA, BPMA e BAMA se deu com base em trabalhos já descritos na 

literatura, como Zhang e colaboradores [111], Hess e Stewart [112], Laronze-Cochard 

e colaboradores [113]; no entanto, tiveram que ser adaptadas, baseadas em outras 

rotas de obtenção desses compostos [133-135]; o que rendeu muitos testes até 

atingirmos rendimentos satisfatórios em sínteses robustas. É interessante pontuar que 

em 2019 nosso grupo de pesquisa, através do trabalho de mestrado do aluno Marcelo 

Nunes, publicou um estudo do precursor BAMA como quimiossensor para íons 

zinco(II) em água [100]. Mais recentemente, em 2020, pela autora deste trabalho, o 

precursor BPMA foi estudado na aplicação como quimiossensor de íons alumínio(III) 

em meio orgânico [105]. Os principais resultados estão sumarizados no ANEXO 3 
deste trabalho e não serão discutidos aqui de forma aprofundada. Ambos foram 

validados através de testes estatísticos mostrando serem altamente sensíveis, 

robustos, reversíveis, repetitíveis, reprodutíveis, e os testes de recuperação 

mostraram resultados satisfatórios para o uso do sensor BAMA na identificação de 

íons zinco(II) em várias fontes de água, bem como, para o uso do sensor BPMA na 

detecção de íons alumínio(III) em amostras alcoólicas.  

 

4.2.1.1. Análise elementar (CHN), espectroscopia vibracional de absorção no 
infravermelho (FTIR) e espectroscopia de massas (ESI-MS) 

A Tabela 9 apresenta a atribuição tentativa das principais bandas dos 

espectros de FTIR (juntamente com os precursores) no qual suas energias estão de 

acordo com os grupos funcionais esperados em cada caso e corroboram com a 

proposta de formação dos compostos. Os espectros de massas obtidos (ESI-MS+) 

para os ligantes MAC, DAC e TAC, sumarizados na Tabela 10, mostram que a 

obtenção dos ligantes foi confirmada, e suas atribuições estão coerentes com os picos 

moleculares e seus fragmentos, bem como, condizentes com a distribuição isotópica 

esperada e calculada pelo programa ChemDraw. A análise elementar (CHN) realizada 

forneceu os resultados mostrados na Tabela 11, respectivamente; sendo os valores 

entre parênteses os valores calculados com base em suas fórmulas moleculares 

esperadas, estando de acordo com os valores experimentais. 
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Tabela 9. Atribuição tentativa das principais bandas do espectro FTIR dos ligantes 

MAC, DAC, TAC, e precursores BBMA, BPMA e BAMA. 

Modo 
vibracional 

MAC 
Número de 

onda 
 (cm-1) 

DAC 
Número de 

onda  
(cm-1) 

TAC 
Número de 

onda  
(cm-1) 

precursores 
Número de 

onda  
(cm-1) 

(C-Haromático) 3093 – 3010 3082 – 3007  3082 – 3007  3093 – 3010 –
 (C=Nimina) 1620 1615 1615 1625 

 

(C=Caromático) 

1554 – 1514 – 

1461 

1558 – 1530 - 

1480 

1558 – 1530 - 

1480 

1554 – 1514 –

1461 
 (C-N) 1139 1152 1152 1145 

 

(C=Caromático) 

958 – 910 – 

792 – 736  

960 – 925 – 

811 – 727  

960 – 925 – 

811 – 727  

962 – 901 – 

847 – 805 – 
 

Tabela 10. Espectros de massas (modo positivo) para os precursores BBMA (a), 

BPMA (b), BAMA (c), e ligantes MAC (d), DAC (e), TAC (f); com as atribuições dos 

sinais obtidos referentes a relação massa/carga , e as comparações do perfil dos 

padrões isotópicos experimentais e calculados. 
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Tabela 11. Análise elementar (CHN) de MAC, DAC, TAC, BBMA, BPMA e BAMA, 

atribuída com base em suas fórmulas moleculares ilustradas. 

COMPOSTOS FÓRMULA %C %H %N 

MAC C19H22N4 . 1Me2CO . 0,5CHCl3 
64,07 

(63,71) 
6,26 

(6,77) 
13,05 

(13,21) 

DAC 
C34H34N6  . 3H2O . 1Me2CO 

.0,5CHCl3 
60,19 

(60,20) 
6,16 

(6,25) 

10,39 

(11,08) 

TAC C60H48N8  . 3CHCl3 
61,56 

(61,06) 

4,87 

(4,15) 

8,84 

(9,05) 

BBMA C15H11Br2N . 1,5H2O 
45,64 

(45,95) 

3,20 

(3,60) 

3,57 

(3,57) 

BPMA C31H19N3O4  . 3H2O 
67,10 

(67,51) 

4,38 

(4,57) 

7,44 

(7,62) 

BAMA C15H15N3 . 1,5H2O . 2HCl 
53,54 

(53,42) 

5,93 

(5,98) 

12,24 

(12,80) 

 
4.2.1.2. Ressonância magnética nuclear de hidrogênio (1H-RMN) e carbono (13C-
RMN) 

As Figuras 13-15 e 17-19 mostram os espectros de 13C-RMN e 1H-RMN 

referente aos precursores BBMA, BPMA e BAMA, respectivamente. Os 

deslocamentos químicos juntamente com a integração dos sinais são coerentes com 

as atribuições realizadas e com as composições apresentadas nas Tabelas 12-14. 

Os sinais que foram obtidos na região entre 7,26 ppm (singleto), 76 à 77 ppm (tripleto) 

correspondem ao solvente clorofórmio usado nas análises [123]. Os perfis espectrais 

obtidos, para ambos os espectros, foram comparados com os valores encontrados na 

literatura e em simuladores [122] (incluindo o programa ChemDraw), e estão entre 

parênteses nas tabelas ao lado dos valores obtidos, mostrando coerência nas 

atribuições.  
Como os ligantes macrocíclicos apresentam baixa solubilidade na maioria dos 

solventes, sendo solúveis apenas em CHCl3 e com alguma dificuldade, a medida de 

RMN nesse solvente deuterado os torna ainda menos solúveis e impossibilita a 

obtenção de espectros com boa resolução. A alternativa encontrada foi promover a 

protonação dos ligantes, com ácido clorídrico, para que a medida pudesse ser 
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realizada em meio aquoso (D2O). É importante salientar, que o ácido adicionado 

também contém água, mesmo que pouca, o que torna os sinais referente ao composto 

mais alargados, e a solubilidade ainda que favorecida não é totalmente alcançada, 

desta forma, os sinais dos espectros para DAC e TAC foram pouco distinguíveis. Essa 

estratégia foi bem empregada para o ligante MAC, e as Figuras 16 e 20 ilustram o 

perfil espectral obtido nessas condições. Os deslocamentos químicos juntamente com 

a integração dos sinais são coerentes com as atribuições realizadas, e com a 

composição apresentada na Tabela 15. O sinal que foi obtido na região de 4,70 ppm 

(singleto alargado) corresponde ao sinal da água usado na análise [123]. O perfil 

espectral foi comparado com os valores encontrados na literatura para sistemas 

análogos [103] e estão entre parênteses nas tabelas ao lado dos valores obtidos, 

mostrando coerência nas atribuições.  

 

Tabela 12. (a) Deslocamento químico, multiplicidade e integração dos sinais de  
1H-RMN de BBMA. (b) Deslocamento químico de 13C-RMN com e sem DEPT135 de 

BBMA. 

(a) 

 

1H δ (ppm)  Multiplicidade Integração 

5 5,40 (4,56) Singleto (s) 4,00 (4H) 
3 7,44 – 7,48 (7,54) Multipleto (m) 2,00 (2H) 
4 7,89 – 7,94  

(7,78 – 7,99) 
Multipleto (m) 4,12 (4H) 2 

1 8,70 (8,77) Singleto (s) 1,00 (1H) 
(b) 

 

13C δ (ppm) δ (ppm) (DEPT 135) 
8 30,11 (30,8) 30,10 
4 125,76 (125,61) 125,75 
2 126,70 (126,55) (NÃO APARECE) 
7 127,45 (129,34) (NÃO APARECE) 
3 128,98 (128,15) 128,97 
5 131,09 (130,24) 131,08  
1 136,41 (135,98) 136,40 
6 145,70 (149,01) (NÃO APARECE) 
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Tabela 13. (a) Deslocamento químico, multiplicidade e integração dos sinais de  
1H-RMN de BPMA. (b) Deslocamento químico de 13C-RMN com e sem DEPT135 de 

BPMA. 

(a) 

 

1H δ (ppm)  Multiplicidad Integração 
5 5,81 (5,65) Singleto (s) 4,00 (4H) 
3 7,39 – 7,56  

(7,54 – 7,78) 
Multipleto (m)  4,20 (4H) 4 

6 7,70 – 7,92  

(7,80 – 7,99) 

Multipletos 

(m) 

6,05 – 4,10 

(10H) 7 
2 
1 8,71 (8,77) Singleto (s) 1,00 (1H) 

(b) 
 

 
 

13C δ (ppm) δ (ppm) (DEPT 135) 
8 38,91 (40,5) 38,89 (NEGATIVO) 

11  123,37 123,35 
5 125,36 125,32  
2  126,44 (NÃO APARECE) 
4  127,54 127,44 
3  127,69 127,66 

10  132,34 (NÃO APARECE) 
12  133,98 133,97 
7  134,12 (NÃO APARECE) 
1 136,26 136,23 
6  146,03 (NÃO APARECE) 
9  168,44 (NÃO APARECE) 

 
Tabela 14. (a) Deslocamento químico, multiplicidade e integração dos sinais de  
1H-RMN de BAMA. (b) Deslocamento químico de 13C-RMN com e sem DEPT135 de 

BAMA. 

(a) 

 

1H δ (ppm)  Multiplicidade Integração 
5 4,83 (4,36) Singleto (s) 4,10 (4H) 
3 7,62 – 7,66 (7,54) Tripleto (t) 2,05 (2H) 
4 7,94 – 7,96 (7,78) Dubleto (d)  2,15 (2H)
2 8,12 – 8,14 (7,99) Dubleto (d) 2,10 (2H) 
1 8,62 (8,77) Singleto (s) 1,00 (1H) 
6 NA NA NA (4H) 

(b) 

 
 

13C δ (ppm) δ (ppm) (DEPT 135) 
8 40,28 (44,0) 40,28 
4 125,75 (125,61) 125,74 
2 126,42 (126,55) (NÃO APARECE) 
3 130,75 (128,15) 130,44 
7 129,32 (129,34) (NÃO APARECE) 
5 132,62 (130,24) 132,61 
1 138,68 (135,98) 138,67 
6 145,53 (149,01) (NÃO APARECE) 
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Tabela 15. (a) Deslocamento químico, multiplicidade e integração dos sinais de  
1H-RMN do ligante [MAC]+. Entre parênteses o valor esperado aproximado. (b) 
Deslocamento químico de 13C-RMN com e sem DEPT90 de [MAC]+. Entre parênteses 

o valor esperado aproximado. 

(a) 1H δ (ppm)  Multiplicidade Integração 
8 Ausente -  - (4H) 
7 3,23-3,25 (3,35) Tripleto (t) 4,10 (4H) 
6 3,47-3,50 (3,57) Tripleto (t) 4,27 (4H) 
5 4,90 (5,07) Singleto (s) 3,93 (4H) 
3 7,70-7,67 (7,71) Tripleto (t) 2,14 (2H) 
4 8,04-8,06 (8,05) Dupleto (d) 2,14 (2H) 
2 8,25-8,27 (8,30) Dupleto (d) 1,99 (2H) 
1 9,14 (9,21) Singleto (s) 1,00 (1H) 

 (b) 

 
 

13C δ (ppm) δ (ppm) (DEPT 90) 
10 42,97 (42,00) 42,97 
9 47,03 (46,90) 47,03 
8 47,49 (47,94) 47,49 
3 125,86 (126,17) 125,85 
7 126,73 (126,82) (NÃO APARECE) 
6 128,35 (128,08) (NÃO APARECE) 
4 131,22 (131,51) 131,21 
5 134,52 (133,91) 134,51 
2 134,87 (135,06) (NÃO APARECE) 
1 139,35 (140,84) (NÃO APARECE) 
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(a) 

 
(b) 

 
Figura 13. Espectro de 13C-RMN de BBMA em: a) sem DEPT135; b) com DEPT135. 
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(a) 

 
(b) 

 
Figura 14. Espectro de 13C-RMN de BPMA em: a) sem DEPT135; b) com DEPT135. 
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(a) 

 
(b) 

 
Figura 15. Espectro de 13C-RMN de BAMA em: a) sem DEPT135; b) com DEPT135. 
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(a) 

 
(b) 

 
Figura 16.  Espectros de 13C-RMN para o ligante [MAC]+ em D2O acidificado com HCl, 

em (a) com e (b) sem DEPT90.
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Figura 17. Espectro de 1H-RMN para BBMA. 
 

 

 
Figura 18. Espectro de 1H-RMN para BPMA. 
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Figura 19. Espectro de 1H-RMN para BAMA. 
 
 

 
Figura 20. Espectro de 1H-RMN “pré-saturado” para o ligante [MAC]+ em D2O 

acidificado com HCl. 
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4.3. Ligantes 
4.3.1. Espectroscopia de fluorescência e espectroscopia eletrônica de absorção 
no ultravioleta-visível (UV-VIS) para os ligantes MAC, DAC e TAC 

A Figura 21(a) ilustra o espectro de absorção UV-VIS dos ligantes MAC, DAC 

e TAC, no qual é possível observar que o perfil espectral é muito semelhante entre 

eles, com uma banda mais intensa em 258 nm e valores de absortividade molar de 

1,27, 2,38 e 2,42x105 L mol-1 cm-1, respectivamente, bem como, outra banda de menor 

intensidade na região de 360 nm com valores de absortividade molar de 1,40, 2,33 e 

3,71x104 L mol-1 cm-1, respectivamente. As bandas foram atribuídas à transições do 

tipo  → *, observadas em sistemas aromáticos [125], e coincidente com o perfil do 

fluoróforo (acridina). Para uma melhor compreensão das transições eletrônicas 

observadas nos ligantes macrocíclicos MAC, DAC e TAC, realizou-se cálculos 

mecânico-quânticos e após etapa de otimização de geometria utilizando a teoria do 

funcional densidade (B3LYP/6-311g(d,p)), foram simulados os espectros de 

eletrônicos utilizando a TD-DFT [136]. Os espectros simulados (Figura 21(a)) 
mostraram grande similaridade com os perfis experimentais, e possibilitou a atribuição 

das transições com relação aos orbitais de fronteira, como mostra a Tabela 16. É 

interessante notar que os orbitais envolvidos em todas as transições são do mesmo 

tipo e forma para todos os ligantes. A Tabela 17 ilustra a composição dos orbitais 

envolvidos nas transições, e a Figura 22 traz as estruturas otimizadas das espécies 

MAC, DAC e TAC, por DFT. 
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Figura 21. (a) Espectro de absorção UV-VIS dos ligantes MAC, DAC e TAC em CHCl3. 

Em “inset” os espectros de absorção UV-VIS simulados (TD-DFT) para os ligantes 
MAC, DAC e TAC, respectivamente.  (b) Relação entre as absortividades molares 

(banda em 258 nm) dos ligantes MAC, DAC e TAC (ilustrado através do número de 

acridinas por ligante) com os valores da força do oscilador obtido teoricamente (TD-

DFT). (c) Valores de absorbância (banda em 258 nm) em diferentes concentrações 

dos ligantes MAC, DAC e TAC. 

 

Tabela 16. Transições eletrônicas obtidas por TD-DFT para os ligantes MAC, DAC e 

TAC. Sendo: f= força do oscilador.  

LIGANTES λ (nm) f  Transição 
MAC 255 0,79 HOMO-1 → LUMO+1 

387 0,09 HOMO-1 → LUMO 

DAC 236 1,61 HOMO-2 → LUMO+4 
377 0,14 HOMO-2 → LUMO+1 

TAC 242 1,65 HOMO-1 → LUMO+6 
379 0,04 HOMO-1 → LUMO+2 
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Tabela 17. Orbitais de fronteira participantes das transições observadas nos 

espectros de absorção UV-VIS dos ligantes.  

 LUMO+1 LUMO HOMO-1 

MAC 

   

DAC 

LUMO+4 LUMO+1 HOMO-2 

   

TAC 

LUMO+6 LUMO+2 HOMO-1 
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(a) 
 
 

 

(b)   
  

 

(c)  

 
(a’) 

 
 

(b’)  
 

(c’)  

 
Figura 22. Estruturas otimizadas em (a’ – c’) dos ligantes (a) MAC, (b) DAC, (c) TAC, 

respectivamente. 

 

A Figura 21(b) apresenta uma comparação entre os valores de absortividade 

molar da banda em 258 nm, obtido experimentalmente, para os ligantes MAC, DAC e 

TAC, com os valores da força do oscilador (f) obtidos através dos cálculos teóricos. 

Sendo a acridina o fluoróforo em comum aos 3 ligantes, pode-se inferir que atua como 

grupamento responsável pelos processos de absorção de energia dos compostos, 

fato que se concorda com a similaridade dos espectros de absorção obtidos. 

Na Figura 21(c) é interessante observar que as absortividades molares dos 

ligantes MAC e DAC são diretamente proporcionais ao número de moléculas de 

acridina na estrutura. Ou seja, o ligante MAC, que possui uma única porção de 

acridina, é a espécie que apresenta menor valor de absortividade molar, assim como 

o menor valor da força do oscilador entre os ligantes, e esses valores são 

aproximadamente duas vezes maiores para o ligante DAC. No entanto, o 

comportamento não se estende para o ligante TAC (com quatro moléculas de 

acridina), sugerindo que a intensidade de absorção não é sensível para os ligantes 

que contêm duas ou mais moléculas de acridina na sua composição química.   

A Figura 23(a) ilustra os espectros de absorção, excitação e emissão 
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fluorescente para o ligante MAC, sendo um perfil semelhante para os demais ligantes. 

A fim de investigar a concentração que apresenta maior intensidade fluorescente, 

realizou-se um estudo das emissões dos ligantes em diversas concentrações, de 

1x10-3 a 1x10-7 mol L-1, em CHCl3; com isso foi possível observar que a concentração 

que fornece o maior rendimento quântico é igual a 1x10-4 mol L-1 para todos os 

ligantes. A Figura 23(b) compara as intensidades fluorescentes dos ligantes MAC, 

DAC e TAC nas mesmas condições, no comprimento de onda máximo de emissão 

(416 nm), usando 400 nm como comprimento de onda de excitação. Desta forma, 

observou-se a seguinte ordem crescente de intensidade de fluorescência: 

MAC>DAC>TAC, que é diferente da ordem crescente de absortividade molar 

TAC≈DAC>MAC. Esse comportamento, muito provavelmente, se deve aos 

mecanismos de relaxação não radiativos que as moléculas estão expostas, e que 

competem com os processos radiativos; principalmente ligantes grandes e volumosos 

que apresentam muitos modos de vibração, como é o caso dos ligantes DAC e TAC. 

O ligante MAC por apresentar menos modos vibracionais e ser mais rígido, favorece 

os processos de emissão radiativa [7].  

Para o cálculo de rendimento quântico dos ligantes MAC, DAC e TAC, o 

padrão quântico escolhido foi o “9,10-difenilantraceno” (DFA), pois o mesmo segue os 

pré-requisitos para a escolha do padrão mais adequado com base nos compostos de 

interesse, para que erros nos cálculos de rendimento quântico sejam atenuados, logo, 

o padrão deve ser puro, de fácil manipulação (por exemplo, não ser higroscópico) [3], 

ter um rendimento quântico conhecido e bem estabelecido na literatura, apresentar 

composição química similar a amostra de interesse, assim como, ser estável em 

solução e apresentar espectros de excitação e emissão fluorescente em região 

coincidente (ou próxima) da amostra de interesse [4]. A Tabela 18 traz os valores 

calculados de eficiência quântica para os ligantes em CHCl3, que segue a seguinte 

ordem crescente: MAC(4%)>DAC(3%)>TAC(2%), compatível com a ordem esperada, 

com base no cálculo mostrado na Equação 1. Quando são comparados os valores 

obtidos com o rendimento quântico da acridina livre [74], observa-se que fatores como 

a rigidez das moléculas macrocíclicas possam favorecer os processos emissivos 

desses sistemas, sem grandes perdas de energia por mecanismos de relaxação não-

radiativa, mesmo se tratando de ligantes tão volumosos. 
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 a= 
Fafpna

2

Fpfanp
2 

 p Equação 1 

Sendo:  = rendimento quântico da amostra de interesse (a) e do padrão (p); n = 
índice de refração do solvente usado para a medida na amostra (a) e no padrão (p); 
F = absorbância da medida na amostra (a) e no padrão (p); f = área integrada da 
banda de emissão fluorescente da medida na amostra (a) e no padrão (p).  
 

Tabela 18. Dados de rendimento quântico dos ligantes, padrão quântico e acridina.  

COMPOSTOS  Índice de 
refração 

Faixa de 
emissão 

(nm) 

Faixa de 
excitação 

(nm) 
MAC 4% (CHCl3) 1,45 (CHCl3) 416 400 
DAC 3% (CHCl3) 1,45 (CHCl3) 416 400 
TAC 2% (CHCl3) 1,45 (CHCl3) 416 400 
DFA 95% (EtOH) 1,36 (EtOH) 400-500 275-380 

Acridina  3% (EtOH) 1,36 (EtOH) 350 415 
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Figura 23. (a) Espectro de emissão fluorescente (linha vermelha) ( em= 416 nm), 
excitação fluorescente (linha preta contínua) ( ex= 400 nm), e absorbância (linha 
azul contínua) do ligante MAC a 100 mol L-1. (b) Comparação dos perfis espectrais 
de emissão fluorescente dos ligantes MAC, DAC e TAC a 100 mol L-1. em: 416 nm; 

ex: 400 nm. Slits 3 e 5 nm. Solvente: clorofórmio. (Medidas em triplicatas). 
 

4.3.2.  Teste de seletividade individual dos sensores fluorescentes MAC, DAC e 
TAC para detecção de íons inorgânicos 

A Figura 24 ilustra as intensidades fluorescentes médias dos ligantes na 

investigação para a detecção seletiva de íons metálicos. As condições das medidas 
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foram otimizadas em testes prévios, e todas foram realizadas em triplicata. A Figura 
24 mostra que o sensores MAC e DAC são seletivos e específicos para cádmio(II), 

com aumento muito expressivo da intensidade fluorescente de 8,46 e 7,95 vezes em 

relação aos sensores isolados, respectivamente. Ou seja, MAC e DAC atuam como 

sensores fluorescentes para o íon metálico cádmio(II), do tipo CHEF (do inglês 

“chelation-enhanced fluorescence”), pois intensificam (ou melhoram) a intensidade 

fluorescente na presença do analito (Figura 24(a)).   
Um estudo de “competição de íons”, que analisa a seletividade do sensor 

frente a interferentes, com amostras complexas (com 20 íons metálicos na mesma 

solução, com a mesma concentração do sensor (100 mol L-1)) (Figura 24(d)), 
mostrou que os ligantes MAC e DAC na presença de todos os íons metálicos testados, 

com e sem cádmio(II), continuam seletivos e específicos para o íon metálico, além 

disso, observou-se que as amostras complexas mantiveram, em média, a intensidade 

fluorescente aumentada em 8,1 e 7,4 vezes em relação aos sensores MAC e DAC 

sozinhos, respectivamente.  

Fazendo uma pesquisa de sistemas similares derivados de acridina para a 

detecção seletiva de cádmio(II) na literatura (Tabela 19), envolvendo aumento da 

intensidade fluorescente do sensor, ou seja, efeito CHEF, é possível observar que os 

sensores MAC e DAC se mostram interessantes pela sua originalidade sintética, além 

da combinação duplamente satisfatória para o campo da detecção de íons, que 

corresponde a seletividade aliada a especificidade, ou seja, possuem capacidade de 

determinar um íon metálico dentre vários, através da fluorimetria, e além disso, não 

apresentam interferentes em potencial. Um detalhe curioso, mostrado na Tabela 19, 

é que para os exemplos encontrados na literatura de derivados de acridina seletivos 

para íons cádmio(II), os interferentes são normalmente da mesma família que o 

cádmio, ou seja, zinco e mercúrio. Essa característica muito provavelmente está 

associada a melhor acomodação do íon cádmio(II) às cavidades macrocíclicas MAC 

e DAC, quando comparado aos íons zinco(II) e mercúrio(II) em relação ao tamanho 

das cavidades macrocíclicas [73]. Com base nisso, os sensores MAC e DAC mostram 

um comportamento diferenciado e mais eficiente em relação aos sensores similares, 

sem interferência de outros íons, tão pouco, de íons como zinco(II) e mercúrio(II). O 

estudo do comportamento fluorescente em água ultrapura do ligante MAC está contido 

no ANEXO 4 deste trabalho, e não apresentou seletividade a nenhum dos ânions 

testados. 
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Figura 24. Investigação da seletividade dos ligantes frente a diversos cátions: (a) 
MAC, (a’) fotografia das soluções de MAC com os diversos íons testados, sendo ao 

centro com íons cádmio(II) sob luz UV ( =365 nm). (b) DAC, (c) TAC. em: 450 nm; 

ex: 400 nm. Slits 1,5 nm para ambas as fendas. CHCl3:EtOH (1:99 v/v). Ligantes e 

metais= c 100 mol L-1. Medidas em triplicatas. (d) Competição de cátions dos ligantes 

MAC e DAC na presença e ausência de cádmio(II). em: 450 nm; ex: 400 nm. Slits 1,5 

nm para ambas as fendas. CHCl3:EtOH (1:99 v/v). Ligantes e metais= c 10 mol L-1. 

Medidas em quintuplicatas. 
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Tabela 19. Quimiossensores derivados da acridina do tipo CHEF seletivos para 

cádmio(II) encontrados na literatura. 

LIGANTE Interferentes ANO 
[ref] LIGANTE Interferentes ANO 

[ref] 

MAC AUSENTE 
[este 

trabalho] 
[137] 

DAC AUSENTE [este 
trabalho] 

 
 

Zn2+ 2016 
 [138]  

 

Zn2+ e Hg2+ 2011 
[94] 

 
 

Hg2+ 2012 
[139] 

 
 

Hg2+ 2008 
[102] 

 

Íons cádmio(II) normalmente formam complexos com ligantes doadores O, N, 

S, e com haletos [140]. Como possui configuração [Kr]4d10, no qual os orbitais d estão 

totalmente preenchidos, sua energia de estabilização de campo cristalino é nula 

(EECC=0). De maneira geral seus complexos são tetraédricos, tais como: [CdCl4]2- , 

[Cd(H2O)4]2+, [Cd(NH3)4]2+ [140]. Raramente forma complexos bi- ou tricoordenados, e 

apresenta diversos complexos octaédricos hexacoordenados, como por exemplo: 

[Cd(H2O)6]2+, [Cd(en)3]2+. Complexos pentacoordenados também não são comuns, 

mas tem exemplos como [CdCl5]3- cuja estrutura é bipirâmide trigonal [140].  

Considerando a teoria de acidez e basicidade de Pearson [141], ácidos 

macios como o metal cádmio(II) tendem a se ligar mais facilmente à bases mais 

polarizáveis. Sendo a polarizabilidade molecular (representado pela letra grega “ ") 

definida como a “facilidade com que a distribuição de carga de uma molécula pode 

ser distorcida por um campo elétrico externo”. Os ligantes por serem moléculas 

grandes com muitos elétrons circundantes, a polarizabilidade pode ser 

suficientemente alta para justificar a grande afinidade dos ligantes MAC e DAC na 

interação com íons cádmio(II). Com base nisso, utilizando o programa MARVIN® [142] 

foi possível estimar a polarizabilidade de cada átomo nos ligantes, ilustrado na Figura 
25, e a partir desses valores obter as polarizabilidades moleculares ( ), que se 

mostraram relativamente altas e que aumentam proporcionalmente com a massa 

molar dos ligantes (TAC>DAC>MAC). Assim, a princípio, a teoria de Pearson pode 
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ser usada para explicar a afinidade dos ligantes, que atuam como bases macias, na 

interação com ácidos macios de Pearson, como íons cádmio(II) ( atômica= 7,2) [73]. 

Mas além disso, a especificidade dos ligantes MAC e DAC com íons cádmio(II), e a 

falta de seletividade do ligante TAC com íons metálicos também deve ser tratada 

considerando o tamanho do anel macrocíclico e os átomos doadores capazes de se 

ligar ao metal. O ligante MAC apresenta, em sua geometria otimizada, átomos com 

orientações e distâncias que possibilitam o modo mais comum de coordenação 

tetracoordenado do metal [140], com os átomos de nitrogênio da molécula (ver seção 
4.3.4). Além disso, um ligante quelante como MAC permite a formação de um 

complexo de alta estabilidade em solução, o que pode justificar sua elevada 

especificidade, observada na Figura 24(a). Considerando a geometria do ligante 

DAC, as orientações e distâncias dos seus átomos pode admitir três ligações do metal 

com os nitrogênios do composto, porém esse modo de coordenação é incomum para 

átomos volumosos como cádmio(II) (raio iônico=0,78Å para NC=4) [73] [140], o que 

sugere que sua esfera de coordenação seja suprida com cloretos ou ainda moléculas 

de água, ambos ligantes reconhecidos na literatura por suas propriedades 

supressoras de emissão [7], o que pode justificar a diferença nas intensidades 

fluorescentes de DAC com cádmio(II), mostrada na Figura 24(b), quando comparado 

a MAC. Para o ligante TAC é importante observar que o maior tamanho da cavidade 

macrocíclica, as distâncias e principalmente as orientações dos átomos na molécula 

otimizada, tornam pouco efetivas as ligações com quaisquer metais, o que também 

pode justificar a falta de seletividade deste ligante com íons metálicos, trazido na 

Figura 24(c), considerando a formação de complexos pouco estáveis em solução.  
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(a) molecular = 39,56 Å3 

 

(b) molecular = 68,73 Å3 

 
(c) molecular = 116,70 Å3 

 
Figura 25. Polarizabilidade atômica e molecular (Å3) dos ligantes MAC, DAC e TAC.  

 

4.3.3. Estequiometria, estabilidade e reversibilidade: sensor MAC com íons 
cádmio(II) 

Com a investigação sobre a seletividade realizada, sabendo que os ligantes 

MAC e DAC atuam como quimiossensores na detecção seletiva e específica de íons 

cádmio(II) em solução, escolheu-se MAC para realizar uma investigação mais 

minuciosa a fim de investigar sua estequiometria, ou seja, a  proporção sensor:metal 

no complexo formado, bem como, a constante de estabilidade (Kf) deste complexo, e 

ainda, a capacidade de reuso do sensor (ou reversibilidade) sem perda de eficiência 

quântica. Este estudo com o ligante DAC e cádmio(II) não foi realizado devido a 

grande similaridade dos ligantes e, sob a perspectiva de aplicabilidade e eficiência, o 

ligante MAC se mostrou superior em muitos aspectos, com destaque para o maior 

rendimento quântico ( ) e maior especificidade com íons cádmio(II). 
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O formalismo de Job, também conhecido como “método das variações 

contínuas”, é uma das metodologias mais empregadas no campo da detecção “in situ” 

para a determinação da estequiometria do complexo formado em solução [143]. No 

método, entende-se que o composto [MxLy] é o único a ser formado, logo, é o 

responsável pela variação da propriedade espectroscópica observada, no caso a 

fluorescência; sendo: M= metal, L= ligante, x e y= proporção estequiométrica. O 

gráfico de Job é construído a partir da medição de amostras com diferentes frações 

molares do analito, sem alterar a concentração total dos reagentes, ou seja, a soma 

das concentrações de MAC (sensor) e de íons cádmio(II) (analito) é constante em 

todas as medidas. Logo, espera-se encontrar um ponto máximo ou mínimo no gráfico, 

que indica a fração molar do analito em relação ao sensor, sinalizando a proporção 

estequiométrica [x:y] do complexo.  

Para o teste, preparou-se soluções equimolares de MAC e de cádmio(II), ou 

seja, de concentração 100 mol L-1 em CHCl3:EtOH (1:99 v/v), e as amostras foram 

feitas com a mistura de diferentes volumes de cada solução, com um volume final de 

5 mL para todas, realizadas em triplicatas. A Figura 26(a) mostra o perfil do gráfico 

de Job obtido para o complexo de MAC e cádmio(II), no qual é possível observar que 

o máximo da intensidade fluorescente ocorreu com uma fração molar de 0,5 do metal, 

logo, pode-se concluir que a proporção estequiométrica é 1:1 (metal:ligante), podendo 

ser representado pela forma: [Cd(MAC)]2+. Desta forma, será considerado um 

ambiente de coordenação tetracoordenado, comum para íons cádmio(II) [140], pela 

formação de um complexo catiônico de carga 2+ tendo como contra-íon cloretos para 

o balanceamento de carga. 

Sabendo a estequiometria do complexo, pode-se obter a constante de 

formação (ou estabilidade) através do gráfico de Benesi-Hildebrand (Equação 2) 
[144,145]. Como mostra a Figura 26(b), o gráfico relaciona diferentes concentrações 

do metal com as variações da intensidade fluorescente, e a reta obtida gera um valor 

de intercepto e inclinação que dão origem (intercepto/inclinação) ao valor de Kf = 

1,05x109 L mol-1 (logK= 9,02). Elevados valores de constante de formação indicam 

alta estabilidade do complexo formado, como, sabidamente, os complexos com o 

ligante quelante EDTA que apresentam constantes entre 1x107 (Ag+) até 1x1025 (Fe3+) 

[18]. Logo, pode-se inferir que o complexo [Cd(MAC)]2+ possui estabilidade 

relativamente alta, o que pode justificar a grande detectabilidade em relação aos 

demais íons testados.  



 ______________________ 4. Resultados e Discussão  ___________________ 97 

 Tese de Doutorado                                                   Fabiane dos Santos Carlos 

1
F- F0 

= 
1

F∞-F0 K[analito] + 
1

(F∞- F0) Equação 2 

Sendo: F= intensidade fluorescente do sensor em uma determinada concentração do 

analito; F0= intensidade fluorescente do sensor na ausência de analito; K= constante 

de Benesi-Hildebrand (constante de formação do complexo); [analito]= concentração 

do analito. 

 

Por fim, para o teste de reversibilidade, conhecido como “teste de ciclagens” 

na área dos quimiossensores, escolhe-se um ligante que apresente uma constante de 

formação superior ao do sensor estudado, e faz-se medidas após adições 

consecutivas do novo ligante e do analito ao sistema, mantendo-se a concentração 

do sensor constante (100 mol L-1). Assim, para este teste neste trabalho foi utilizado 

o ligante EDTA, uma vez que sua constante de formação do complexo com íons 

cádmio é cerca de 1x1016, portanto, consideravelmente superior ao encontrado para 

[Cd(MAC)]2+. A Figura 26(c) ilustra como o teste foi realizado com 4 ciclos de EDTA 

ao sistema, mostrando que o ligante MAC possui capacidade de reuso sem perda de 

rendimento quântico, portanto, pode-se concluir que este atua como um sensor 

eficientemente reversível. 
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Figura 26. (a) Gráfico de Job para o sistema de detecção de MAC e íons cádmio(II). 

Com monitoramento da banda de emissão em 450 nm. (b) Gráfico de Benesi-

Hildebrand para a obtenção da constante de formação do complexo [Cd(MAC)]2+. (c) 
Teste de reversibilidade com ligante EDTA. Monitoramento da banda de emissão em 

450 nm. Concentrações equimolares do sensor e EDTA de 100 mol L-1, e de íons 

cádmio(II) de 0,50 mol L-1. 
 

4.3.4. Cálculos mecânico-quânticos (TD-DFT): sensor MAC com íons cádmio(II) 
Os cálculos da mecânica quântica são uma ferramenta valiosa para entender 

os processos de absorção e emissão em nível molecular, pois permitem o acesso às 

energias dos orbitais de fronteira e densidades eletrônicas relacionadas às transições. 

Logo, alterações nas composições dos orbitais moleculares afetam as propriedades 

do estado fundamental eletrônico, e os estados excitados correspondentes. Dessa 

forma, a partir de cálculos TD-DFT foram obtidas as geometrias do estado 

fundamental (Figura 27), diagrama dos orbitais moleculares (Figura 28) e transições 
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eletrônicas, sumarizadas na Tabela 21, do sensor MAC e seus complexos com íons 

cádmio(II) e mercúrio(II), para fins comparativos. O modo de coordenação 

tetracoordenado dos complexos nos cálculos realizados corrobora a atribuição dada 

até o momento, sugerindo que esta seja a configuração mais estável nos compostos 

de coordenação estudados, bem como, indica que a probabilidade de ligação dos 

cloretos ao metal seja baixa embora não excludente. Os complexos, portanto, serão 

tratados como [Cd(MAC)]2+ e [Hg(MAC)]2+, e apresentam geometria tetraédrica 

distorcida.  

A “Teoria do Campo Cristalino” (TCC) permite prever que o desdobramento 

das energias em complexos tetraédricos é bem menor que no caso de octaédricos 

[140]. Como há apenas 4 ligações ao invés de 6, o campo ligante tem apenas 2/3 da 

intensidade observada nos complexos octaédricos, além disso, a orientação dos 

orbitais não coincide com a aproximação dos ligantes, isso reduz o desdobramento 

em outros 2/3 aproximadamente. Desta forma, a magnitude de desdobramento de um 

campo tetraédrico é aproximadamente 4/9 menor que em octaédricos. Por isso, 

normalmente o campo tetraédrico é considerado fraco [140]. Além disso, íons 

cádmio(II) e mercúrio(II) possuem configuração d10, muito comum em complexos 

tetraédricos [140], que também são favorecidos quando o ligante é grande e volumoso 

como MAC, que pode apresentar incompatibilidade espacial na formação de 

complexos octaédricos. No entanto, mesmo não apresentando geometria tetraédrica 

perfeita e por se tratar de metais pesados 4d e 5d, respectivamente, essas espécies 

não afetam o campo ligante e seus complexos com MAC são, portanto, de spin baixo. 

Os raios iônicos das espécies cádmio(II) e mercúrio(II) em um ambiente 

tetracoordenado são de 0,78 e 0,96Å [73], respectivamente, assim pode-se inferir que 

o íon cádmio(II), por ser menor, é incorporado de modo mais efetivo na cavidade 

macrocíclica do ligante MAC. As distâncias de ligação Cd2+–N e Hg2+–N foram obtidas 

a partir da otimização de suas estruturas, e estão sumarizadas na Tabela 20. A partir 

desses valores, pode-se observar que as ligações Hg2+–N são mais longas que Cd2+–

N, portanto mais fracas, o que pode justificar a alta estabilidade do ligante com íons 

cádmio(II). Observando as distâncias no complexo de cádmio(II), e com base nas 

polarizabilidades atômicas do nitrogênio no ligante livre MAC, trazidos na Figura 25 e 

Tabela 20, nota-se que há boa correlação entre os dois valores. Logo, a menor 

distância de ligação observada entre Cd2+–NB (2,38 Å) para o complexo [Cd(MAC)]2+, 

também apresenta maior polarizabilidade atômica para NB (1,18 Å3), o que 
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corresponde a uma ligação mais forte nesses nitrogênios amínicos laterais da 

molécula quando comparado, por exemplo, ao nitrogênio do anel acridínico NA, que 

possui menor polarizabilidade (0,91 Å3) e maior distância de ligação Cd2+–NA (2,41 Å). 

Destaca-se ainda que os valores das distâncias de ligação Cd2+–N apresentados na 

Tabela 20 estão coerentes com valores encontrados na literatura para derivados 

similares de acridina com íons cádmio(II). Considerando a molécula 4,5-bis(N,N-di(2-

hidroxietil)iminometil)acridina (BHIA), que também é um quimiossensor para íons 

cádmio(II) [94] mostrado na Tabela 19, em outro trabalho sobre o complexo os autores 

apresentam dados de sua estrutura cristalina. Desta forma, a distância Cd2+–NA 

encontrada no composto de coordenação foi de 2,46Å e Cd2+–NB teve média de 2,30Å 

[146], mostrando concordância com os valores obtidos para o complexo [Cd(MAC)]2+.  

Além disso, podemos observar que as distâncias entre os átomos N–N no 

ligante livre MAC é afetada com a formação dos complexos [Cd(MAC)]2+ e 

[Hg(MAC)]2+. A distância entre NA–NC aumenta cerca de 5% nos dois complexos 

quando comparados ao ligante livre, no entanto, a distância entre NB–NB diminui em 

aproximadamente 6% no complexo [Cd(MAC)]2+ e em 5% para [Hg(MAC)]2+. Desta 

forma, entende-se que essa seja mais uma evidência de que os nitrogênios amínicos 

NB se liguem mais fortemente ao metal, e quando comparamos cádmio(II) e 

mercúrio(II), a ligação Cd2+–NB é ainda mais fortalecida, o que também pode justificar 

a maior afinidade MAC-Cd2+. 

 

Tabela 20. Distâncias de ligação (Å), metal-nitrogênio, nos complexos [Cd(MAC)]2+ e 

[Hg(MAC)]2+ obtidos por cálculos mecânico-quânticos (DFT). 

DISTÂNCIAS DE 
LIGAÇÃO 

 

POLARIZABILIDADE 
ATÔMICA DO 

NITROGÊNIO NO 
LIGANTE MAC 

(NA-C) ( ) 

MAC 
LIVRE 

(Å) 

[Cd(MAC)]2+ 
(Å) 

[Hg(MAC)]2+ 

(Å) 

NA – NC - 4,01 4,21 4,21 
NB – NB - 4,81 4,51 4,55 

METAL–NA  0,91 - 2,41 2,75 
METAL–NB 1,18 - 2,38 2,56 
METAL–NC  1,18 - 2,42 2,64 
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O espectro de absorção experimental do sensor MAC livre, e com os íons 

cádmio(II) e mercúrio(II) são mostrados na Figura 27(a), no qual pode ser observado 

uma banda intensa em 250 nm para os três casos, coerente com os resultados 

teóricos trazidos na Tabela 22, e atribuídos às transições do tipo   *, com 

densidade eletrônica centrada no fluoróforo dos acridina.  Segundo o diagrama da 

Figura 28, os orbitais moleculares envolvidos nesta transição são: HOMO-
1 LUMO+1 (para MAC), HOMO LUMO+2 (para [Cd(MAC)]2+ e [Hg(MAC)]2+). As 

demais bandas espectrais em 358 nm mostram dois conjuntos de excitações 

relevantes, a partir da inspeção dos orbitais moleculares e suas composições, e foram 

sumarizadas na Tabela 21. 

A transição HOMO LUMO+1 atribuída a uma transição LMCT, apenas 

observada para [Cd(MAC)]2+, representa um comportamento muito particular e, 

mesmo se tratando de fenômenos de absorção, pode justificar a maior fluorescência 

do complexo de cádmio(II), considerando que a participação de íons metálicos nos 

orbitais de fronteira é o um fator relevante que pode determinar a eficiência emissiva 

[42] . Além disso, a estabilidade dos complexos de [Cd(MAC)]2+ e [Hg(MAC)]2+ também 

foi investigada com base nos cálculos de energia livre. Utilizando geometrias no 

estado fundamental de todas as espécies, a energia livre calculada obtida para 

[Cd(MAC)]2+ e [Hg(MAC)]2+ foi de -80,93 e -7,15 kJ mol-1, respectivamente. Logo, é 

possível inferir que a maior estabilidade ou espontaneidade de formação do complexo 

de [Cd(MAC)]2+, dado o menor valor de ΔG estimado pelos cálculos, pode justificar a 

detecção seletiva e específica desse sistema em relação aos demais íons, aqui 

representados pelo íon mercúrio(II), escolhido para comparação justamente por ser 

um metal pesado e um ácido macio de Pearson [141], assim como cádmio(II). Neste 

caso, sabendo que o ligante MAC tende a se ligar mais facilmente a ácidos macios, 

quando interage com íons cádmio(II) se liga mais espontaneamente, quando 

comparado aos íons metálicos de mesma natureza, o que também explica a alta 

constante de formação (logKf= 9,02) do complexo [Cd(MAC)]2+ formado em solução, 

obtido pelo formalismo de Benesi-Hildebrand. 

A baixa intensidade fluorescente do sensor livre MAC pode ser explicada por 

meio do processo de transferência de carga intramolecular fotoinduzida, abreviado 

como PET do inglês “photoinduced electron transfer” [1,7,147]. No caso, se faz 

necessário a comunicação entre dois estados eletrônicos excitados, um centrado no 

sistema aromático da acridina, e o outro de maior contribuição localizado no(s) 
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grupamento(s) amínico(s). Na Figura 29(a) é possível observar a composição dos 

orbitais de fronteira envolvidos nas transições, obtidos a partir de cálculos mecânico-

quânticos (TD-DFT), que reforçam a proposta do processo PET na detecção, sob 

inspeção das energias dos orbitais moleculares e as contribuições dos fragmentos 

doador (porção amínica) e aceitador (acridina) do sensor MAC.  

A esquerda da Figura 29(a), observa-se que ocorre uma transferência de 

densidade eletrônica do orbital molecular centrado nas aminas (HOMO = -5,87 eV) do 

sensor MAC para o orbital molecular centrado na acridina (HOMO-1 = -5,97 eV), que 

possui uma vacância após a sua excitação. Assim, o elétron excitado da acridina 

torna-se impossibilitado de retornar ao estado fundamental tão imediatamente como 

demanda os processos fluorescentes, e como consequência, o sistema apresenta 

baixa intensidade fluorescente, perde eficiência quântica. No entanto, quando se tem 

a complexação do sensor MAC com íons cádmio(II) (Figura 29 (a-direita) por meio 

dos grupamentos amínicos, ocorre uma estabilização do orbital molecular HOMO-2   

(-7,61 eV), fazendo com que o complexo apresente elevada emissão fluorescente, 

pois o elétron excitado da acridina retorna ao seu estado fundamental de maneira 

rápida e mais eficiente. Logo, é possível inferir que o complexo formado com o íon 

cádmio(II) produz maior estabilização em contraste aos demais íons.  

 

Tabela 21. Atribuição das transições de absorção do ligante MAC e seus respectivos 

complexos de cádmio(II) e mercúrio (II). 

TRANSIÇÃO COMPOSTO BANDA 250 nm BANDA 358 nm 

  * 

MAC HOMO-1 LUMO+1 
HOMO -1 LUMO 

HOMO -4 LUMO 

[Cd(MAC)]2+ HOMO LUMO+2 
HOMO LUMO 

HOMO -1 LUMO 

[Hg(MAC)]2+). HOMO LUMO+2 
HOMO LUMO 

HOMO -2 LUMO 

LMCT [Cd(MAC)]2+ - HOMO LUMO+1 
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Tabela 22. Transições eletrônicas (TD-DFT) para sensor MAC, e seus complexos 

[Cd(MAC)]2+ e [Hg(MAC)]2+. 

COMPOSTO Comprimento 
de onda (nm) 

Força do 
oscilador 

Maior contribuição 

MAC 
386,76 0,09 HOMO-1→LUMO (97%) 
316,71 0,05 HOMO-4→LUMO (65%) 
267,62 0,03 HOMO-2→LUMO+1 (99%) 
253,97 0,79 HOMO-1→LUMO+1 (45%) 

[Cd(MAC)]2+ 
409,00 0,05 HOMO→LUMO (92%) 
368,72 0,02 HOMO→LUMO+1 (93%) 
320,53 0,10 HOMO-1→LUMO (79%) 
249,67 0,40 HOMO→LUMO+2 (50%) 

[Hg(MAC)]2+ 
398,04 0,08 HOMO→LUMO (88%) 
322,18 0,07 HOMO-2→LUMO (77%) 
247,87 1,59 HOMO→LUMO+2 (58%) 
242,74 0,22 HOMO→LUMO+3 (82%) 

 

 

 

(a) 

200 250 300 350 400 450

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

A
bs

or
bâ

nc
ia

 N
or

m
al

iz
ad

a

Comprimento de onda (nm)

 MAC
 [Cd(MAC)]2+

 [Hg(MAC)]2+

(b)  

 

 

(c)  

 

 

(d) 

 

 

Figura 27. (a) Espectro de absorção normalizado para o sensor MAC, e os íons 

cádmio(II) e mercúrio(II). Geometrias otimizadas (TD-DFT) para: (b) sensor MAC, (c) 
[Cd(MAC)]2+ e (d) [Hg(MAC)]2+. 
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Figura 28. Orbitais de fronteira do sensor MAC, e seus complexos [Cd(MAC)]2+ e 

[Hg(MAC)]2+. 
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(a) 

 
(b) 

 

(c) 
 

 
Figura 29. (a) Ilustração do diagrama de energia dos orbitais de fronteira associados 

a emissão fluorescente do ligante MAC, e seu complexo com cádmio(II). (b) Fotografia 

das soluções do ligante MAC e complexo [Cd(MAC)]2+(CHCl3:EtOH (1:99 v/v), 100 

mol L-1) sob excitação de lâmpada UV em 365 nm. (c) Complexo [Cd(MAC)]2+.    

 

4.3.5.  Obtenção de figuras de mérito para a detecção de MAC e íons cádmio(II) 
Quando se tem interesse em validar um método analítico através da avaliação 

de “figuras de mérito”, o objetivo é atestar sua adequação à finalidade pretendida 

[148], o que para esse trabalho corresponde à detecção de íons cádmio(II) com o 

ligante MAC. Nesse sentido é importante que as condições de todas as medidas sejam 

padronizadas, para atenuar erros aleatórios de análise. Portanto, essas condições 

chamadas “nominais” foram apresentadas na Tabela 3 (seção experimental), e foram 

respeitadas em todos os experimentos realizados. As figuras de mérito obtidas nesse 

trabalho correspondem a seletividade, linearidade, exatidão, precisão e robustez, e 

serão discutidas separadamente abaixo trazendo os resultados obtidos para o sistema 

de detecção do ligante MAC, uma vez que este apresentou-se mais sensível à 

MAC 
+ 

Cd2+ 
MAC 
*ex 365 nm 
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presença do analito. Ferramentas estatísticas foram utilizadas a fim de identificar 

resultados anômalos, tendenciosos e não-homogêneos, para garantir que o sensor 

corresponda a um sistema estatisticamente robusto, preciso e exato, conforme os 

parâmetros adotados e recomendados por órgãos regulamentadores como ANVISA 

[108-109] e INMETRO [110]. 

 

4.3.5.1.  Seletividade individual  
Os testes de seletividade individual foram efetuados de maneira isolada entre 

o sensor com o analito (cátion/ânion), a fim de observar alguma alteração do 

comportamento fluorescente do sistema, e possível seletividade a um analito 

específico. Como mostrado na seção 4.3, o sensor MAC apresentou seletividade para 

íons cádmio(II), com aumento da intensidade fluorescente de 8,5 vezes em relação 

ao sensor livre. Para essas medidas de seletividade feitas em triplicatas, calculou-se 

o desvio padrão relativo ou RSD, do inglês “relative standard deviation”, também 

conhecido como “coeficiente de variação” (CV) ou apenas “variância” (Equação 3). 
Orgãos regulamentadores como ANVISA [108,109] e INMETRO [110] adotam nos 

testes valores de RSD máximo aceitáveis que normalmente variam de 10 a 20%. Os 

testes de seletividade individual, Figura 24, mostraram valores de desvio padrão 

relativamente baixos (ilustrado pela barra de desvio no gráfico) e, uma vez que o maior 

valor de desvio padrão amostral foi menor que 2, logo, o maior RSD para o teste de 

seletividade individual foi de aproximadamente 1,5%, ou seja, um valor muito abaixo 

dos valores máximos aceitáveis e recomendados pelos órgãos regulamentadores 

supracitados. Todos os dados obtidos no teste estão sumarizados no ANEXO 5. 
 

RSD=
s
x *100 Equação 3 

Sendo: s= desvio padrão amostral, x= média amostral (realizado em triplicatas) 
 

4.3.5.2.  Curva de calibração: obtenção da faixa linear, limite de detecção (LOD) 
e limite de quantificação (LOQ) 

Para qualquer método quantitativo, existe uma faixa de concentração do 

analito no qual o método pode ser aplicado em um nível desejado de exatidão, 

precisão e linearidade, Figura 30(a). Dentro da faixa de trabalho pode existir uma faixa 

de resposta linear e dentro desta, a resposta do sinal deverá ter uma relação linear 
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com o analito. De acordo com as agências reguladoras (ANVISA [108], INMETRO 

[110]) a faixa linear deve ter no mínimo 5 pontos, e o coeficiente de determinação (R2) 

deve ser igual ou superior a 0,990 para ser considerado aceitável. Após o teste de 

seletividade individual, e sabendo que o sensor foi específico e seletivo a íons 

cádmio(II), fez-se a curva de calibração (ou faixa de trabalho) em diversas 

concentrações de cádmio(II). Nesse caso foram investigadas 15 concentrações 

diferentes desse íon, na faixa de 0,01 a 100 mol L-1, e a faixa linear foi encontrada 

entre 0,1 a 1 mol L-1, como mostra a Figura 30(b). A partir da faixa linear, com o 

valor de coeficiente angular (inclinação da reta), e o desvio padrão das medidas em 

decaplicata do sensor (branco analítico), pode-se obter os valores de limite de 

detecção (Equação 4) e quantificação do sistema (Equação 5). Neste caso, os 

valores obtidos foram 9,98 e 33,31 nmol L-1, respectivamente, sendo valores 

expressivamente baixos demonstrando, portanto, apropriada detecção. Os testes 

estatísticos que foram realizados para a faixa linear estão agrupados e discutidos no 

ANEXO 5 deste relatório, e correspondem ao: teste de Grubbs (Equação 11), teste 

de Fisher (Equação 8), e ainda uma avaliação dos resíduos de cada ponto do gráfico 

com os testes de Cochram (Equação 18-ANEXO 5) e Durbin-Watson (Equação 19-
ANEXO 5), com a obtenção do gráfico de dispersão residual, trazida na Figura 59 

(ANEXO 5). Os resultados dos testes estatísticos confirmam que a faixa linear obtida 

foi adequada sob o ponto de vista estatístico com 95% de nível de confiança.  

 

LOD=
3 * sbranco analíco

coeficiente angular da reta 
 
Equação 4 

 

LOQ=
10 * sbranco analíco

coeficiente angular da reta Equação 5 
 

Sendo: s = desvio padrão amostral do branco analítico em decaplicata (sensor) 
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Figura 30. (a) Ilustração de uma curva de calibração (faixa de trabalho), com destaque 

para a faixa linear e os pontos de determinação de limite de detecção (LOD) e 

quantificação (LOQ). (b) Curva de calibração do sensor MAC com diferentes 

concentrações de íons cádmio(II), e em “inset” a faixa linear.  

 
4.3.5.3. Repetibilidade e precisão intermediária: análise da precisão do sensor 
MAC 

Após a obtenção da curva de calibração, e tendo a faixa linear analisada com 

todos os testes e avaliações de resíduos, o analista responsável pela curva deve 

constatar se a faixa linear apresenta adequada repetibilidade. Para isso foram 

selecionados 3 níveis de concentração distintos na faixa linear: baixo, médio e alto 

(Figura 31(a)). Para cada nível escolhido, foram conduzidas 10 replicatas respeitando 

as condições nominais da curva de calibração, incluindo o mesmo analista, 

equipamento, técnicas, ou seja, repetindo as medidas nas mesmas condições a fim 

de se atestar a repetibilidade do método. A faixa será considerada repetitível se para 

cada nível de concentração analisado for obtido uma média semelhante à obtida na 

faixa linear para aquele nível, com a aprovação de testes estatisticos como Dixon 

(identificação de “outliers”) e Horrat [149-152]. Em seguida ao teste de repetibilidade, 

pode ser realizado para os mesmos níveis de concentração em decaplicatas, a 

avaliação quanto a precisão intermediária da faixa linear. Nesse caso, é verificado se 

o método é reprodutível por outro analista, diferente do analista responsável pela 

curva de calibração, e compara-se os resultados dos dois analistas. As medidas são 

realizadas no mesmo equipamento, porém o novo analista é responsável por todas as 

etapas, desde o preparo das soluções-mãe e das amostras de interesse até a medição 
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no equipamento, com lavagens de cubeta entre medidas, e por fim o tratamento dos 

dados. Novamente, a faixa é considerada reprodutível se para cada nível de 

concentração analisado for obtido uma média semelhante à obtida na faixa linear para 

aquele nível em relação ao primeiro analista, com a aprovação dos mesmos testes 

estatisticos. Como mostra a Tabela 23, os níveis de concentração (1-3) de íons 

cádmio(II) estudados para obtenção dessas figuras de mérito foram: 1x10-7, 5x10-7 e 

1x10-6 mol L-1, respectivamente. A Figura 31(b) mostra os valores médios obtidos 

pelos dois analistas para os três níveis de concentração, e pode-se observar de 

imediato uma semelhança nos dados bem como um desvio padrão baixo para ambos 

operadores. 
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Figura 31. (a) Ilustração dos níveis 1, 2 e 3 de concentração do analito com base em 

uma faixa linear hipotética, utilizados para os ensaios de repetibilidade e precisão 

intermediária. (b) Medidas de repetibilidade e precisão intermediária em 3 níveis de 

concentração de íons cádmio(II), com barra de desvio padrão obtida por decaplicatas. 

Sendo o analista 1 (rosa) responsável pela curva de calibração e repetibilidade, e o 

analista 2 (azul) responsável pelo ensaio de precisão intermediária. Níveis de 

concentração: 1x10-7, 5x10-7 e 1x10-6 mol L-1, respectivamente. 

 
Os testes estatisticos realizados nesses ensaios foram: média, desvio padrão, 

desvio padrão relativo (RSD), Horwitz (RSD teórico), teste de Dixon (verificação de 

outliers) e HORRAT, das decaplicatas em cada nível de concentração testado de cada 

analista. O teste de Dixon, ou teste Q (Equação 6), identifica o valor entre as replicatas 

que apresenta uma grande discrepância com os demais valores, os “outliers”. Por 

isso, as replicatas são ordenadas de forma crescente, e os valores analisados são os 
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extremos do ordenamento, ou seja, o valor mais alto e o mais baixo obtidos do 

conjunto de dados. Similar ao teste de Grubbs (Equação 11), também identifica 

resultados anômalos, o valor de Qcalculado é comparado a um valor de referência, 

Qtabelado, e para ser considerado um valor estatisticamente aprovado o resultado 

calculado deve ser inferior ou igual ao tabelado, de acordo com nível de confiança e 

o grau de liberdade [149-152]. Neste caso, para três replicatas com 95% de nível de 

confiança, o valor de Qtabelado= 0,970. A Tabela 23 mostra que para cada nível de 

concentração analisado pelos analistas, não houve “outlier” entre as replicatas.  

 

QCALCULADO= 
xn- xn 1

xvalor mais alto- xvalor mais baixo
 Equação 6 

Sendo: Xn  = valor suspeito, Xn+1 = valor próximo ao suspeito, Xvalor mais alto = valor mais 

alto das replicatas e Xvalor mais baixo = valor mais baixo das replicatas. 

 

Tabela 23. Teste de Dixon (teste Q) para analisar valores anômalos das medidas no 

teste de repetibilidade e precisão intermediária para o quimiossensor MAC e íons 

cádmio(II). Níveis de concentração: 1x10-7, 5x10-7 e 1x10-6 mol L-1, respectivamente. 

Analistas Nível Média 
( ) 

Valor mais 
alto  

Outlier 
Dixon? 

Valor mais 
baixo 

Outlier 
Dixon? 

1 
1 130,085 131,475 NÃO 128,587 NÃO 
2 200,310 201,072 NÃO 199,071 NÃO 
3 263,592 269,357 NÃO 260,803 NÃO 

2 
1 126,660 131,168 NÃO 128,206 NÃO 
2 191,449 194,605 NÃO 186,549 NÃO 
3 272,277 273,703 NÃO 271,248 NÃO 

 

O desvio padrão de Horwitz, ou RSD teórico, é obtido como mostra a Equação 
7, e simboliza o desvio padrão máximo esperado para o conjunto de dados analisados. 

O mais importante desses testes é observar o valor encontrado de HORRAT 

(RSDexperimental/RSDHORWITZ), que deve ser menor ou igual a 1, mostrando que o desvio 

padrão relativo experimental obtido do método não ultrapassa o desvio padrão relativo 

máximo teórico [149-152]. Na Tabela 24 são apresentados os resultados dos dois 

analistas, com seus valores de HORRAT consideravelmente abaixo da unidade, 

estando de acordo com um método estatisticamente repetitível e reprodutível 

considerando um intervalo de 95% de confiança.  
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RSDHORWITZ = 2(1- 0,5*LOG ANALITO ) Equação 7 
Sendo: [analito] se refere a concentração mássica do analito em g kg-1 

 
Tabela 24. Dados estatísticos para análise de repetibilidade e precisão intermediária 

para o quimiossensor MAC e íons cádmio(II). Níveis de concentração: 1x10-7, 5x10-7 

e 1x10-6 mol L-1, respectivamente. 

 Nível 1 Nível 2 Nível 3 
Analista Analista Analista Analista Analista Analista 2 

Média 130,085 129,660 200,310 191,449 263,592 272,277 
Desvio 0,913 1,029 0,801 2,754 2,535 0,682 

RSD (%) 0,702 0,794 0,400 1,439 0,962 0,250 
RSD 

Horwitz 
(%) 

28,187 22,123 19,931 

HORRAT 0,025 0,028 0,018 0,065 0,048 0,013 
 
4.3.5.4. Robustez: Teste de Youden 

O estudo da robustez de um procedimento analítico procura avaliar quão 

sensível o resultado é frente às variações em algumas condições nominais desse 

procedimento. Se as variações não acarretarem mudanças estatisticamente 

discrepantes, pode-se considerar o procedimento analítico robusto. Um método 

robusto sugere resultados mais reprodutíveis ao longo do tempo e maior portabilidade 

para ser aplicado em outros laboratórios, por outros analistas [149-152]. Desta forma, 

a fim de avaliar a robustez para o sistema do ligante MAC com íons cádmio(II), 

realizou-se um planejamento fatorial fracionário a partir de 8 combinações diferentes 

de sete condições nominais alteradas, baseado no conhecido “Teste de Youden”, 

mantendo fixo as concentrações de MAC e cádmio(II) em 100 e 0,50 mol L-1, 

respectivamente, em todas as combinações. Os ensaios das combinações fatoriais 

foram feitos em duplicatas e aleatoriamente, inclusive entre as replicatas de cada 

combinação, pois a autenticidade das repetições e a ordem aleatória da realização 

dos ensaios garantem a independência estatística dos resultados. Esse teste permite 

não só avaliar a robustez do método, como também ordenar a influência de cada uma 

das variações nos resultados finais, indicando qual o grau de influência de cada uma 

dessas variações. A Tabela 25 mostra as sete condições e suas respectivas 

alterações para o teste da avaliação de robustez do método, e a Tabela 26 traz as 
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oito combinações realizadas, de modo a variar quatro vezes cada condição escolhida 

em quatro combinações distintas.  

 

Tabela 25. Parâmetros e suas condições nominais/variadas no teste de Youden para 

o quimiossensor MAC e íons cádmio(II). Sendo: TA= temperatura ambiente. 

PARÂMETROS CONDIÇÃO 
NOMINAL 

CONDIÇÃO 
VARIADA 

1 Temperatura TA ~10°C 
2 Marca do sal VETEC MERCK 

3 Tempo entre o preparo da amostra e a 
medida 2h 1,5h 

4 Marca do etanol DINAMICA BIOTEC 

5 Armazenamento das amostras antes das 
medidas TA Geladeira (~15°C) 

6 Borbulhamento de gás argônio (~10 min 
antes das medidas) NÃO SIM 

7 Lavagem da cubeta entre as medidas 2x etanol +  
1x acetona 1x acetona 

 
 
Tabela 26. Combinações fatoriais usadas no teste de Youden para o quimiossensor 

MAC e íons cádmio(II). Para cada combinação, A-H, o quadro em amarelo em 

destaque representa a condição nominal (CN) usada e o quadro em branco representa 

a condição variada (CV). 

PARÂMETROS A B C D E F G H 
1 Temperatura CN CN CN CN CV CV CV CV 
2 Marca do sal CN CN CV CV CN CN CV CV 

3 Tempo entre o preparo da 
amostra e a medida CN CV CN CV CN CV CN CV 

4 Marca do etanol CN CN CV CV CV CV CN CN 

5 Armazenamento das 
amostras  CN CV CN CV CV CN CV CN 

6 Borbulhamento de gás 
argônio CN CV CV CN CN CV CV CN 

7 Lavagem da cubeta entre as 
medidas CN CV CV CN CV CN CN CV 

 

Com a média obtida das duplicatas das combinações fatoriais, realizou-se um 

teste F (teste de Fisher), que analisa as variâncias de cada conjunto de dados obtidos 

das medidas e relaciona estas variâncias para estimar quão preciso foram os 
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resultados (Equação 8). Sabendo que cada condição nominal escolhida foi variada 4 

vezes ao longo das 8 combinações, agrupam-se os 4 resultados obtidos das 

combinações no qual se usou a condição nominal, e em um segundo grupo os 4 

resultados das combinações com condição variada, calcula-se as variâncias de cada 

grupo (nominal e variada), e a relação entre elas (maior/menor) gera o valor de 

Fcalculado, que não deve ultrapassar o valor de Ftabelado para ser considerado robusto 

(para grau de liberdade 3 e intervalo de confiança de 95%, tem-se Ftabelado=15,44). A 

Tabela 27 traz os valores de Fisher obtidos para cada condição variada, mostrando 

que nenhuma das alterações realizadas nas condições nominais testadas 

apresentaram discrepâncias estatisticamente significativas, e a partir do teste das 

variâncias, o método desenvolvido mostrou-se robusto. 

 

FCALCULADO (n=a;n=b)= 
sa

2

sb
2 Equação 8 

Sendo: s= desvio padrão amostral 

 

Tabela 27. Valores de Fcalculado para cada condição analisada e seus respectivos 

resultados de robustez para o quimiossensor MAC e íons cádmio(II). 

CONDIÇÕES Fcalculado RESULTADO 
1 Temperatura 1,81 ROBUSTO 
2 Marca do sal 3,92 ROBUSTO 
3 Tempo entre o preparo da amostra e a medida 1,12 ROBUSTO 
4 Marca do etanol 1,65 ROBUSTO 
5 Armazenamento das amostras antes das medidas 2,99 ROBUSTO 
6 Borbulhamento de gás argônio 2,42 ROBUSTO 
7 Lavagem da cubeta entre as medidas 14,76 ROBUSTO 

 

O “Gráfico de Pareto”, ilustrado na Figura 32 para o sistema do MAC, traz em 

barras o valor do desvio padrão de cada condição variada no teste de Youden [149-

152]. A Equação 9 exemplifica o cálculo para obter o desvio padrão das alterações 

feitas nas condições de “temperatura” das medidas, sendo de maneira análoga para 

as demais condições. A “linha de significância” do gráfico, no qual a barra dos desvios 

não deve ultrapassar, é obtida a partir da Equação 10. 
Na Figura 32 é possível notar que todas as alterações das condições 

nominais no teste de Youden não apresentaram discrepâncias significativas nas 



 ______________________ 4. Resultados e Discussão  __________________ 114 

 Tese de Doutorado                                                   Fabiane dos Santos Carlos 

medidas, e o método desenvolvido pode ser considerado robusto segundo o gráfico 

de Pareto, pois nenhum valor de desvio padrão de cada condição analisada 

ultrapassou a linha de significância calculada para o sistema de 1,73. Além disso, é 

possível ordenar as condições nominais a partir dos desvios obtidos das medidas, 

indicando as condições que foram mais afetadas com as alterações realizadas, assim, 

obteve-se o seguinte ordenamento: 6>1>4>7>2>3>5. Portanto, o borbulhamento de 

argônio apresentou uma alteração maior com a variação na condição (número 6), bem 

como, a alteração na forma de armazenamento das amostras após o preparo mostrou 

a menor das variações nos resultados (número 5).  

 

Efeito da TEMPERATURA= 
A+B+C+D

4 - 
E+F+G+H

4  Equação 9 

Linha de significância= tcrítico * 
4 * smédia

2

N  Equação 10 

Sendo: s2média = média das variâncias das 8 combinações fatoriais; N= número total 

de medidas de todas as combinações fatoriais (N=16); ttabelado= valor de “t de Student” 

para uma distribuição normal de uma cauda (não direcional) para um intervalo de 95% 

de confiança (ttabelado(N=8)=2,36). 
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Figura 32.  Gráfico de Pareto, ilustrando os efeitos das variações de 7 condições 

experimentais no método analítico. A concentração de MAC e íons cádmio(II) foram 

de 100 e 0,50 mol L-1, respectivamente. 
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4.3.5.5. Seletividade frente a interferentes: competição de íons 
Após a investigação da seletividade individual do sensor, um teste mais 

complexo com possíveis interferentes é de extrema importância para se atestar a 

especificidade e o grau de seletividade do sistema. Comumente chamado apenas de 

“teste de seletividade” pelos químicos analíticos, e em outras áreas também é 

conhecido como “competição de íons”. O teste tem como finalidade analisar amostras 

contendo vários interferentes suspeitos na presença da espécie de interesse, e pode 

ser feito de duas maneiras: i) de forma individual para cada possível interferente, 

quando a intenção é descobrir o grau de interferência de um potencial analito, ii) com 

todos os possíveis interferentes reunidos na mesma amostra, quando a intenção é 

atestar a especificidade do sensor. É importante que a “fortificação” em nível relevante 

de concentração das amostras do sensor com os suspeitos interferentes seja 

suficiente para avaliar os seguintes aspectos: 1. Se a presença das substâncias 

adicionadas leva a uma falsa identificação do analito; 2. Se a identificação do analito 

é dificultada na presença de um ou mais compostos avaliados como interferentes; 3. 
Se a quantificação do analito é influenciada pelos suspeitos interferentes [149-152]. 

O teste de Grubbs tem como propósito a identificação de dados anômalos ou 

“outliers”. Estes valores extremos podem ser considerados como manifestações da 

variabilidade aleatória inerente aos dados, um erro no cálculo ou até mesmo um erro 

na preparação da amostra ou aquisição do resultado. A Equação 11 traz o cálculo do 

teste estatístico de Grubbs, e o valor de Gcalculado é comparado com um valor de 

Gtabelado em função do número de replicatas e do nível de significância adotado 

(normalmente 95%). Naturalmente, o valor calculado (obtido) deve ser inferior ou igual 

ao valor tabelado (referência), para ser considerado estatisticamente aprovado [149-

152]. 

 

Gcalculado= 
x- x

s  Equação 11 

Sendo: x= média amostral, x= valor suspeito e s= desvio padrão amostral.  

 

Como mostrado na seção 4.3, no caso do ligante MAC seletivo a íons 

cádmio(II), realizou-se o teste contendo 19 íons interferentes suspeitos na presença 

da espécie de interesse, portanto 20 íons metálicos, no qual a concentração do sensor 

e de todos os metais era a mesma, 100 mol L-1, seguindo as condições nominais já 
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listadas anteriormente. Desta forma foi possível observar que o sensor MAC é 

altamente seletivo e específico para íons cádmio(II), pois o efeito CHEF do sensor 

fluorescente na presença e na ausência desse metal permite sua distinção e detecção 

específica sem interferentes. Testes estatísticos, Tabela 28, não apresentaram 

nenhum “outlier” dos resultados (teste de Dixon e teste de Grubbs, sendo  

Qtabelado= 0,71 e Gtabelado= 1,715), bem como nenhuma discrepância entre as variâncias 

das medidas (teste de Fisher, sendo Ftabelado= 9,605), Tabela 29, considerando um 

intervalo de 95% de confiança, grau de liberdade igual a 4 e número de replicatas 

igual a 5, com monitoramento da banda de emissão em 450 nm. 
 
Tabela 28. Dados estatísticos do ensaio de “competição de íons” para o sistema de 

detecção do ligante MAC e íons cádmio(II), realizadas em quintuplicatas.  

c MAC= c íons =10 mol L-1. 

Soluções Média Desvio 
padrão  

RSD 
(%) 

Variância 
(s2) 

Outlier? 
DIXON GRUBBS 

1 MAC 37,970 0,223 0,588 0,050 NÃO NÃO 

2 MAC + 19 
METAIS 54,948 0,308 0,561 0,095 NÃO NÃO 

3 
MAC + 19 
METAIS  

+ cádmio(II) 
309,673 0,250 0,081 0,063 NÃO NÃO 

 

Tabela 29. Combinações para o teste de Fisher (teste F) usados no ensaio de 

“competição de íons” do sistema de detecção do ligante MAC e íons cádmio(II). 

COMBINAÇÕES TESTADAS DAS  
VARIÂNCIAS DAS SOLUÇÕES 

TESTE F (Ftab= 9,605) 
FCALCULADO RESULTADO 

1:2 MAC livre versus MAC + 19 METAIS 1,905 Aprovado 

1:3 MAC livre versus MAC + 19 METAIS  
+ cádmio(II) 1,255 Aprovado 

2:3 MAC + 19 METAIS versus MAC + 19 METAIS 
+ cádmio(II) 0,659 Aprovado 

 

4.3.5.6. Ensaios de recuperação: análise da exatidão do sensor MAC 
Cádmio é um dos íons metálicos mais tóxicos da natureza, listado como 

carcinogênico de classe I pela “Agência Internacional de Pesquisa do Câncer” 

(abreviado como IARC, do inglês “International Agency for Research on Cancer”), com 
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representatividade na “Organização Mundial da Saúde” (OMS) [153], logo, sua 

extensa distribuição pode causar inúmeros danos irreversíveis ao meio ambiente e à 

saúde humana. As queimas de combustíveis fósseis, mineração, fundição, atividades 

industriais (como metal, cimento, cerâmica, têxtil, galvanoplastia, baterias de níquel-

cádmio) e atividades agrícolas (fertilizantes químicos), são as fontes de poluição mais 

comuns desse metal [154-155]. O acúmulo de cádmio(II), por um longo período de 

tempo, através dos alimentos [156], causa danos graves aos tecidos moles, 

principalmente fígado e rins, e tem sido relacionado a doenças neurodegenerativas, 

como por exemplo, Alzheimer, Parkinson, esclerose lateral amiotrófica e esclerose 

múltipla [157]. Estima-se que a vida biológica do cádmio nos humanos varie de 10 a 

40 anos [158-159]. A doença “itai-itai”, denominada pela expressão de dor em japonês 

no início do século XX de origem ainda desconhecida à época, atingiu grande parte 

dos moradores às margens do Rio Jinsu no Japão na década de 60, devido à uma 

séria contaminação da água de irrigação das plantações de arroz por cádmio, oriundo 

de efluentes de uma mineração próxima ao rio. Em abril de 2012, a prefeitura de 

Toyama no Japão, cidade na qual se localiza o Rio Jinsu, inaugurou o “Museu da 

doença itai-itai”, devido as preocupações com a perda das memórias do infeliz evento 

devido a dispersão dos materiais relevantes a ele e o envelhecimento das pessoas 

contaminadas [160].  

As concentrações máximas admissíveis de íons cádmio(II) na água potável e 

bebidas, são reguladas pela “Organização Mundial da Saúde” (OMS), e devem ser de 

até 3 g L-1 [161]. Portanto, é particularmente importante identificar e quantificar os 

níveis de cádmio(II) em amostras relacionadas ao meio ambiente e à saúde humana. 

Sabendo disso, quando se trata de atestar a exatidão de um método analítico existem 

procedimentos variados, como o uso de MRC (material de referência certificado), 

ensaios de proficiência, comparação com métodos já validados, ou então, ensaios de 

recuperação, que são comuns quando não se tem MRC ou um método validado para 

fins comparativos [149-152]. Neste trabalho, utilizou-se amostras como cachaça e 

saquê (de origens brasileiras) e ainda, extrato alcoólico da fumaça de três unidades 

de cigarro para os ensaios de adição e recuperação, com adição do sensor MAC e 

uma concentração conhecida de íons cádmio(II), escolhida baseada na faixa linear, 

ou seja, concentração baixa, média e alta da faixa, e analisadas em triplicatas.   

As matrizes alcoólicas foram escolhidas devido ao apelo da indústria 

alimentícia de bebidas tradicionais, como a cachaça e o saquê, e mostrou-se aplicável 
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devido ao fato de todos os testes de detecção deste trabalho, terem sido realizados 

em meio a 99% de etanol, o que facilita o preparo das amostras para os ensaios de 

recuperação com bebidas alcoólicas dentro das condições nominais trabalhadas. No 

caso do extrato de fumaça de cigarro, é sabido que os tabacos possuem uma grande 

concentração de metais pesados em sua composição, como cádmio(II), que pode ser 

absorvido do solo ou água subterrânea, e acumulado nas folhas durante o seu cultivo, 

representando um grande risco à saúde dos fumantes ou não-fumantes, uma vez que 

a fumaça inalada de um cigarro aceso contém cerca de 5 a 10% da quantidade total 

de cádmio(II) [162-164]. O nível médio de cádmio(II) no tabaco varia de 0,6 a 3,6 mg 

kg-1, o que transforma o fumo em uma das principais fontes de contaminação por 

cádmio(II) dos seres humanos [163-164]. Desta forma, simulando o que um fumante 

inalaria se utilizasse três unidades de cigarro, o teste com o extrato e as bebidas teve 

como propósito: 1. investigar se a extração e as bebidas, podem agregar interferentes 

desconhecidos à matriz, sabendo, por exemplo, que o cigarro possui cerca de cinco 

mil substâncias em sua composição [162-164]; 2. investigar se a concentração de íons 

cádmio(II) nas matrizes deste ensaio é demasiadamente grande a ponto de interferir 

nos resultados de recuperação. O extrato alcoólico da fumaça de cigarro foi obtido a 

partir do esquema ilustrado na Figura 33, com um total de 50 mL de etanol, que ficou 

levemente amarelado após a extração, contido no balão para a “captura” da fumaça. 

O cálculo de recuperação é feito como mostra a Equação 12, também chamado de 

“veracidade” [149-152], e é dado em porcentagem, pois estima o grau de 

concordância entre o resultado de um ensaio e o valor de referência aceito, com base 

na fração mássica ( g kg-1) do analito no teste. 

 

RECUPERAÇÃO % =
IF1-IF2

IF3 * 100 Equação 12 

Sendo: IF1= intensidade fluorescente da amostra fortificada com íons cádmio(II) na 

matriz; IF2= intensidade fluorescente da amostra sem fortificação de íons cádmio(II) 

na matriz; IF3= intensidade fluorescente de sensor MAC com íons cádmio(II) sem 

matriz. 

 
As amostras foram preparadas da seguinte maneira: em um balão volumétrico 

de 5 mL, previamente calibrado, foram adicionados 50 L do sensor MAC em 

clorofórmio (10 mmol L-1), 150, 250 e 400 L de uma solução de cádmio(II) de 
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concentração 10 mol L-1 em etanol (3 níveis de concentração), e o volume final foi 

completado com as matrizes (cachaça, saquê ou extrato de cigarro). Os resultados 

estão reunidos na Tabela 30, na qual é possível observar valores satisfatórios de 

recuperação, na faixa de 70 a 114%, que é consideravelmente superior à faixa mínima 

aceitável (20 a 50%) segundo as normas do Mercosul [108,109], para a fração 

mássica ( g kg-1) de cádmio(II) utilizada nos experimentos de recuperação. Logo, é 

possível afirmar que o sensor MAC pode ser utilizado na quantificação de íons 

cádmio(II) em matrizes complexas, como bebidas alcoólicas e extrato de fumaça de 

cigarro. Além disso, o método avaliado permitiu obter resultados altamente 

satisfatórios com valores de precisão e exatidão que indicam um método analítico 

verossímil de detecção, sem íons interferentes. 

 

Tabela 30. Valores de recuperação (%) do sensor MAC e íons cádmio(II) em 

diferentes matrizes.  

MATRIZES c (Cd2+) 
(nmol L-1) 

RECUPERAÇÃO 
(%) 

CACHAÇA (origem brasileira) 

300 71,5±0,5 

500 87,5±0,2 

800 107,2±0,2 

SAQUÊ (origem brasileira) 

300 78,8±0,6 

500 90,3±0,4 

800 114,4±0,3 

Extrato alcoólico da fumaça de cigarro  
(três unidades) 

300 70,6±0,7 

500 81,0±0,2 

800 103,5±0,1 
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Figura 33. Esquema da montagem de extração alcoólica da fumaça de três unidades 

de cigarro. 

 

4.3.5.7. Comparação do sensor MAC e demais sensores para cádmio(II)  
A partir de todos os dados supracitados para a detecção de íons cádmio(II) 

com o ligante MAC, sumarizado na Tabela 31, foi possível fazer um comparativo com 

alguns sensores para detecção do mesmo íon, também baseados na fluorimetria 

como transdução e com efeito CHEF na sinalização. Os dados mais importantes de 

cada exemplo são apresentados na Tabela 32. Com base nisso, alguns resultados do 

quimiossensor MAC destacam a originalidade e o grande diferencial deste trabalho 

em relação aos encontrados na literatura, tais como:  

1. alta especificidade, ou seja, não possui íons interferentes na detecção; 

2. baixo limite de detecção e quantificação (em nmol L-1); 

3. a formação do seu complexo de estequiometria 1:1 (metal:ligante) com alto 

valor de constante de formação (Kf), indica alta estabilidade em solução;

4. detecção em meio orgânico, uma vez que a maioria das pesquisas buscam a 

produção de sensores hidrossolúveis para aplicações biológicas; 

5. ser uma molécula macrocíclica, o que oferece ao ligante MAC um diferencial 

interessante agregado a um forte efeito quelato que influencia na afinidade de 

ligação sensor:analito; 

6. obtenção de figuras de mérito a fim de atestar a adequação do método de 

detecção proposto, que obedecem as normas vigentes da ANVISA e INMETRO 

[108-110].  

 

Em um trabalho de revisão, Dutta e Das [165] em 2012 abordaram um 

histórico sobre sensores fluorescentes para a detecção seletiva de íons tóxicos como 
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cádmio(II), alumínio(III), mercúrio(II), zinco(II), entre outros, e já destacavam a falta de 

trabalhos com a obtenção de figuras de mérito. Realizando uma busca na plataforma 

de pesquisa “Web of Science” com as palavras-chave: figuras de mérito e 

quimiossensores ou sensores fluorescentes, dentro do período que compreende 

1945-2021, pode-se reforçar ainda mais a originalidade do presente trabalho quanto 

a sua aplicabilidade. Os artigos encontrados na busca correspondem aos 

quimiossensores do nosso grupo de pesquisa que datam dos últimos dois anos 

(2020/2021), portanto, sensores para detecção de ferro(III) [166], zinco(II) [100], 

mercúrio(II) [101], alumínio(III) [105] (ligante BPMA) e cádmio(II) [137] (ligante MAC). 

Além destes, foram encontrados outros poucos exemplos. Como o trabalho de 

Shahamirifard e Ghaedi, em 2017, que apresentou repetibilidade e precisão 

intermediária para um sensor de mercúrio(II), com ensaio de recuperação em três 

diferentes fontes de água [167], porém sem realizar testes estatísticos dentro das 

replicatas de suas medidas nas figuras de mérito abordadas no trabalho. Mais 

recentemente, Aydin e colaboradores [168], em 2020, usaram como referência um 

trabalho do nosso grupo de pesquisa [105] para orientá-los na obtenção de figuras de 

mérito do seu respectivo sensor na detecção de alumínio(III). Isso reafirma que 

atualmente ainda não há muitos trabalhos que apresentam figuras de mérito no estudo 

com quimiossensores para detecção de íons em solução, utilizando-se de testes 

estatisticos para assegurar a seletividade, veracidade e precisão do sensor.  

 
Tabela 31. Resultados gerais do sensor MAC. 

TESTES REALIZADOS Resultado obtido 

Seletividade individual (efeito CHEF) Íons cádmio(II) 

Competição de íons  Sem interferentes (altamente específico) 

Estequiometria 1:1 (metal:ligante) 

Constante de formação Kf = 1,05x109 L mol-1(log Kf= 9,021) 

Reversibilidade 4 ciclos com EDTA 

LOD e LOQ 9,98 e 33,31 nmol L-1 (respectivamente) 

Repetibilidade, Precisão 
intermediária e Robustez 

Estatisticamente aprovados 

Teste de adição e recuperação  
(3 matrizes) 

Estatisticamente aprovados 
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Tabela 32. Dados analíticos de alguns sensores fluorescentes de efeito CHEF para 

íons cádmio(II) publicados recentemente. Sendo: L= sensor/ligante. 

Sensor Ano  
[ref] 

LOD 
(mol L-1) 

Íons 
interferentes Meio logK L:Cd2+ 

 

2020  
[este 

trabalho] 
[137] 

9,98x10-9 nenhum EtOH/CHCl3 
99:1 9,02 1:1 

 

2019 
 [169] 1,17x10-9 nenhum MeCN/H2O 

9:1 11,14 1:2 

 

2019 
 [170] 2,7x10-9 Hg2+, Cu2+ H2O/MeOH 

9:1 - 1:1 

 

2019 
 [171] 27,5x10-9 nenhum H2O 10,96 2:1 

 

2019 
 [172] 1x10-7 Al3+, Zn2+ MeOH/H2O 

99:1 - 2:1 

 

2019 
 [173] 1,71x10-7 Cu2+ THF 3,11 1:1 

 

2019 
 [174] 1,80x10-7 nenhum H2O 5,41 1:1 
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5. Introdução 
5.1. Fluoreno: da descoberta ao uso como unidade ativa em quimiossensores 

Marcellin Berthelot, em 1867, ao trabalhar com o alcatrão de hulha, descreveu 

a obtenção de um novo hidrocarboneto, e notou que sua solução alcoólica diluída 

exibia uma forte fluorescência, nomeando-a “fluoreno” [175].  Essa nomenclatura não 

sistemática é adotada até os dias atuais pela IUPAC, incluindo para seus derivados, 

e já gerou algumas discussões e polêmicas sobre sua etimologia e por não 

acompanhar a nomenclatura padronizada [176].  Alguns cientistas entendem que o 

prefixo “fluore”, que em latim significa “fluir”, não está de acordo com as propriedades 

do composto de fluoreno. No entanto, é preciso entender que seu nome não está 

intimamente ligado ao seu significado etimológico, e sim ao fato de apresentar 

fluorescência em solução, que, como já discutido no capítulo 1, é um fenômeno que 

também teve seus primeiros estudos datados da mesma época. A determinação da 

estrutura da molécula de fluoreno foi confirmada somente em 1878 por R. Fittig [177], 

e o sistema de numeração foi proposto em 1925 por Patterson [71], sendo aceito e 

usado até os dias atuais pela IUPAC, como mostra a Figura 34. 
 

 

 
Figura 34. Sistema de numeração 

(Patterson) adotado desde 1925 para 

fluoreno, e principal estrutura de 

ressonância para a molécula de fluoreno. 

 

Fluoreno é um composto planar e rígido, seu anel central é de 5 membros e 

condensado a outros dois anéis benzênicos, possui massa molar igual a 166,22 g/mol 

e fórmula molecular C13H10. Existem 2 formas de ressonância na molécula de fluoreno, 

a Figura 34 mostra a principal delas. Dados de cristalografia de raios-X identificam 

que a distância de ligação entre os carbonos 10-11 e 13-12 são ligeiramente maiores 

(1,397 Å) do que entre os carbonos 1-10 e 8-13 (1,386 Å). Devido a não 

homogeneidade de ressonância, é muito comum encontrar derivados di-substituídos 

nos carbonos 2 e 7, principalmente em polímeros [178]. No entanto, a substituição na 

posição do carbono 9 também é amplamente explorada, a fim de melhorar a 
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solubilidade de derivados do fluoreno, com a substituição por grupos alquílicos de 

cadeia longa, bem como, dificultar ataques oxidativos à molécula [178]. Sua 

solubilidade em água é aproximadamente 1,9 mg L-1 a 25° C, considerada 

relativamente baixa, no entanto, superior a outros fluoróforos similares nas mesmas 

condições, como por exemplo: acridina, antraceno, fenantreno e pireno [73]. 

A literatura mostra que o rendimento quântico ( ) de fluoreno em etanol tende 

à unidade, por isso é considerado um dos cromóforos mais eficientes [2], diferente, 

por exemplo, do composto bifenil, muito similar em estrutura, porém nas mesmas 

condições apresenta baixa intensidade de fluorescência ( ~0,2) [2,7]. A região de 

emissão do fluoreno e seus derivados normalmente ocorre na faixa de 300 a 350 nm. 

Como o fluoreno livre apresenta alta fluorescência, umas das estratégias 

interessantes para seus derivados é tentar manter a alta eficiência quântica. Para que 

isso ocorra, a funcionalização deve conferir rigidez a estrutura molecular, assim os 

processos radiativos são favorecidos em detrimento dos mecanismos de relaxação. 

Além disso, derivados que atuem como agentes quelantes são muito interessantes 

para o ponto de vista dos quimiossensores, pois, quando complexados com íons 

metálicos, por exemplo, podem modular a emissão do sistema, aumentando ou 

diminuindo a intensidade fluorescente de forma seletiva, atuando como sensores 

químicos do tipo CHEF (do inglês “chelation-enhanced fluorescence”) ou tipo CHEQ 

(do inglês “chelation enhancement quenching”) respectivamente (como discutido no 

capítulo 1). 

Ligantes derivados do fluoróforo fluoreno são amplamente estudados na 

literatura, com aplicações diversas, inclusive como quimiossensores para detecção 

seletiva de íons inorgânicos [179-189] alguns exemplos são trazidos na Tabela 33, no 

qual o fluoreno atua como unidade ativa do sensor químico. Sabendo disso, destaca-

se a necessidade do desenvolvimento de quimiossensores que abordem questões 

como sensibilidade e/ou especificidade aplicados a matrizes reais, testados 

estatisticamente quanto à reversibilidade, robustez, precisão intermediária e 

repetibilidade. 
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Tabela 33. Ligantes derivados de fluoreno seletivos a íons metálicos e ânions. 

SENSOR Analito 
[ref] SENSOR Analito 

 [ref] 

1 

 

Ba(II) 

[180] 
3 

 

Cu(II) 

[45] 

2 

 

Zn(II) e 

F- 

[182] 
4 

 

Hg(II) 

[185] 

 

5.1.1. Ligante derivado do fluoreno no estudo como quimiossensor 
Nosso grupo de pesquisa apresenta experiência no estudo do comportamento 

emissivo de ligantes derivados de fluoreno. Em 2017, três trabalhos com ligantes 

derivados acíclicos foram publicados, sendo um deles sobre a detecção seletiva de 

íons cobre(II) em solução [45,46,143]. A Figura 35(a) mostra o composto dietil 2-(9-

fluorenil) malonato, abreviado como DEFM, no qual podemos observar que o 

fluoróforo fluoreno está ligado, através de seu carbono 9, ao carbono  da porção 

dietilmalonato. O estudo com derivados malônicos em compostos de coordenação 

com metais de transição é de grande interesse para muitos pesquisadores, pois estes 

ligantes possuem capacidade quelante e tendem a formar complexos de alta 

estabilidade. Beukeleer e colaboradores, por exemplo, estudaram o ácido 

malônicodiamida (abreviado como AcdMal) como ligante em complexos hexa e 

tetracoordenados com ferro(III), cobre(II), níquel(II), zinco(II), manganês(II) e 

cobalto(II) [190]. Rodrigues-Martin e colaboradores estudaram complexos análogos 

inserindo ainda bipiridina (bipy) como um segundo tipo de ligante na esfera de 

coordenação dos complexos [191]. O ligante DEFM foi usado como precursor da rota 

sintética dos ligantes acíclicos supracitados estudados pelo nosso grupo, bem como, 

de outros ligantes descritos na literatura no estudo de complexos com diferentes 

metais de transição, como cobre(II), níquel(II), ferro(III) e cobalto(II) [192-196].  A 

síntese de DEFM foi descrita em 1999 por Qin-Hui Luo e colaboradores [192], como 
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mostra a Figura 35(b), e seu grupo de pesquisa ainda o utiliza como precursor de 

seus ligantes dioxotetraaminas estudados recentemente [197].  

Sabendo que o ligante DEFM pode atuar como ligante quelante na formação 

de complexos altamente estáveis, e possui em sua composição um fluoróforo com alta 

eficiência quântica (fluoreno), um dos objetivos desse capítulo foi o estudo deste 

ligante como quimiossensor luminescente para íons metálicos, uma vez que não há 

registro dessa investigação para DEFM, incluindo o uso de ferramentas estatísticas, 

conforme os parâmetros adotados e recomendados por órgãos regulamentadores 

como ANVISA [108-109] e INMETRO [110], a fim de garantir que o quimiossensor 

estudado corresponda a um sistema estatisticamente robusto, preciso, exato e de alta 

seletividade sem interferentes em potencial. 

 

(a) 
 
 

 

(b) 

 
Figura 35. (a) Ligante DEFM. (b) Rota de síntese para obtenção de: 1. DEFM,  

2. Ligante dioxotetraamina a partir de DEFM, 3. Complexo de cobre derivado de DEFM 

(Adaptado de [192]). 

 

5.2. Complexos de Ln(III) como quimiossensores 
Até o momento foi abordada a temática dos quimiossensores para a detecção 

de íons do bloco d, no entanto, os metais do bloco f também ganham destaque nessa 

área de pesquisa, considerando seus compostos de coordenação. Os íons 

lantanóides são classificados como “ácidos duros”, seguindo a “teoria de acidez e 

basicidade de Pearson” [141,198], assim a coordenação ocorre de forma mais iônica, 

1. 

2. 

3. 
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o que leva a uma forte preferência por grupos doadores O e N, com carga negativa 

ou neutra [199]. Logo, podem coordenar-se com moléculas de água, solventes 

orgânicos e/ou ânions diversos a fim de completar sua esfera de coordenação, que 

normalmente apresentam números altos. Para entender os tipos de quimiossensores 

com íons lantanóides é necessário compreender como se dá a construção de um 

diagrama de energia (discutida no ANEXO 6) e a transferência de energia para a 

sensibilização indireta da emissão desses íons, conhecido como “efeito antena”. 

Desta forma, a discussão a seguir abordará tais aspectos relacionados ao íon 

európio(III), que foi o lantanóide usado na investigação deste trabalho. 

5.2.1. Európio: da descoberta ao efeito antena 
Apesar das técnicas espectroscópicas dos íons lantanóides serem pouco 

afetadas com o ambiente químico, estes apresentam propriedades de absorção e 

emissão muito ricos e complexos, conhecidos por suas linhas finas e comprimentos 

de onda discretos (específicos) [200]. O európio foi descoberto em 1900 por Eugène-

Antole Demarçay, quando observou que as linhas espectrais do concentrado de 

samário e gadolínio não condiziam com tais elementos, e o nomeou em homenagem 

ao continente europeu [201]. A emissão do íon de európio(III) ocorre na região do 

infravermelho do espectro eletromagnético, mais precisamente entre 570-840 nm, e a 

grande característica da maioria dos seus compostos é a emissão de luz vermelha, 

com algumas derivações para o rosa [201]. Em 1937, J.K. Van Vleck definiu em seu 

trabalho que o estado fundamental dos elementos lantanídicos tinha relação com o 

preenchimento dos orbitais 4f e que suas transições eletrônicas eram do tipo f f [202]. 

De fato, as transições eletrônicas envolvendo os íons trivalentes desses 

elementos estão centradas no orbital 4f que está parcialmente preenchido (exceto La3+ 

e Lu3+), no entanto tais transições f-f são proibidas pela “regra de seleção” de Laporte, 

e como o íon lantanóide está embutido em um meio diferente da fase gasosa na qual 

a regra é empregada, com efeito de campo cristalino, a regra é relaxada e a transição 

pode ser observada [200]. 

A excitação direta dos elementos da série é possível, porém pouco eficiente 

pois, de maneira prática, ocorrem com a utilização de lasers e em altas concentrações 

do íon [199,203]. No entanto, o comportamento luminescente dos lantanóides pode 

ser estudado através da “sensibilização indireta do íon”. Em 1942, Weissman foi o 

primeiro a retratar a alta luminescência de compostos de európio(III) após a excitação 
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numa região associada ao ligante [204], confirmada em 1951 por Sevchenko e 

Trofimov [205]. Em 1958, o trabalho de Crosby e Kasha com compostos de itérbio, 

mostrou que a excitação direta não era a responsável pela emissão do íon lantanóide, 

e sim um processo de transferência de energia dos estados eletrônicos do ligante para 

os estados 4f do metal [206]. 

Desta forma, a efetividade dos processos de emissão dos íons lantanóides 

pode ser explorada com o uso de um ligante ligado ao metal, que contenha um grupo 

cromóforo ou sensibilizador (que absorve energia) em sua composição, conhecido 

como “ligante-antena”. Assim, as famosas linhas de emissão dos elementos da série 

são observadas quando o ligante-antena, após o processo de absorção, e por possuir 

níveis de energia no estado excitado “suficientemente altos”, promove o que 

chamamos de “transferência de energia”, amplamente conhecido como “efeito 

antena”, para o estado emissor do íon lantanóide [199]. 

O efeito antena pode ser definido, portanto, como a transferência de energia 

do estado tripleto do ligante, para o estado excitado do íon lantanóide, dito “estado 

emissor”. Desta forma, após a transferência, a energia pode ser relaxada com emissão 

de luz para o estado fundamental do íon. O diagrama de energia hipotético, ilustrado 

na Figura 36, mostra os principais processos que podem ocorrer após a absorção 

(processo 1) até a transferência de energia (processo 6) e então a emissão do íon 

lantanóide (processo 7), representado na figura pelos níveis de energia do íon 

európio(III). É importante ressaltar que a transferência de energia só será possível se 

o nível tripleto do ligante for superior em energia ao nível excitado do lantanóide. 

Alguns estudos mostram que a maior eficiência do efeito antena se dá com diferenças 

de energia, entre esses níveis, superiores a 3000 cm-1 [199]. Além dessa condição 

importante, é necessário que o ligante apresente também alto tempo de vida ( ) no 

estado excitado, para que o processo de fluorescência atrasada (processo 7) seja 

favorecido, uma vez que após a absorção muitos processos de relaxação não-

radiativa podem ocorrer mais rapidamente, inclusive a emissão do próprio ligante. 

Desta forma, a escolha do ligante para a sensibilização da emissão do íon 

lantanóide é fundamental para a transferência de energia efetiva. O íon európio(III) 

possui uma série de ligantes sensibilizadores já estudados como “antenas” descritos 

na literatura, e alguns deles estão sumarizados na Figura 37. A energia do nível 

emissor 5D0 do íon európio(III) é de 17227 cm-1, logo, os níveis tripletos dos ligantes 

ilustrados são superiores, o que justifica o efeito antena nestes exemplos [207] 
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(Tabela 34). Destaca-se a semelhança dos ligantes-antena -dicetonas e -

cetoésteres exemplificados, que já atuam na literatura como sensibilizadores da 

emissão do íon európio(III) [208-210], com o ligante FDC, ambos ligantes quelantes 

com átomos de oxigênio doadores [211]. O estudo com estes conjuntos de ligantes 

funcionais em compostos com terras raras se iniciaram a partir da metade da década 

de 60, ganhando impulso nos anos 70 [212-215], no entanto, um ligante como FDC, 

que possui em sua composição um fluoróforo de alto rendimento quântico e uma 

estrutura amplamente conjugada, que confere maior rigidez favorecendo os processos 

emissivos, apresenta originalidade frente a compostos similares e permite a expansão 

do estudo com ligantes-antena para íons európio(III). 
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Figura 36.  Diagrama de energia hipotético ilustrando os processos de: 1= absorção;  
2= relaxações não-radiativas (conversão interna/externa e relaxação vibracional);  

3= fluorescência; 4= cruzamento interssistema; 5= fosforescência; 6= transferência de 

energia; 7= fluorescência atrasada (retardada). 
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Tabela 34. Energia dos níveis tripleto dos ligantes-antena para o íon európio(III) [208-
210].  

LIGANTE-ANTENA ENERGIA (cm-1) 

ACAC 26000 

TTA 20300 

DBM 20660 

ETA 21941 

EBA 23712 
 

(a) 
 

 

(b) 

 

Figura 37. (a) ligante FDC. (b) Exemplos de ligantes-antena para o íon európio(III) 

[201]. 

 

5.2.2. Tipos de quimiossensores com lantanóides 
Os íons Ln3+ possuem carga elevada que favorece a formação de complexos, 

no entanto, por serem relativamente grandes (1,03-0,86 Å em NC=6) quando 

comparados a íons de elementos de transição (Cr3+= 0,615 Å; Fe3+= 0,55 Å; ambos 

NC=6) não formam compostos de coordenação com facilidade. Os complexos mais 

estáveis dos elementos da série lantanídica são aqueles formados com ligantes 

quelantes com átomos de oxigênio doadores, como EDTA, acetilacetonato (acac), 

ácido oxálico e similares [140]. Complexos com número de coordenação inferior a 6 

são raros, mas podem ocorrer com ligantes mais volumosos, com 10 e 12 ocorrem 

em íons lantanóides maiores com agentes quelantes menores como nitrato e sulfato. 
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Os números mais comuns de coordenação são 7, 8 e 9 [140].  

Em geral, as moléculas de solvente, em especial água, são ótimos 

coordenantes com elementos da série, no entanto, são também ótimos supressores 

dos processos de emissão dos lantanóides, devido aos vários modos vibracionais  

O-H que favorecem a perda de energia por mecanismos de relaxação não-radiativa 

[199,216,217]. Assim, para garantir a efetividade do estudo emissivo do íon lantanóide 

é importante que o número de moléculas de água coordenado ao metal seja reduzido. 

Uma alternativa para contornar essa questão seria substituir essas moléculas por 

outros ligantes, incluindo ânions, e utilizar solventes anidros nas sínteses e medidas 

[199,203].  

Os quimiossensores baseados nos íons lantanóides são usados como 

“moduladores” da emissão lantanídica, pois as linhas de emissão serão suprimidas ou 

intensificadas a partir de alguma modificação no quimiossensor [199,203,218-221]. 

Existem basicamente dois tipos principais de complexos de Ln(III) que atuam como 

quimiossensores, que estão esquematizados na Figura 38, e são baseados na(o): 

1. substituição das moléculas de água, ligadas diretamente ao íon lantanóide, por 

outros ligantes (ânions e/ou ligantes-antena), que podem ocorrer de 2 formas:  

A) no complexo de Ln(III) que já contém um ligante-antena, a substituição das 

moléculas de água pode ser feita com o analito, como ânions por exemplo; 

B) em um complexo de Ln(III) que não possua ligante-antena, a substituição das 

moléculas de água pode ser feita inserindo um ligante-antena.  

2. ligante-antena atuar como receptor, capaz de se coordenar seletivamente a 

íons metálicos. Neste caso, o ligante-antena pode estar coordenado diretamente ao 

íon lantanóide ou estar inserido na estrutura do complexo, mas deve possuir átomos 

doadores disponíveis para se ligar ao outro íon metálico. 
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Figura 38. Esquema simplificado dos tipos de quimiossensores com complexos de 

Ln(III). 

 

A Figura 39 traz dois exemplos no qual pode-se observar que complexos de 

európio(III) com ligantes derivados do ciclen podem ser usados como sensores para 

ânions quelantes como salicilato (Figura 39(a)), a partir da remoção das moléculas 

de água coordenadas ao metal (tipo 1B de quimiossensor) [218]; bem como, outros 

exemplos com derivados semelhantes, como mostra a Figura 39(b), podem atuar na 

detecção seletiva de íons como cobre(II), a partir da formação de um composto 

tetranuclear com três unidades do complexo coordenados ao íon metálico pela porção 

fenantrolina (phen) [220]. Em outro trabalho, um sensor análogo ao mostrado na 

Figura 39(b) contendo a unidade [Ru(bpy)2]2+, bpy=2,2’-bipiridina, foi estudado e 

apresentou modulação da banda de emissão da [Ru(bpy)2]2+ com outros íons 

lantanóides, como neodímio e itérbio [221]. Isso demonstra a grande versatilidade no 

estudo dos complexos de Ln(III) como quimiossensores, inclusive contendo 

composições semelhantes como ilustrado nos exemplos acima, bem como, mostra a 

complexidade para obtenção de compostos que apresentem capacidade de 

modulação, monitorada pelas linhas de emissão do lantanóide, além das condições 

supracitadas para o efeito antena. 

 



 ___________________________ 5. Introdução  ________________________ 134 

 Tese de Doutorado                                                   Fabiane dos Santos Carlos 

(a) 

 

(b) 

 

Figura 39. (a) complexo de európio(III) quimiossensor para ânions quelantes. (b) 
complexo de európio(III) quimiossensor para cátions. 

 

Com base no que foi exposto, sabendo que a emissão do íon európio(III) é 

sensibilizada com efetividade através de ligantes -dicetonatos e -cetoésteres, muito 
similiares ao ligante FDC, esse capítulo apresenta a investigação de um complexo de 

európio(III) contendo o ligante MAC (explorado no capítulo 1) e FDC, expandindo 

assim o estudo quanto à detecção baseada na luminescência de íons do bloco f, aqui 

representado pelo íon európio(III).  Desta forma o estudo irá permitir a investigação 

de um sistema contendo dois tipos de fluoróforos: acridina e fluoreno, bem como, o 

complexo formado em solução no que tange a sua estequiometria, seu 

comportamento emissivo, incluindo estrutura fina e as intensidades relativas das 

transições nos espectros de emissão, e por fim, seu comportamento como 

quimiossensor do tipo 1A para ânions pela modulação da emissão do íon európio(III).  
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6. Objetivos gerais  
6.1. SISTEMA 1 – DEFM 

Investigar o comportamento fluorescente de um ligante derivado do fluoreno 

como quimiossensor para cátions. 

 

6.1. Objetivos Específicos 
1. Sintetizar ligante DEFM contendo o grupo luminescente fluoreno como mostrado 

na Figura 40.  

2. Caracterizar o ligante DEFM por análise elementar, técnicas espectroscópicas 

(fluorescência, ultravioleta-visível, infravermelho, ressonância magnética nuclear) 

e espectrometria de massas. 

3. Sempre que possível, determinar as estruturas dos produtos por difratometria de 

raios X de monocristal (DRX de monocristal). 

4. Utilizar cálculos teóricos (TD-DFT) a fim de confrontá-los com os resultados 

experimentais quanto ao seu comportamento de absorção de energia. 

5. Estudar a capacidade do ligante DEFM na detecção seletiva de cátions. 

6. Determinar a estequiometria do complexo formado em solução para o sistema 

DEFM:METAL. 

7. Investigar o modo de coordenação no sistema DEFM:METAL. 
8. Determinar a constante de formação (Kf) para o complexo DEFM:METAL formado 

em solução. 
 

 
Figura 40.  Ligante dietil 2-(9-fluorenil) malonato (DEFM). 
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6.2. SISTEMA 2 – MAC:FDC:Eu3+ 
Investigar o comportamento fluorescente de um sistema contendo dois 

fluoróforos diferentes (acridina – através do ligante MAC; e fluoreno – através do 

ligante FDC) na formação de um complexo contendo íon európio(III). Estudar o 

sistema MAC:FDC:Eu3+ como quimiossensor para ânions. 

 

6.1. Objetivos Específicos 
9. Sintetizar ligante FDC contendo o grupo luminescente fluoreno como mostrado na 

Figura 41.  

10. Caracterizar o precursor FDE e o ligante FDC por análise elementar, técnicas 

espectroscópicas (fluorescência, ultravioleta-visível, infravermelho, ressonância 

magnética nuclear) e espectrometria de massas. 

11. Sempre que possível, determinar as estruturas dos produtos por difratometria de 

raios X de monocristal (DRX de monocristal). 

12. Utilizar cálculos teóricos (TD-DFT) a fim de confrontá-los com os resultados 

experimentais, no que diz respeito a estimativa do nível tripleto de energia dos 

ligantes FDC e MAC. 

13. Determinar a estequiometria do complexo formado em solução para o sistema 

MAC:FDC:Eu3+ que melhor sensibiliza o íon lantanóide. 

14. Investigar o modo de coordenação destes ligantes polifuncionais, no sistema 

MAC:FDC:Eu3+. 
15. Estudar a capacidade do complexo na detecção seletiva de ânions. 

 

 
Figura 41.  Ligante fluoreno-dicarboxilato (FDC). 
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7. Parte Experimental 
7.1. Reagentes e Solventes  

2,7-dibromo-9-fluorenona (Aldrich) 

Acetato de Sódio (Carlo Erba) 

Álcool etílico (Química Moderna) 

Azida sódica (Synth) 

Benzoato de sódio (Merck) 

Bicarbonato de sódio (Synth) 

Brometo de sódio (EEL) 

Carbonato de sódio anidro (Synth) 

Cianato de sódio (Acros Organic) 

Cloreto de titânio(IV) (1M-CHCl3) 

(Aldrich) 

Clorofórmio (Synth) 

Dietil éter (Ecibra) 

Dietil malonato (Aldrich) 

Hidrogenofosfato de sódio (Vetec) 

Hidrossulfito de sódio (Vetec) 

Hidróxido de sódio (Biotec) 

Iodeto de sódio (Synth) 

Nitrato de európio hexahidratado 

(Aldrich) 

Nitrato de sódio (Vetec) 

Oxalato de sódio (Vetec) 

Perclorato de sódio (Vetec) 

Piridina (Synth) 

Salicilato de sódio (Merck) 

Sulfato de magnésio anidro (Merck) 

Sulfato de sódio anidro (Êxodo 

Científica) 

Tetrahidrofurano (Synth) 

Tiocianato de sódio (Riedel) 

 

7.2. Condições de atmosfera inerte, tratamento de solventes e calibração dos 
balões volumétricos/pipetas 

Alguns dos solventes foram previamente tratados baseados nos métodos 

descritos por Armarego e Perrin [106] sobre purificação de compostos químicos. A 

síntese de fluoreno-diéster (FDE) foi realizada em atmosfera de argônio (grau 

industrial, White Martins) e vácuo de 10-4 Torr. A calibração dos balões volumétricos 

(5 e 10 mL) e pipetas automáticas (100 e 1000 L), utilizadas para o preparo das 

soluções do trabalho, foram realizadas da seguinte forma: o volume total foi 

preenchido com água destilada, e pesado em balança analítica, medidas em 

triplicatas. A média das medidas de calibração apresentaram desvio menor que 5% 

do volume máximo, e foram repetidas a cada dois meses durante o período do 

trabalho. Após o uso, as vidrarias calibradas eram lavadas e secas ao ar.  
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7.3.  Análise Instrumental 
Análise Elementar e Espectroscopia Eletrônica de Absorção na Região 
Ultravioleta-Visível (UV-VIS) 

As análises elementares, visando a determinação em porcentagem de C, H e 

N, foram realizadas na Central Analítica do Instituto de Química da Universidade de 

São Paulo (USP), em um equipamento Perkin-Elmer, modelo CHN 2400. Para a 

obtenção dos espectros eletrônicos UV-VIS em solução foi utilizado um 

espectrofotômetro HP 8452A – Diode Array do Laboratório de Bioinorgânica (UFPR) 

e uma cubeta de quartzo com 1 cm de caminho óptico. 

 

Espectroscopia de Ressonância Magnética Nuclear de Hidrogênio e de Carbono 
(1H-RMN e 13C-RMN) 

As análises de 1H-RMN e 13C-RMN foram realizadas no Laboratório de RMN 

do Setor de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Paraná, Departamento 

de Bioquímica, em um espectrômetro Bruker 400 MHz Avance HD, ou ainda no 

Laboratório de RMN do Setor de Ciências Exatas da Universidade Federal do Paraná, 

Departamento de Química, em um espectrômetro Bruker 200 MHz Avance HD, ambos 

com Tetrametilsilano (TMS) como referência interna. 

 

Espectroscopia de Fluorescência e lavagem de cubeta e frascos 
Para as análises de excitação/emissão fluorescente e a determinação de 

rendimento quântico foi utilizado um espectrofluorímetro Shimadzu modelo RF5301-

PC, do Laboratório de Polímeros Paulo Scarpa (LAPPS) – UFPR e uma cubeta de 

quartzo com 1 cm de caminho óptico. A abertura de fenda (o “slit” de entrada e de 

saída) foi variado de 1,5 à 5 nm dependendo do teste, a potência do detector foi fixada 

em 800 volts (alta) e velocidade de varredura em 600 nm min-1 (média). Após as 

medidas, a cubeta de quartzo usada nos testes e os frascos de vidro usados no 

armazenamento das soluções preparadas, eram mantidos em água-régia por um dia, 

a fim de evitar adsorção do produto nos recipientes e posterior contaminação nos 

demais testes. 

 

Difratometria de Raios X de monocristal 
Os dados de difração, para análise de cela unitária, foram coletados 

empregando um difratômetro Bruker – D8 Venture equipado com detector de área 
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Photon 100 CMOS, duas fontes de radiação monocromática de Mo-Kα (γ = 0,7107 Å) 

e Cu-Kα (γ = 1,5418 Å), e dispositivo Kryoflex II, para realização de coletas à baixa 

temperatura. Os dados foram processados utilizando o programa APEX3 1. Os 

parâmetros de célula unitária encontrados foram comparados com dados da literatura 

utilizando a base de dados do CCDC (Cambridge Crystallographic Data Centre). A 

resolução das estruturas cristalinas foi executada pela técnica e doutoranda Francielle 

Sousa Santana. 

 

Cálculos Teóricos  
Para estimar a geometria no estado fundamental e a energia dos orbitais de 

fronteira dos ligantes e complexos estudados realizou-se cálculos teóricos TD-DFT 

(abreviatura do inglês “Time Dependent Density Functional Theory”), utilizando o 

funcional B3LYP com a função de base 6-311g(d,p) para todos os átomos. A partir 

das estruturas otimizadas calculou-se as energias livres dos compostos. Os espectros 

de absorção foram obtidos usando cálculos TD-DFT. Os dados foram obtidos 

utilizando o programa GAUSSIAN 2009 [107]; e os cálculos foram executados pelo 

Dr. Cristiano Zanlorenzi em parceria com o Laboratório de Polímeros Paulo Scarpa 

(LAPPS) – UFPR. 

 

Espectrometria de massas (ESI-MS)  
Os espectros de massas foram registrados na Central Analítica do Instituto de 

Química da Universidade de São Paulo (USP), em um equipamento MicroTof Bruker 

Daltonics de fonte ESI (Ionização por Eletrospray, do inglês “EletroSpray Ionization”) 

com analisador TOF (traduzido como tempo de vôo, do inglês “time of flight”) de alta 

resolução (10000 FWHM), no modo positivo e negativo, com injeção de amostra por 

infusão direta no equipamento. 

 

Teste de seletividade individual do ligante DEFM com cátions 
Em um balão volumétrico de 5 mL, previamente calibrado, adicionou-se  

50 L de uma solução a 10 mmol L-1 do ligante em etanol e 50 L de uma solução 

equimolar do cátion (sal cloreto) em etanol, em seguida a mistura foi levada até o 

volume final de 5 mL com etanol. As concentrações finais do ligante e do cátion foram 

de 100 mol L-1, e as soluções foram analisadas por espectroscopia de fluorescência 

em triplicata para cada íon. 
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Teste de competição de íons do ligante DEFM com cátions 
Em um balão volumétrico de 5 mL, previamente calibrado, adicionou-se  

50 L de uma solução a 10 mmol L-1 do ligante em etanol e 50 L de solução equimolar 

de 20 cátions diferentes (sais cloretos) em etanol, em seguida a mistura foi levada até 

o volume final de 5 mL com etanol. As concentrações finais do ligante e de cada cátion 

foram de 100 mol L-1, e as soluções foram analisadas por espectroscopia de 

fluorescência em quintuplicatas: para a amostra do ligante livre e amostras contendo 

ligante com adição de 22 cátions na ausência e presença de íons ferro(III). 

 

Determinação da estequiometria do complexo de DEFM formado em solução 
O teste foi baseado no formalismo de Job, também conhecido como método 

das variações contínuas, no qual preparou-se soluções equimolares do ligante e do 

metal de concentração 100 mol L-1 em etanol em seguida, realizou-se a mistura de 

diferentes volumes de cada solução, mantendo-se constante o volume final em 10 mL 

para todas. As amostras foram medidas em triplicatas e analisadas por espectroscopia 

de fluorescência.  

 

Estudo da reversibilidade do complexo [FeCl2(DEFM)2]+ 
No teste de reversibilidade, conhecido como “teste de ciclagens”, escolheu-se 

um ligante que possui uma constante de formação superior ao do sensor estudado 

com o mesmo metal, neste caso os testes foram realizados com o ligante EDTA. As 

ciclagens consistem na adição alternada do metal e EDTA, mantendo-se a 

concentração do sensor constante (100 mol L-1). Todas as soluções foram 

analisadas por espectroscopia de fluorescência em triplicatas. 

 

Figuras de mérito: DEFM e ferro(III) 
Condições nominais 

Para a obtenção das “figuras de mérito” deste trabalho, como seletividade, 

linearidade, exatidão, precisão e robustez, as condições de todas as medidas foram 

padronizadas, para atenuar erros aleatórios de análise. Tais condições padrões são 

chamadas “nominais” e estão sumarizadas na Tabela 35, estas foram respeitadas em 

todos os testes relacionados à parametrização do método utilizado com o sensor.  
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Tabela 35. Parâmetros e suas condições nominais de análise para o sistema DEFM 

e ferro(III) 

Parâmetros Condição Nominal 
Slit de entrada e saída 3 a 5 nm 

Velocidade de varredura Muito rápida (500 nm min-1) 
ex e em  296 e 316 nm 

Temperatura da medida Temperatura ambiente (20-25°C) 
Temperatura de armazenamento Geladeira (10-15°C) 

Atmosfera de argônio Não 
Tempo entre o preparo de amostra  

e a medida 2 h 

Meio Etanol 
Concentração dos metais (teste de 

seletividade individual) 1x10-4 mol L-1 

Concentração de íons ferro(III)  
(teste de repetibilidade e precisão 

intermediária) 
Nível 1 = LOQ= 51,85 nmol L-1 

Concentração de íons ferro(III)  
(teste de robustez) 1 mol L-1 

Calibração de balões volumétricos e 
pipetas automáticas Mensal 

Lavagem da cubeta antes e depois das 
medidas Água-régia/1 dia 

Lavagem da cubeta entre as medidas  
3 vezes 

2x Etanol e 1x Acetona 
 

Testes estatísticos 
Ferramentas estatísticas foram utilizadas a fim de identificar resultados 

anômalos, tendenciosos e não-homogêneos, para garantir que o sensor corresponda 

a um sistema estatisticamente robusto, preciso e exato, conforme os parâmetros 

adotados e recomendados por órgãos regulamentadores como ANVISA [108-109] e 

INMETRO [110]. Para a seletividade e linearidade realizou-se uma análise da curva 

de calibração com cálculo RSD, determinação do limite de detecção (LOD) e 

quantificação (LOQ), testes de Grubbs, Fisher, Cochram e Durbin-Watson. Os dados 

de repetibilidade e precisão intermediária foram analisados com a estimativa do RSD 

de Horwitz e o cálculo de Horrat, além do teste de Dixon. Os testes estatisticos para 

análise da robustez consistiram no Teste de Youden, com a produção do gráfico de 

Pareto. 
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Curva de calibração 

Em um balão volumétrico de 5 mL, previamente calibrado, adicionou-se 50 L 

de uma solução a 10 mmol L-1 do ligante em etanol e soluções a 10, 1, 0,1, 0,01, 0,001 

mmol L-1 do cátion (sal cloreto) em etanol, respectivamente, em seguida a mistura foi 

levada até o volume final de 5 mL com etanol. A concentração final do ligante foi de 

100 mol L-1 em todas as medidas, e do cátion foi de 0,1 a 1 mol L-1 respectivamente. 

As soluções foram analisadas por espectroscopia de fluorescência em triplicata para 

cada concentração do metal.  

 

Testes de repetibilidade, precisão intermediária e robustez 
Estes testes foram realizados em concentrações pré-estabelecidas de 

ferro(III), segundo a curva de calibração obtida. Para repetibilidade e precisão 

intermediária analisou-se o nível de concentração referente ao limite de quantificação 

(LOQ=51,85 nmol L-1) obtido para o quimiossensor, e para o teste de robustez 

analisou-se o nível de concentração 1 mol L-1 da faixa linear. A concentração do 

ligante foi de 100 mol L-1 em todas as medidas. As soluções foram analisadas por 

espectroscopia de fluorescência em triplicata para cada íon, e para os testes de 

precisão intermediária foram preparadas e medidas por um segundo analista. 

 

Recuperação em amostras reais 
A figura de mérito que analisa a exatidão do método utilizado com o sensor 

DEFM para a detecção de íons ferro(III) foi investigada com experimentos de 

recuperação empregando etanol combustível. As amostras foram preparadas da 

seguinte forma: em um balão volumétrico de 5 mL, previamente calibrado, adicionou-

se 50 L de uma solução a 10 mmol L-1 do ligante em etanol, 50, 250 e 500 L de uma 

solução de 100 mol L-1 de ferro(III) em etanol (três níveis de concentração), e o 

volume final foi completado com a matriz. As concentrações finais de ferro(III) 

adicionado foram de 100, 500 e 1000 nmol L-1, e do ligante 100 mol L-1. As amostras 

foram analisadas por espectroscopia de fluorescência em triplicatas.  

 

Estequiometria do sistema MAC:FDC:Eu3+ 
Em um balão volumétrico de 5 mL, previamente calibrado, adicionou-se  

50 L de uma solução a 10 mmol L-1 do ligante MAC em clorofórmio, 50 L de solução 
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equimolar do ligante FDC em etanol e 50 L de solução equimolar do íon európio(III) 

(sal nitrato) em etanol, em seguida a mistura foi levada até o volume final de 5 mL com 

etanol, tornando-a de proporção CHCl3:EtOH (1:99 v/v). A concentração final dos 

ligantes (MAC e FDC) e do íon foi de 100 mol L-1, e as soluções foram analisadas 

por espectroscopia de fluorescência em triplicatas. O teste também foi realizado 

aumentando as concentrações alternadamente de cada ligante e do íon lantanóide, 

analisadas por espectroscopia de fluorescência em triplicatas.  

 

Teste de seletividade individual do sistema MAC:FDC:Eu3+ com ânions 
Em um balão volumétrico de 5 mL, previamente calibrado, adicionou-se  

50 L de uma solução a 10 mmol L-1 do ligante MAC em clorofórmio, 100 L de 

solução equimolar do ligante FDC em etanol, 50 L de solução equimolar do íon 

európio(III) (sal nitrato) em etanol e 50 L de solução equimolar do ânion (contra-íon 

sódio) em etanol, em seguida a mistura foi levada até o volume final de 5 mL com 

etanol, tornando-a de proporção CHCl3:EtOH (1:99 v/v). As concentrações finais do 

ligante MAC, do íon európio(III) e dos demais íons foram de 100 mol L-1, e do ligante 

FDC de 200 mol L-1; as soluções foram analisadas por espectroscopia de 

fluorescência em triplicatas para cada íon. 

 

7.4. Sínteses 
7.4.1. Síntese de dietil-2-(2,7-dibromo-9H-fluoren-9-ilideno)malonato (FDE) - 
(C20H16Br2O4) 

Essa síntese é conhecida como “condensação de Knoevenagel” e foi 

realizada baseada, com algumas adaptações, no trabalho de W. Lehnert [222] com 

cetonas e malonato, como mostra o Esquema 11. Sob atmosfera de argônio, 

adicionou-se 15 mL de THF anidro e refrigerado a 0°C (com o auxílio de um banho de 

gelo) em 5,92 mL (5,92 mmol) de uma solução 1 mol L-1 de TiCl4 em clorofórmio.  Em 

seguida, adicionou-se ao sistema 0,45 mL (2,96 mmol) de dietilmalonato e 1g (2,96 

mmol) de 2,7-dibromo-9-fluorenona ambos a 0 °C. O sistema foi mantido sob agitação 

em banho de gelo e atmosfera inerte por alguns minutos, e então gotejou-se no meio 

reacional a mistura de 1 mL (0,012 mol) de piridina anidra diluída em 5 mL de THF 

anidro durante aproximadamente 40 minutos, obtendo-se uma suspensão amarela 

com sobrenadante laranjado intenso. Após a adição de piridina, removeu-se o banho 
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de gelo, mantendo-se a atmosfera inerte e a agitação sem aquecimento por 

aproximadamente 41 horas. Após o tempo transcorrido a suspensão foi transferida 

em 100 mL de água destilada, formando-se duas fases límpidas, a fase aquosa de 

coloração amarela e a orgânica praticamente incolor. Com a fase aquosa realizou-se 

extração com éter dietílico, em três porções de 50 mL, utilizando um funil de 

separação. Ao final da extração a fase aquosa apresentou-se incolor e a fase orgânica 

amarela intensa. Com a fase orgânica realizou-se três lavagens na seguinte ordem: 

50 mL de solução saturada de cloreto de sódio 50 mL de solução saturada de 

hidrogenocarbonato de sódio e 50 mL de salmoura novamente.  Posteriormente às 

lavagens, a solução orgânica foi deixada sob agitação com MgSO4 anidro, sem 

aquecimento, por aproximadamente 15 minutos. Em seguida, o solvente foi removido 

por rotoevaporador para obtenção de um sólido laranjado que foi seco sob vácuo. 

Rendimento: 1,35 g (95%), calculado pela fórmula molecular C20H16Br2O4; 480,15 g 

mol-1. Análise elementar: C% 50,18 (50,03); H% 3,03 (3,36); N% 0,09 (0,00) (valores 

calculados entre parênteses). 

 

 
Esquema 11. Síntese de FDE. 
 

7.4.2. Síntese de 2,7-dibromo-9H-fluoren-9-ilideno de sódio (Na2(FDC).2H2O) - 
(C16H10Br2Na2O6) 

Para a obtenção do ligante FDC foi realizado uma reação de hidrólise básica, 

ilustrado no Esquema 12, em 20 mL de etanol com 1 g (2,08 mmol) de seu precursor 

FDE e 0,33 g (8,32 mmol) de NaOH, por aproximadamente 2h sob sistema de refluxo. 

Após o tempo transcorrido, a suspensão branca obtida foi filtrada, o sólido foi lavado 

com etanol gelado e seco sob vácuo. Rendimento: 0,90 g (92%), calculado pela 

fórmula molecular C16H10Br2Na2O6; 504,03 g mol-1. Análise elementar: C% 37,97 
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(38,13); H% 1,94 (2,00); N% 0,16 (0,00) (valores calculados entre parênteses). 

 
Esquema 12. Síntese de FDC. 
 

7.4.3. Síntese de dietil 2-(9-fluorenil) malonato (DEFM) - (C20H20O4) 
Esta síntese foi realizada de acordo com o método descrito por Qin-Hui Luo e 

colaboradores [192], como mostra o Esquema 13. Em uma solução de 6,4 g de dietil 

malonato (0,04 mol) em 10 mL de DMF anidra foi adicionado 4,24 g de carbonato de 

sódio anidro (0,04 mol), e deixou-se agitando por 10 minutos. Em seguida adicionou-

se uma solução de 9,8 g de 9-bromofluoreno (0,04 mol) em 40 mL de DMF. A mistura 

resultante foi deixada sob refluxo com banho de silicone a aproximadamente 160°C, 

por 24 horas, e após este período, em temperatura ambiente, transferida em 500 mL 

de água gelada. A suspensão formada foi extraída com três porções de 50 mL de dietil 

éter. A fase orgânica foi seca sobre sulfato de sódio anidro e o solvente foi removido 

no rotoevaporador para a obtenção de um sólido laranja. Em seguida, foi recristalizado 

em etanol, filtrado, lavado em etanol gelado e seco sob vácuo. Rendimento: 8,04 g 

(62 %), calculado pela fórmula molecular C20H20O4, 324,37 g mol-1. Análise 
elementar: C% 74,10 (74,06); H% 6,27 (6,21); N% 0,10 (0,00) (valores calculados 

entre parênteses). 
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Esquema 13. Síntese de DEFM.
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8. Resultados e Discussão 
8.1. SISTEMA 1 - DEFM (C20H20O4)  

A síntese para obtenção de DEFM foi baseada no método descrito por Qin-

Hui Luo e colaboradores [192]. Nosso grupo de pesquisa trabalhou com DEFM como 

um precursor para a rota de síntese de ligantes acíclicos em 2017 [143] que foram 

investigados como quimiossensores para cátions. Devido a fatores interessantes na 

sua composição, como ser um derivado de fluoreno, uma molécula relativamente 

pequena, portanto mais rígida quando comparado às moléculas maiores com mais 

modos vibracionais (que podem perder energia por relaxação não-radiativa), bem 

como, possuir a capacidade de atuar como um ligante quelante, decidiu-se investigar 

seu comportamento emissivo e como possível quimiossensor para íons inorgânicos.  

 

8.1.1. Análise elementar (CHN), espectroscopia de massas (ESI-MS), 
ressonância magnética nuclear de hidrogênio (1H-RMN) e carbono (13C-RMN) e 
difratometria de raios-X de monocristal (DRX) 

A análise elementar (CHN) para o ligante DEFM forneceu os seguintes 

resultados C% 74,10 (74,06); H% 6,27 (6,21); N% 0,10 (0,00), sendo os valores entre 

parênteses os valores calculados com base na fórmula C20H20O4, estando de acordo 

com os valores experimentais. O espectro de massas obtido por ESI-MS no modo 

positivo,  Figura 42 , mostra o pico molecular, [DEFM]+, de razão massa/carga 325,15 

condizente com a distribuição isotópica esperada e calculada pelo programa 

ChemDraw. As Figura 43 e 44 mostram os espectros de 1H-RMN e 13C-RMN do 

ligante DEFM. Os deslocamentos químicos juntamente com a integração dos sinais 

são coerentes com as atribuições realizadas e com a composição química 

apresentada na Tabela 36. Os sinais que foram obtidos na região entre 7,24 ppm 

(singleto), 76 à 77 ppm (tripleto) correspondem ao solvente clorofórmio usado nas 

análises [123]. O perfil espectral obtido, para ambos os espectros, foi comparado com 

os valores simulados [122], e estão entre parênteses nas tabelas ao lado dos valores 

obtidos, mostrando coerência nas atribuições. 
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Figura 42. (a) Espectro de massas (ESI-MS) no modo positivo, experimental e 

simulado, e (b) atribuição do pico molecular para o ligante DEFM. 

 

 
Figura 43. Espectro de 1H-RMN de DEFM. 
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(a)

 

(b)

 
Figura 44. Espectro de 13C-RMN de DEFM em: a) sem DEPT135; b) com DEPT135. 
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Tabela 36. (a) Deslocamento químico, multiplicidade e integração dos sinais de  
1H-RMN de DEFM. (b) Deslocamento químico de 13C-RMN com e sem DEPT135 de 

DEFM. 

(a) 

 

1H δ (ppm)  Multiplicidade Integração 
8 1,06 – 1,09 Tripleto (t) 6,00 (6H) 
6 3,95 – 3,96 Dubleto (d) 0,96 (1H) 
7 4,06 – 4,11 Quarteto (q) 4,10 (4H) 
5 4,68 – 4,70 Dubleto (d) 1,00 (1H) 
2 7,25 – 7,29 Tripleto (t) 2,00 (2H) 
3 7,34 – 7,38 Tripleto (t) 2,05 (2H) 
1 7,52 – 7,54 Dubleto (d) 2,05 (2H) 
4 7, 71 – 7,73 Dubleto (d) 2,05 (2H) 

(b) 
 

 

13C δ (ppm)  δ (ppm) (DEPT 135) 
11 13,82 (14,1) 13,82 
7 46,15 (39,0) 46,15 
8 55,31 (56,1) 55,31 
10 61,39 (61,3) 61,39 (NEGATIVO) 
1 119,78 (120,5) 119,78 
2 124,91 (125,2) 124,90 
4 127,06 (126,2) 127,06 
3 127,72 (126,7) 127,72 
5 141,32 (142,6) (NÃO APARECE) 
6 143,83 (143,6) (NÃO APARECE) 
9 168,05 (169,9) (NÃO APARECE) 

 

Foram obtidos monocristais de DEFM por evaporação lenta da solução-mãe 

do composto em EtOH, no qual a representação ORTEP da estrutura cristalina está 

ilustrada na Figura 45(a). Um segundo monocristal de DEFM foi isolado (Figura 
45(b)), em uma tentativa de metalação, novamente por evaporação lenta da solução-

mãe da reação em MeOH, no qual constatou-se tratar de um polimorfo de 

empacotamento do composto [223]. O polimorfismo consiste na habilidade de uma 

substância existir no estado sólido com duas ou mais estruturas cristalinas distintas, 

sendo dividido em duas classes: conformacional e por empacotamento [223]. Os 

parâmetros de célula unitária encontrados foram comparados com dados da literatura, 

utilizando a base de dados do CCDC (Cambridge Crystallographic Data Centre), no 

qual pôde-se constatar que ambas as formas cristalinas obtidas são inéditas. Um dos 

aspectos que torna distinto os polimorfos de um composto são as suas propriedades 

físico-químicas, que podem divergir um em relação ao outro, como por exemplo: ponto 

de fusão, dureza, solubilidade, densidade, entre outras. A Tabela 37 traz alguns dados 

sobre a coleta e refinamento das difrações, no qual é possível observar que os 
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polimorfos I e II não diferem em muitos aspectos entre si, ambos cristalizam no 

sistema monoclínico, e com dimensões de cela unitária distintas. As distâncias e 

ângulos de ligação dos dois monocristais são trazidos no ANEXO 7 (Tabelas 63-64). 
 

Tabela 37. Principais dados cristalográficos dos monocristais de DEFM. 

DADOS POLIMORFO I POLIMORFO II

Fórmula empírica C20H20O4 C20H20O4 
Massa Molar 324,36 g mol-1 324,36 g mol-1 

Temperatura 200(2) K 302(2) K 

Comprimento de onda  1,54178 Å 1,54178 Å 

Sistema cristalino Monoclínico Monoclínico 

Grupo espacial P21/c P21/c 

Cor do cristal/forma Laranja/paralelepípedo Laranja/paralelepípedo 

Volume 1707,86(7) Å3 1704,78(10) Å3

Z 4 4 

Densidade 1,261 mg/m3 1,264 mg/m3 

Coeficiente de absorção 0,709 mm-1 0,710 mm-1 

Dimensão do cristal 0,304x0,139x0,088 mm 0,583x0,107x0,052 mm 

Coeficiente de extinção N/A 0,0025(5) 

Dimensões de cela unitária 

a= 8,9825(2) Å a= 12,903(4) Å 

b= 16,4142(4) Å b= 7,8726(3) Å 

c= 11,6522(3) Å c= 17,4109(6) Å 

α= 90º α= 90º 

β= 96,300(10) ° β= 105,396(2)º 

γ= 90º γ= 90º 

 

 

 

 

 

 



 ______________________ 8. Resultados e Discussão ___________________ 152 

 Tese de Doutorado                                                   Fabiane dos Santos Carlos 

(a) 

 

(a’) 

 
(b) 

 

(b’) 

 

Figura 45. Representação ORTEP dos monocristais de DEFM em (a) polimorfo 1 e 

(b) polimorfo 2, com suas respectivas celas unitárias. Elipsóides termais com 50% de 

probabilidade. 

 

8.1.2. Espectroscopia de fluorescência e espectroscopia eletrônica de absorção 
no ultravioleta-visível (UV-VIS) para o ligante DEFM: aplicação como 
quimiossensor e cálculos mecânico-quânticos TD-DFT 

A Figura 47(a) ilustra o espectro de absorção UV-VIS do ligante DEFM, 
juntamente com os espectros de excitação e emissão fluorescente. O espectro de 

absorção apresenta uma banda intensa em 268 nm e outra de menor intensidade em 

302 nm. Os valores de absortividade molar obtidos foram de 1,21x105 e 8,65 x103 L 

mol-1 cm-1, respectivamente. As bandas foram atribuídas às transições do tipo  → *, 
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observadas em sistemas aromáticos [125], e coincidente com o perfil do fluoróforo 

(fluoreno). A fim de investigar a concentração que apresenta maior intensidade 

fluorescente, realizou-se um estudo da emissão do ligante DEFM em diversas 

concentrações, de 1x10-3 a 1x10-7 mol L-1, em EtOH; com isso foi possível observar 

que a concentração que fornece o maior rendimento quântico é igual a 1x10-4 mol L-1. 

A Figura 47(a) mostra que o perfil fluorimétrico para DEFM quando excitado em 296 

nm, promove emissão em 316 nm. 

A Figura 47(b) ilustra as intensidades fluorescentes médias do ligante na 

investigação para a detecção seletiva com cátions, chamado de “teste de seletividade 

individual”, nas mesmas condições de concentração e solvente, realizadas em 

triplicatas. A partir disso, foi possível observar que a interação do ligante DEFM com 

íons ferro(III) promove uma supressão expressiva de aproximadamente 99% da 

intensidade fluorescente. Ou seja, DEFM atua como sensor fluorescente para o íon 

férrico, sendo um quimiossensor do tipo CHEQ (do inglês “chelation enhancement 

quenching”), pois diminui a intensidade fluorescente na presença do analito.  

A Figura 47(c), através do teste de competição de íons, ilustra que o ligante 

DEFM atua como um bom quimiossensor na detecção seletiva e específica de íons 

ferro(III) sem íons interferentes. O teste de competição de íons, que pode ser chamado 

de teste de seletividade coletiva, simula um ambiente complexo com 21 cátions 

diferentes, que podem interagir com o ligante afetando sua especificidade. Porém 

observa-se que o ligante responde de maneira diferente quando interage com íons 

ferro(III), promovendo supressão próxima a 90% na sua presença e cerca de 55% na 

sua ausência, permitindo sua distinção em um ambiente saturado de íons, conferindo 

ao quimiossensor relativa especificidade, com a possível formação de um complexo 

estável em solução. O ferro(III) forma preferencialmente complexos com ligantes que 

se coordenam a átomos oxigênio, como fosfatos e oxalatos [140]. Logo, um complexo 

de ferro(III) com DEFM, que possui átomos oxigênio doadores em sua composição, 

torna a atribuição provável. 

A Figura 47(d) mostra que o máximo obtido no gráfico de Job corresponde a 

fração molar igual a 0,3 para íons ferro(III), o que permite atribuir a formação de um 

complexo de razão 1:2 (metal:ligante), atribuído como [FeCl2(DEFM)2]+, no qual os 

ligantes DEFM estão coordenados de forma bidentada ao centro metálico, que está 

ligado ainda a dois cloros. 

A Figura 47(e) traz o “gráfico de Benesi-Hildebrand” (discutido na seção 
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4.3.3), que apresenta uma reta de coeficiente de determinação igual a 0,9928, no qual 

a razão entre sua inclinação e o intercepto permite obter a constante de formação (Kf) 

do complexo [FeCl2(DEFM)2]+, sendo igual a 1,5x106 L2 mol-2 (logK=6,18). A 

estabilidade observada não mostrou-se tão elevada considerando o caráter quelato 

do ligante DEFM, mas pode sugerir a especificidade em relação aos demais íons 

testados.  

O formalismo de “Stern-Volmer” [1,7], dado pela Equação 13, permite estimar 

a constante de supressão (KSV) através da linearização do gráfico, mostrado na Figura 
47(f), que relaciona a razão F0/F em função da concentração do agente supressor, no 

caso íons ferro(III). Com base na inclinação da reta obtida (R2= 0,9942), a constante 

de supressão (KSV) encontrada foi igual a 1,0x106. De acordo com o formalismo 

descrito, a supressão da intensidade fluorescente de um dado sistema pode ocorrer 

de duas formas principais: i) supressão estática: através da formação de um 

complexo; ii) supressão dinâmica: através de mecanismos colisionais, com perda de 

energia por processos não-radiativos. Os valores similares das duas constantes 

supracitadas obtidas, Kf e KSV, permite sugerir que a formação do complexo 

[FeCl2(DEFM)2]+ contribua para a supressão estática do sistema. 

 

F0
F = 1 + kq 0[Q]  = 1 + KSV[Q]  Equação 13

Sendo: F e F0= intensidade fluorescente na presença e ausência do agente 

supressor, respectivamente; [Q]= concentração do agente supressor (“quencher”);  

x= estequiometria para o agente supressor; KSV= constante de supressão Stern-

Volmer; = tempo de vida no estado excitado na ausência do agente supressor; kq= 

constante cinética bimolecular de supressão.  

 

Cálculos mecânico-quânticos foram realizados utilizando a TD-DFT (time 

dependent density functional theory) a fim de entender qual seria o estado de spin 

mais provável do metal no complexo formado (sexteto ou dubleto conforme ilustra a 

Figura 46), bem como, para ter acesso aos orbitais moleculares e as transições 

eletrônicas observadas no ligante livre DEFM e em seu complexo.  
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Figura 46. Arranjo eletrônico d5 para o íon ferro(III) em campo fraco (multiplicidade 

sexteto) e campo forte (multiplicidade dubleto). 

 

Os cálculos teóricos realizados permitiram estimar a energia eletrônica do 

complexo [FeCl2(DEFM)2]+, nos diferentes estados de spin do íon metálico. Assim, 

constatou-se que o estado sexteto é cerca de 82,50 kJ mol-1 mais estável que o estado 

dubleto no complexo formado. Desta forma, toda discussão sobre os fenômenos de 

supressão da emissão de [FeCl2(DEFM)2]+  foi realizada sob a perspectiva do estado 

sexteto do íon ferro(III), considerando assim, um complexo de campo fraco (spin alto). 

Os espectros simulados do ligante livre e seu complexo de ferro(III), no estado de spin 

sexteto, mostrados na Figura 48(b-c) respectivamente, mostraram grande 

similaridade com os perfis experimentais, Figura 48(a), no qual pode ser observado 

uma banda intensa em 268 nm, coerente com os resultados teóricos trazidos na 

Tabela 38, e atribuído às transições do tipo * no ligante, com densidade eletrônica 

centrada majoritariamente no fluoróforo fluoreno. 

A partir do exposto, os cálculos possibilitaram a atribuição das principais 

transições com relação aos orbitais de fronteira, como mostra a Tabela 38, para o 

ligante livre e o complexo no estado fundamental sexteto.  A Figura 49 traz as 

estruturas otimizadas das espécies por CAM-B3LYP/6-311G(D,P)  a Figura 50 ilustra 

o diagrama de energia construído para o sensor livre DEFM e para o complexo 

[FeCl2(DEFM)2]+ (de configuração octaédrica), juntamente com a composição dos 

orbitais envolvidos nas transições. A partir da otimização foi possível realizar uma 

investigação quanto a estabilidade do complexo, baseado em cálculos de energia 

livre, revelando um valor de -1239 kJ mol-1 para [FeCl2(DEFM)2]. 
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Uma inspeção nos orbitais de fronteira do ligante livre, Figura 50(a), mostra 

que todas as transições estão centradas majoritariamente na porção do fluoróforo 

fluoreno, enquanto as principais transições no complexo [FeCl2(DEFM)2]+ mostram 

diferentes participações dos orbitais moleculares. O orbital HOMO-12(-9,05 eV) e 

LUMO+3(-1,59 eV) do complexo, estão centrados majoritariamente na porção do 

malonato. Logo, após a excitação do complexo, um elétron do orbital HOMO(-6,93 eV) 

pode ser transferido ao orbital HOMO-12, como mostra a Figura 50(b), através da 

transferência de elétron fotoinduzida (abreviado como PET, do inglês, “photoinduced 

electron transfer”). Assim, o elétron excitado no orbital LUMO+3 se torna impedido de 

retornar ao estado fundamental tão imediatamente como demanda os processos 

emissivos, e como consequência tem-se uma drástica supressão da intensidade 

fluorescente com a formação do complexo [FeCl2(DEFM)2]+. O processo PET ocorre 

comumente a curtas distâncias na molécula (menores que 15 Å) e acarreta a 

supressão da emissão do sistema. Desta forma, com base na geometria otimizada do 

complexo, pode-se calcular a distância entre a porção fluoreno e a porção malonato, 

que corresponde em média a aproximadamente 7 Å (média obtida pelo programa a 

partir da medição de vários pontos das duas porções, como mostra a seta ilustrativa 

na Figura 49(a)), o que corrobora o mecanismo de transferência de elétron atribuído 

a essas porções no complexo, com consequente diminuição da intensidade 

fluorescente observada. É importante lembrar que no ensaio de competição de íons, 

ao contrário da seletividade individual, o comportamento observado é consequência 

direta das estabilidades relativas dos diversos íons complexos que coexistem em 

equilíbrios simultâneos em solução. As estabilidades específicas de cada complexo 

são influenciadas pelas energias dos orbitais moleculares de fronteiras, que 

consequentemente, afetam a possibilidade de ocorrência do efeito PET de supressão. 
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Figura 47. (a) Espectro de absorção UV-VIS, excitação e emissão fluorescente. 100 

mol L-1; slits 3 nm. (b) Teste de seletividade de DEFM e diferentes cátions. 
[DEFM]=[cátions]=100 mol L-1; slits 3 e 5 nm. (c) Competição de cátions de DEFM 
na presença e ausência de ferro(III). (d) Gráfico de Job. [DEFM]=[ferro(III)]=10 mol 
L-1. (e) Gráfico de Benesi-Hildebrand. (f) Gráfico de linearização de Stern-Volmer. ex= 
296 nm; em= 316 nm, meio: EtOH. 
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Figura 48. (a) Espectros de absorção experimentais para o ligante livre e seu 

complexo de ferro(III) em etanol. Perfil de absorção simulados para (b) ligante DEFM 

livre; (c) complexo no estado de spin sexteto. 
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Figura 49. Estruturas otimizadas para (a) DEFM livre e (b) complexo [FeCl2(DEFM)2]+. 
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Figura 50. (a) Orbitais de fronteira do sensor DEFM, e seu complexo [FeCl2(DEFM)2]+. 
(b) Ilustração do diagrama de energia dos orbitais de fronteira associados a emissão 

fluorescente do ligante DEFM, e seu complexo com ferro(III). 
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Tabela 38. Principais transições eletrônicas obtidas por TD-DFT para o ligante livre 

DEFM e seu complexo [FeCl2(DEFM)2]+. 

COMPOSTO 
Comprimento de 

onda (nm) 
(experimental) 

Força do 
oscilador 

(f) 
Principais transições 

DEFM 
272 (302) 0,42 HOMO→LUMO  
217 (290) 0,21 HOMO→LUMO+3  
193 (266) 0,75 HOMO-1→LUMO+3  

[FeCl2(DEFM)2]+ 
347 (320) 0,09 HOMO-13→LUMO  
286 (290) 0,10 HOMO-12 →LUMO+3
261 (302) 0,27 HOMO-13 →LUMO+4
267 (266) 0,66 HOMO→LUMO+5 

 

8.1.2.1. Obtenção de figuras de mérito do quimiossensor DEFM na detecção 
seletiva de íons ferro(III) 

De maneira similar ao estudo realizado no capítulo 1 para o ligante MAC com 

íons cádmio(II), com a intenção de obter figuras de mérito e atestar a adequação do 

quimiossensor DEFM na detecção seletiva de íons ferro(III) [148], foram padronizadas 

as condições das medidas, para atenuar erros aleatórios de análise. As condições 

“nominais” são trazidas na Tabela 35 (seção experimental), e foram respeitadas nos 

testes realizados. As figuras de mérito obtidas neste capítulo correspondem à 

seletividade, linearidade, exatidão, precisão e robustez, e serão discutidas a seguir, 

bem como no ANEXO 8, trazendo os resultados obtidos para o sistema de detecção 

do sensor DEFM ao íon férrico. Ferramentas estatísticas foram utilizadas a fim de 

identificar resultados anômalos, tendenciosos e não-homogêneos, para garantir que 

o quimiossensor corresponda a um sistema estatisticamente robusto, preciso e exato, 

conforme os parâmetros adotados e recomendados por órgãos reguladores como 

ANVISA [108-109] e INMETRO [110]. 

 

8.1.2.1.1. Seletividade, linearidade, repetibilidade, precisão intermediária, 
reversibilidade e robustez  

O teste de seletividade individual, trazido na Figura 47(b), mostrou grande 

especificidade na detecção de íons ferro(III) através do sensor DEFM, com forte 

supressão da intensidade fluorescente em relação aos diversos cátions testados. Para 

essas medidas de seletividade feitas em triplicatas para cada íon, calculou-se o desvio 
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padrão relativo ou RSD (discutido no capítulo 1 seção 4.3.5.1), e apresentaram 

valores muito abaixo dos máximos aceitáveis e recomendados por órgãos reguladores 

como ANVISA [108,109] e INMETRO [110]. Os dados obtidos no teste de seletividade 

individual estão sumarizados no ANEXO 8 para todos os íons. O teste de competição 

de íons tem como finalidade analisar amostras contendo vários interferentes suspeitos 

na presença da espécie de interesse, e foi realizado de modo análogo ao estudo 

discutido no capítulo 1 (seção 4.3.5.5) deste trabalho, logo, com todos os possíveis 

interferentes reunidos na mesma amostra, para atestar a especificidade do sensor 

[149-152]. A Figura 47(c) mostra que o sensor DEFM é altamente seletivo na 

detecção de íons ferro(III), pois o efeito CHEQ do sensor fluorescente na presença e 

na ausência desse metal permite sua distinção e detecção específica sem 

interferentes. Testes estatísticos, Tabela 39, não apresentaram nenhum “outlier” dos 

resultados (teste de Dixon e teste de Grubbs, sendo Qtabelado= 0,71 e Gtabelado= 1,715), 

bem como nenhuma discrepância entre as variâncias das medidas (teste de Fisher, 

sendo Ftabelado= 9,605), Tabela 40, considerando um intervalo de 95% de confiança, 

grau de liberdade igual a 4 e número de replicatas igual a 5, com monitoramento da 

banda de emissão em 316 nm. 
 
Tabela 39. Dados estatísticos do ensaio de “competição de íons” para o sistema de 

detecção do ligante DEFM e íons ferro(III). 

Soluções Média Desvio 
padrão  

RSD 
(%) 

Variância 
(s2) 

Outlier? 
DIXON GRUBBS 

1 DEFM 124,920 1,851 1,481 3,425 NÃO NÃO 

2 
DEFM + 21 

METAIS 
50,781 1,429 2,813 2,041 NÃO NÃO 

3 
DEFM + 21 

METAIS  
+ ferro(III) 

17,316 0,828 4,782 0,686 NÃO NÃO 
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Tabela 40. Combinações para o teste de Fisher (teste F) usados no ensaio de 

“competição de íons” do sistema de detecção do ligante DEFM e íons ferro(III). 

COMBINAÇÕES TESTADAS DAS  
VARIÂNCIAS DAS SOLUÇÕES 

TESTE F (Ftab= 9,605) 
FCALCULADO RESULTADO 

1:2 DEFM livre versus DEFM + 21 METAIS 1,678 Aprovado 

1:3 DEFM livre versus DEFM + 21 METAIS  
+ ferro(III) 4,994 Aprovado 

2:3 DEFM + 19 METAIS versus DEFM + 21 METAIS 
+ ferro(III) 2,976 Aprovado 

 

A Figura 51(a) ilustra a faixa linear da curva de calibração do sensor DEFM, 

correspondente as concentrações 0,1-1,0 mol L-1 do íon ferro(III), com uma reta de 

coeficiente de determinação (R2) igual a 0,997, portanto, de acordo com as agências 

reguladoras (ANVISA [108], INMETRO [110]). A partir da faixa linear, com o valor de 

coeficiente angular (inclinação da reta), e o desvio padrão das medidas em 

decaplicata do sensor (branco analítico), podem-se obter os valores de limite de 

detecção (LOD) e quantificação (LOQ) (discutido na seção 4.3.5.2). Neste caso, os 

valores obtidos foram 15,56 e 51,85 nmol L-1, respectivamente, sendo valores 

expressivamente baixos demonstrando, portanto, elevada detectabilidade do 

quimiossensor DEFM. Os testes estatisticos que foram realizados para a faixa linear 

estão agrupados e discutidos no ANEXO 8 deste relatório, e correspondem ao: teste 

de Grubbs, teste de Fisher, e ainda uma avaliação dos resíduos de cada ponto do 

gráfico com os testes de Cochram e Durbin-Watson, com a obtenção do gráfico de 

dispersão residual. Os resultados dos testes estatísticos confirmam que a faixa linear 

obtida é estatisticamente aprovada com 95% de nível de confiança.  

A Figura 51(b) mostra os testes de repetibilidade e precisão intermediária 

realizados pelo analista responsável pela curva de calibração (repetibilidade) e por um 

segundo analista, diferente do primeiro (precisão intermediária). O nível de 

concentração escolhido foi correspondente ao limite de quantificação (LOQ) 

encontrado a partir da faixa linear obtida. Logo, nesses experimentos a concentração 

do sensor foi mantida fixa (100 mol L-1) e a concentração de íons ferro(III) medida foi 

de 51,85 nmol L-1. As medidas respeitaram as condições nominais pré-estabelecidas, 

incluindo os parâmetros do equipamento utilizado, e preparadas de forma individual 

por cada um dos analistas em decaplicatas. O teste pode ser considerado repetitível 

e reprodutível se para o nível de concentração analisado (LOQ) for obtido uma média 
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semelhante com a aprovação de testes estatisticos como Dixon (identificação de 

“outliers”) e Horrat [149-152]. A Figura 51(b) mostra os valores médios obtidos pelos 

dois analistas para o nível de concentração no limite de quantificação da faixa linear, 

e pode-se observar de imediato uma semelhança nos dados bem como um desvio 

padrão baixo para ambos os operadores.  

Os testes estatisticos realizados nesses ensaios foram: média, desvio padrão, 

desvio padrão relativo (RSD), Horwitz (RSD teórico), teste de Dixon (verificação de 

outliers) e HORRAT, das decaplicatas em cada nível de concentração testado de cada 

analista (discutido na seção 4.3.5.3). A Tabela 41 mostra que para o nível de 

concentração analisado pelos analistas, não houve “outlier” entre as replicatas. O 

desvio padrão de Horwitz, ou RSD teórico, simboliza o desvio padrão máximo 

esperado para o conjunto de dados analisados. Destaca-se que o valor encontrado 

de HORRAT (RSDexperimental/RSDHORWITZ) deve ser menor ou igual a 1, mostrando que 

o desvio padrão relativo experimental obtido do método não ultrapassa o desvio 

padrão relativo máximo teórico [149-152]. A Tabela 42 traz os resultados dos dois 

analistas, com seus valores de HORRAT consideravelmente abaixo da unidade, 

estando de acordo com um método estatisticamente repetitível e reprodutível 

considerando um intervalo de 95% de confiança.  

A fim de avaliar a robustez para o sistema do ligante DEFM com íons ferro(III), 

realizou-se um planejamento fatorial fracionário a partir de oito combinações 

diferentes de sete condições nominais alteradas, baseado no “Teste de Youden”, 

mantendo fixo as concentrações do ligante e do metal em 100 e 1 mol L-1, 

respectivamente, em todas as combinações, de forma similar a seção 4.3.5.4. deste 

relatório. A Tabela 44  mostra as sete condições e suas respectivas alterações para 

o teste da avaliação de robustez do método, e a Tabela 45 traz as oito combinações 

realizadas, de modo a variar quatro vezes cada condição escolhida em quatro 

combinações distintas. Com a média obtida das duplicatas das combinações fatoriais, 

realizou-se um teste F (teste de Fisher). A Tabela 43 traz os valores de Fisher obtidos 

para cada condição variada, mostrando que nenhuma das alterações realizadas nas 

condições nominais testadas apresentaram discrepâncias estatisticamente 

significativas, superiores ao Ftabelado=15,44, e a partir do teste das variâncias, o método 

desenvolvido mostrou-se robusto. 

A Figura 51(c) ilustra o “Gráfico de Pareto”, para análise da robustez do 

sistema de detecção do sensor DEFM com íons ferro(III), traz em barras o valor do 
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desvio padrão de cada condição variada no teste de Youden [149-152]. Nota-se que 

todas as alterações das condições nominais no teste de Youden não apresentaram 

discrepâncias significativas nas medidas, e o método desenvolvido pode ser 

considerado robusto segundo o gráfico de Pareto, pois nenhum valor de desvio padrão 

de cada condição analisada ultrapassou a linha de significância calculada para o 

sistema de 0,4. Além disso, é possível ordenar as condições nominais a partir dos 

desvios obtidos das medidas, indicando as condições que foram mais afetadas com 

as alterações realizadas, assim, obteve-se o seguinte ordenamento: 5>1>7>6>2>3>4. 

Portanto, a forma de armazenamento das amostras após o preparo (condição 5) e a 

temperatura das soluções medidas (condição 1) apresentaram maior alteração com a 

variação na condição, bem como, a alteração na marca do solvente etanol mostrou a 

menor das variações nos resultados (condição 4).  

Por fim, para o teste de reversibilidade, foi utilizado o ligante EDTA, uma vez 

que sua constante de formação do complexo com íons ferro(III) é cerca de 1x1025 [18], 

portanto, consideravelmente superior ao encontrado para [FeCl2(DEFM)2]+. A Figura 
51(d) ilustra como o teste foi realizado, com 4 ciclos de EDTA ao sistema, mostrando 

que o ligante DEFM possui capacidade de reuso sem perda de rendimento quântico, 

logo, pode-se concluir que este atua como um quimiossensor eficientemente 

reversível. 

 

Tabela 41. Teste de Dixon (teste Q) para analisar valores anômalos das medidas no 

teste de repetibilidade e precisão intermediária para o quimiossensor DEFM e íons 

ferro(III). 

Analistas Nível Média 
( ) 

Valor mais 
alto  

Outlier 
Dixon? 

Valor mais 
baixo 

Outlier 
Dixon? 

1 LOQ 70,380 70,864 NÃO 69,498 NÃO 
2 LOQ 70,668 71,828 NÃO 69,969 NÃO 
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Tabela 42. Dados estatísticos para análise de repetibilidade e precisão intermediária 

para o quimiossensor DEFM e íons ferro(III). 

Testes  Nível de concentração (LOQ) 
Analista 1 Analista 2 

Média 70,380 70,668 
Desvio Padrão 0,408 0,566 

RSD (%) 0,579 0,801 
RSD Horwitz (%) 18,799 

HORRAT 0,031 0,043 
 
Tabela 43. Valores de Fcalculado para cada condição analisada e seus respectivos 

resultados de robustez para o quimiossensor DEFM e íons ferro(III). 

CONDIÇÕES Fcalculado RESULTADO 
1 Temperatura 6,051 ROBUSTO 
2 Marca do sal 11,529 ROBUSTO 
3 Tempo entre o preparo da amostra e a medida 13,881 ROBUSTO 
4 Marca do etanol 5,996 ROBUSTO 
5 Armazenamento das amostras antes das medidas 4,592 ROBUSTO 
6 Borbulhamento de gás argônio 8,412 ROBUSTO 
7 Lavagem da cubeta entre as medidas 6,435 ROBUSTO 

 

Tabela 44. Parâmetros e suas condições nominais/variadas no teste de Youden para 

o quimiossensor DEFM e íons ferro(III). Sendo: TA= temperatura ambiente. 

PARÂMETROS CONDIÇÃO 
NOMINAL 

CONDIÇÃO 
VARIADA 

1 Temperatura TA 10°C 

2 Marca do sal SIGMA-
ALDRICH MERCK 

3 Tempo entre o preparo da amostra e a 
medida 2h 1,5h 

4 Marca do etanol DINAMICA BIOTEC 

5 Armazenamento das amostras antes 
das medidas TA Geladeira (~15°C) 

6 Borbulhamento de gás argônio (~10 min 
antes das medidas) NÃO SIM 

7 Lavagem da cubeta entre as medidas 2x etanol +  
1x acetona 1x acetona 
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Figura 51. (a) Curva de calibração de DEFM em diferentes concentrações de ferro(III). 

em= 316 nm, EtOH; c DEFM= 100 mol L-1; slits 3 e 5 nm. (b) Repetibilidade e 

precisão intermediária. em= 316 nm, EtOH; c DEFM= 100 mol L-1; [ferro(III)]= LOQ; 

slits 1,5 nm. (c) Gráfico de Pareto. em= 316 nm, EtOH; c DEFM= 100 mol L-1;  

c ferro(III)= 1 mol L-1; slits 3 e 5 nm. (d) Teste de reversibilidade com EDTA.  

em= 316 nm, EtOH; c DEFM= c EDTA= 100 mol L-1; c ferro(III)= 1 mol L-1; slits 3 e 

3 nm. 
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Tabela 45. Combinações fatoriais usadas no teste de Youden para o quimiossensor 

DEFM e íons ferro(III). Para cada combinação, A-H, o quadro em amarelo em 

destaque representa a condição nominal (CN) usada e o quadro em branco representa 

a condição variada (CV). 

PARÂMETROS A B C D E F G H 
1 Temperatura CN CN CN CN CV CV CV CV 
2 Marca do sal CN CN CV CV CN CN CV CV 

3 Tempo entre o preparo da 
amostra e a medida CN CV CN CV CN CV CN CV 

4 Marca do etanol CN CN CV CV CV CV CN CN 

5 Armazenamento das 
amostras  CN CV CN CV CV CN CV CN 

6 Borbulhamento de gás 
argônio CN CV CV CN CN CV CV CN 

7 Lavagem da cubeta entre as 
medidas CN CV CV CN CV CN CN CV 

 

8.1.2.1.2. Ensaio de recuperação: aplicação do quimiossensor DEFM e 
comparação com sensores luminescentes similares na literatura 

O ferro é o quarto elemento e o segundo metal mais abundante da crosta 

terrestre, correspondendo cerca de 62000 ppm ou 6,2% em peso, além de constituir 

a maior parte do núcleo da Terra [140]. Para as plantas e os animais, o ferro é um 

elemento de muita importância, pois, por exemplo, atua no transporte de oxigênio 

(hemoglobina) e armazenamento de oxigênio (mioglobina) dos mamíferos, entre 

outras funções [140]. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o ferro é 

encontrado em níveis de 0,50 a 50 mg L-1 em águas naturais [161]. Um adulto 

saudável possui cerca de 40 a 160 mg L-1 de ferro no sangue, logo, valores abaixo ou 

acima dessa concentração são um sinal de alerta. Em certos tipos de células e órgãos 

do corpo humano, o excesso ou a deficiência de ferro podem causar sérios problemas 

de saúde, como anemia, cirrose, diabetes, fadiga crônica e osteoporose [161].  

Sob outra perspectiva interessante, o ferro pode ser considerado um 

contaminante inorgânico indesejado no etanol como combustível em automotores 

[224]. Do posto de vista da qualidade do combustível, os íons metálicos são 

considerados contaminantes inorgânicos em qualquer concentração, uma vez que as 

espécies metálicas podem acelerar a corrosão dos motores e/ou promover a produção 

de gomas e sedimentos. Por isso, agências reguladoras, como a Agência Nacional do 
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Petróleo (ANP) no Brasil, possuem especificações em resoluções de controle de 

qualidade do combustível etanol a respeito de íons como: ferro (5 mg kg-1), cobre (0,07 

mg kg-1), sódio (2 mg kg-1), cloreto (1 mg kg-1) e sulfato (4 mg kg-1), tornando 

obrigatória a determinação dos níveis desses íons dentro dos limites máximos 

permitidos (mostrados entre parênteses) [225]. O ferro pode ser inserido nessa matriz 

através das etapas envolvidas na produção do etanol ou na fase de armazenamento 

[224, 226]. Apesar de serem encontrados em baixas concentrações, a presença de 

íons metálicos pode comprometer o bom desempenho dos motores, principalmente 

os movidos a mistura de etanol-gasolina, devido a formação de gomas (sólidos 

insolúveis) por processos de peroxidação dos hidrocarbonetos presentes na gasolina 

ou processos oxidativos dos componentes presentes nos motores, levando a 

possíveis emissões de gases responsáveis pelo efeito estufa, como monóxido de 

carbono [227]. Portanto, é particularmente importante determinar os níveis de ferro(III) 

em amostras de etanol combustível.   

Sabendo disso, quando se trata de atestar a exatidão de um método analítico 

existem procedimentos variados, como o uso de MRC (material de referência 

certificado), ensaios de proficiência, comparação com métodos já validados, ou então, 

ensaios de recuperação, que são comuns quando não se tem MRC ou um método 

validado para fins comparativos [149-152]. Neste trabalho, utilizou-se amostras de 

etanol combustível (coletado de um posto de abastecimento localizado próximo a 

universidade) para o ensaio de recuperação, com adição do sensor DEFM e 

concentrações conhecidas de íons ferro(III), logo, concentração baixa, média e alta 

da faixa linear, e analisadas em triplicatas.  O cálculo de recuperação foi realizado 

como discutido na seção 4.3.5.5. [149-152], e é dado em porcentagem, pois estima o 

grau de concordância entre o resultado de um ensaio e o valor de referência aceito, 

com base na fração mássica ( g kg-1) do analito no teste. 

Os resultados estão reunidos na Tabela 46, no qual pode-se observar valores 

satisfatórios de recuperação, na faixa de 45 a 547%, que é consideravelmente 

superior à faixa mínima aceitável (20 a 50%) segundo as normas do Mercosul [108-

109], para a fração mássica ( g L-1) de ferro(III) utilizada nos testes. Logo, é possível 

afirmar que o sensor DEFM pode ser utilizado em matrizes complexas, como etanol 

combustível, para recuperação de íons ferro(III), indicando um método analítico 

verossímil de detecção, sem interferentes. 
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A partir de todos os dados supracitados para a detecção de íons ferro(III) com 

o ligante DEFM, foi possível fazer um comparativo com alguns sensores para 

detecção do mesmo íon, também baseados na fluorimetria como transdução. Os 

dados mais importantes de cada exemplo são trazidos na Tabela 48, no qual se 

observa alguns resultados destacáveis para o sensor DEFM, tais como, alta 

especificidade, ou seja, nenhum interferente em potencial, valor de LOD na faixa de 

concentração nmol L-1, complexo de estequiometria 1:2 (metal:ligante) com valor de 

constante de formação (Kf) que indica alta estabilidade em solução, bem como, figuras 

de mérito a fim de atestar a adequação do método de detecção proposto, que 

obedecem as normas vigentes da ANVISA e INMETRO [108-110], como sumariza a  
Tabela 47, sendo o grande diferencial deste trabalho em relação aos encontrados na 

literatura.  

 

Tabela 46. Valores de recuperação (%) para o quimiossensor DEFM e íons ferro(III) 

em etanol combustível. 

MATRIZ c Fe3+ (nmol L-1) RECUPERAÇÃO (%) 

ETANOL COMBUSTÍVEL 
100 45,99±0,2 
500 96,60±0,3 

1000 547,23±0,9 
 
 
Tabela 47. Resultados gerais do sensor DEFM. 

TESTES REALIZADOS Resultado obtido 

Seletividade individual (efeito CHEQ) Íons ferro(III) 

Competição de íons  Sem interferentes (altamente específico) 

Estequiometria 1:2 (metal:ligante) 

Constante de formação Kf = 1,5x106 L2 mol-2 (log Kf=6,18)

Reversibilidade 4 ciclos com EDTA 

LOD e LOQ 15,56 e 51,85 nmol L-1 (respectivamente) 

Repetibilidade,Precisão intermediária 
e Robustez 

Estatisticamente aprovados 

Teste de adição e recuperação  
(COMBUSTÍVEL ETANOL) 

Estatisticamente aprovado em 3 níveis 

de concentração 
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Tabela 48. Dados analíticos de sensores fluorescentes seletivos para íons ferro(III). 
Sendo: FM= figuras de mérito. 

Sensor LOD  
(limite de detecção) 

Faixa 
Linear 
( mol L-1) 

Interferentes Meio logK FM 

DEFM 
[166] 15,56 nmol L-1 0,1-1,0 nenhum etanol 6,0 Sim 

[183] 2,22 mol L-1 200-
1000 nenhum  H2O/tris-HCl - Não 

[228] - - nenhm H2O /DMF  - Não 
[229] - - Cu2+ THF - Não 
[230] 0,29 mol L-1 20-100 Al3+, Cr3+ H2O/MeOH 4,8 Não 
[231] 275 nmol L-1 0,1-50 nenhum H2O - Não 

[232] 0,50 mol L-1 40-160 Ni2+, Co2+, 
Mn2+ DMF - Não 

 

8.2. SISTEMA 2 – MAC:FDC:Eu3+ 
8.2.1. Síntese e caracterização de fluoreno diéster (FDE) e fluoreno dicarboxilato 
(FDC) 

A sintese do precursor FDE foi realizada a partir de uma “condensação de 

Knoevenagel”, baseada no trabalho do químico alemão W. Lehnert [222] em 1973 

com cetonas e malonatos, embora a técnica tenha sido elaborada em 1898 por Emil 

Knoevenagel [233]. Tendo como base a reação entre 9-fluorenona e dietilmalonato, o 

produto se difere do FDE apenas pelo bromo nas posições 2 e 7 do fluoreno, tornando-

o assim inédito na literatura. O trabalho de Lehnert inspirou ainda outros autores que 

utilizaram as técnicas adaptadas de condensação de Knoevenagel em suas 

pesquisas, para estudar compostos quirais por exemplo, como Li e colaboradores 

[234], ou reações redox desses compostos, como Utley [235-236], Cao [237] e seus 

colaboradores.  Com base nisso, aliando a experiência do grupo com derivados de 

fluoreno, juntamente com os resultados expostos neste trabalho com derivados de 

acridina, pretende-se expandir o estudo dos seus comportamentos emissivos com 

íons do bloco f, como o íon európio(III), que será abordado nesta seção. Os compostos 

FDE e FDC foram caracterizados por análise elementar (CHN), espectroscopia de 

massas (ESI-MS), ressonância magnética nuclear de hidrogênio (1H-RMN) e carbono 

(13C-RMN), espectroscopia de fluorescência e espectroscopia eletrônica de absorção 

no ultravioleta-visível (UV-VIS). 
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8.2.1.1. Análise elementar (CHN), espectroscopia de massas (ESI-MS), 
ressonância magnética nuclear de hidrogênio (1H-RMN) e carbono (13C-RMN) e 
difratometria de raios-X de monocristal (DRX) 

A análise elementar (CHN) realizada forneceu os resultados mostrados na 

Tabela 49, respectivamente; sendo os valores entre parênteses os valores calculados 

com base em suas fórmulas moleculares atribuídas, estando de acordo com os 

valores experimentais. Além disso, os espectros de massas obtidos (ESI-MS), 

sumarizado na Tabela 50, mostra que as atribuições estão coerentes com os íons 

moleculares propostos e seus fragmentos. Um monocristal de FDE foi obtido por 

evaporação lenta da solução-mãe do composto em THF, no qual a representação 

ORTEP da estrutura cristalina está ilustrada na Tabela 51. Os parâmetros de célula 

unitária encontrados foram comparados com dados da literatura utilizando a base de 

dados do CCDC (Cambridge Crystallographic Data Centre) no qual pôde-se constatar 

que trata-se de uma forma cristalina inédita. A Tabela 51 traz alguns dados sobre a 

coleta e refinamento da difração, no qual se observa que o composto cristaliza no 

sistema triclínico. As distâncias e ângulos de ligação do monocristal são trazidos na 

Tabela 65 do ANEXO 7. As Figuras 52 e 53 mostram os espectros de 13C-RMN e 1H-

RMN referente à FDE e FDC, respectivamente. Os deslocamentos químicos 

juntamente com a integração dos sinais são coerentes com as atribuições realizadas 

e com a composição apresentada nas Tabelas 52 e 53. Os sinais que foram obtidos 

na região entre 7,26 ppm (singleto), 76 à 77 ppm (tripleto) correspondem ao solvente 

clorofórmio usado nas análises para FDE, e os sinais em 1,59 e 4,03 ppm, ambos 

singletos, nos espectros de 1H-RMN de FDE e FDC se referem ao solvente água [123]. 

O perfil espectral obtido, para ambos os espectros, foi comparado com os valores 

encontrados na literatura e em simuladores [122] (incluindo o programa ChemDraw), 

e estão entre parênteses nas tabelas ao lado dos valores obtidos, mostrando 

coerência nas atribuições.  

 
Tabela 49. Análise elementar (CHN) de FDC e FDE. Entre parênteses estão os 

valores calculados. 

COMPOSTOS FÓRMULA %C %H %N 
FDE C20H16Br2O4 50,18 (50,03) 3,03 (3,36) 0,09 (0,00) 

FDC C16H6Br2Na2O4 37,97(38,13) 1,94(2,00) 0,16(0,00) 
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Tabela 50. Espectro de massas (ESI-MS) dos compostos (a) FDC e (b) FDE, com as 

atribuições dos sinais obtidos referentes a relação massa/carga nos modos negativo 

e positivo, respectivamente, bem como, as comparações do perfil dos padrões 

isotópicos experimentais e calculados. 
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Tabela 51. Principais dados cristalográficos do monocristal de FDE. Representação 

ORTEP e elipsóides termais com 50% de probabilidade. 

DADOS  

 
Fórmula empírica C20H16Br2O4 
Massa Molar 480,15 g mol-1 

Temperatura 298(2) K 

Comprimento de onda  0,71073 Å 

Sistema cristalino Triclínico 

Grupo espacial P-1 

Cor do cristal/forma Laranja/paralelepípedo 

Z; Volume 2; 939,32(8) Å3 

Densidade 1,698 mg/m3 

Coeficiente de absorção 4,337 mm-1 

Dimensão do cristal 0,301x0,256x0,237 mm 

Dimensões de cela unitária 

a= 8,1354(4) Å 

b= 9,3484(4) Å 

c= 13,9354(7) Å 

α= 90,124(2)º 

β= 105,748(2) ° 

γ= 112,002(2)º 

 

 
 



 ______________________ 8. Resultados e Discussão ___________________ 174 

 Tese de Doutorado                                                   Fabiane dos Santos Carlos 

Tabela 52. (a) Deslocamento químico, multiplicidade e integração dos sinais de  
1H-RMN de FDE. (b) Deslocamento químico de 13C-RMN de FDE. 

(a) 

 

1H δ (ppm)  Multiplicidade Integração 

1 1,42 (1,39) Tripleto (t) 6,00 (6H) 
2 4,41 – 4,52 (4,20) Quarteto (q) 4,00 (4H) 
4 7,38 – 7,52  

(7,44 – 7,63) Multipleto (m) 3,90 (4H) 5 
3 7,93 (7,73) Singleto (s) 1,00 (1H) 

(b) 
 

 

13C δ (ppm) 
1 14,10 (14,20) 
2 62,65 (62,40) 
10 121,03 (120,90) 
8 121,93 (121,90) 
3 125,33 (124,00) 
7 129,54 (125,50) 
9 133,99 (131,30) 
4 137,19 (135,90) 
11 139,58 (139,20) 
6 141,60 (140,60) 
5 164,77 (165,00) 

 
Tabela 53. (a) Deslocamento químico, multiplicidade e integração dos sinais de  
1H-RMN de FDC. (b) Deslocamento químico de 13C-RMN de FDC. 

(a) 

 

1H δ (ppm)  Multiplicidade Integração 

2 
7,42-7,52 (7,44 –7,63) Multipleto (m) 4,00 (4H) 

3 

1 7,94 (7,73) Singleto (s) 1,31 (1H) 

(b) 

 

13C δ (ppm) 
8 120,72 (120,90) 
6  121,10 (121,90) 
1 123,43 (124,00) 
5  126,09 (125,50) 
7  131,12 (131,30) 
2  137,29 (135,90) 
9  138,09 (139,20) 
4  140,67 (140,60) 
3  172,83 (175,00) 
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(a) 

 
(b) 

  
Figura 52.  Espectros de (a) 1H-RMN e (b) 13C-RMN para FDE em CDCl3.
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(a) 

 
(b) 

  
Figura 53.  Espectros de (a) 1H-RMN e (b) 13C-RMN para FDC em D2O.
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8.2.1.2. Espectroscopia de fluorescência e espectroscopia eletrônica de 
absorção no ultravioleta-visível (UV-VIS) para o ligante FDC 

A Figura 54(a) ilustra o espectro de absorção UV-VIS do ligante FDC em 

inset, no qual é possível observar uma banda mais intensa em 268 nm com 

absortividade molar de 2,52x103 L mol-1 cm-1, bem como, outras bandas de menor 

intensidade em 236, 258, 294 e 304 com valores de absortividade 2,19, 1,88, 1,41 e 

1,37x103 L mol-1 cm-1, respectivamente. As bandas foram atribuídas às transições do 

tipo  → *, observadas em sistemas aromáticos [125], e coincidente com o perfil do 

fluoróforo (fluoreno).  

Com base no perfil de absorção do ligante FDC, foram realizados testes 

fluorimétricos a fim de estudar seu comportamento emissivo, assim, realizou-se 

medidas em várias concentrações, como mostra a Figura 54(b) com variações entre 

1x10-3 a 1x10-6 mol L-1, no qual foi possível observar que a concentração que fornece 

o maior rendimento quântico, das concentrações testadas, é igual a 1x10-4 mol L-1 

para FDC. A Figura 54(a) ilustra os espectros de excitação e emissão fluorescente 

para o ligante FDC, mostrando comprimento de onda de excitação em 268 nm e de 

emissão em 330 nm. 
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Figura 54. (a) Espectros de excitação, emissão fluorescente e UV-VIS (em inset com 

concentrações que variam de 4,24 a 2,86x10-4 mol L-1) para o ligante FDC (1x10-4 mol 

L-1) em EtOH. (b) Intensidades médias de fluorescência (triplicatas) para o ligante FDC 

em diferentes concentrações, 10-3 a 10-6 mol L-1, em EtOH (slits 3 e 5 nm, ex= 268 

nm, em= 330 nm). 
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8.2.2 Luminescência do sistema MAC:FDC:Eu3+  
O comportamento emissivo do ligante MAC, explorado no capítulo 1 deste 

trabalho, mostrou que o ligante livre não foi capaz de sensibilizar a emissão do íon 

európio(III). Para contornar essa característica duas estratégias foram pensadas: i) 
funcionalização do ligante MAC, a fim de obter, na sua estrutura, mais átomos 

doadores para coordenação com o metal. Porém, nessa abordagem, o baixo 

rendimento das duas rotas sintéticas para o ligante livre foi o fator limitante; ii) inserção 

de um ligante auxiliar, a fim de fornecer mais pontos para coordenação com o metal e 

que, adicionalmente, possa atuar como ligante-antena na sensibilização do íon 

lantanóide. Nesse sentido, o estudo foi realizado com o ligante FDC, que se mostra 

similar a ligantes-antena já conhecidos na literatura e que possui em sua composição 

um fluoróforo com eficiência quântica elevada (fluoreno = 0,66 em água [7]). Assim, 

pôde-se ainda analisar um sistema contendo dois fluoróforos diferentes: acridina e 

fluoreno. Além disso, a escolha do ligante FDC foi sustentada devido a rigidez 

conferida pela alta conjugação, incluindo a ligação entre o carbono 9 do fluoreno e a 

porção dicarboxilato, sendo um dos fatores que podem favorecer os processos 

radiativos. 

Desta forma, a mistura MAC:FDC:Eu3+ foi investigada quanto ao seu 

comportamento emissivo, no que diz respeito a sensibilização do íon európio(III) pelo 

efeito antena, sua estequiometria e modo de coordenação do complexo formado em 

solução, bem como, no seu papel como possível quimiossensor para ânions, mais 

precisamente do tipo 1A de sensores com lantanóides. Além disso, cálculos 

mecânico-quânticos foram realizados a fim de esclarecer os processos de 

transferência de energia para o nível emissor do íon európio(III). 

 

8.2.2.1. Complexos [Eu(MAC)(FDC)2]- e [Eu(MAC)(FDC)(X)2]n (X= H2O, EtOH ou 
NO3-) 

Um fator muito importante no estudo investigativo da mistura MAC:FDC:Eu3+, 

é o fato do ligante FDC apresentar comprimento de onda de emissão em 330 nm, 

portanto, região diferente do comprimento de onda de emissão do ligante MAC, que 

ocorre em 450 nm, pois suas emissões podem ser analisadas individualmente no 

espectro, sem sobreposições. O tratamento e armazenamento adequado dos 

solventes também foi de suma importância para os testes, pois, como dito, moléculas 

de água podem coordenar-se facilmente aos íons lantanóides levando à supressão 



 ______________________ 8. Resultados e Discussão ___________________ 179 

 Tese de Doutorado                                                   Fabiane dos Santos Carlos 

dos processos emissivos. Desta forma, os solventes foram tratados previamente e 

armazenados em frascos âmbar limpos e secos com peneira molecular 4Å ativada. É 

interessante salientar que nas mesmas condições, o espectro apenas do sal de 

európio(III) não apresenta linhas de emissão, muito provavelmente porque moléculas 

de solvente, possivelmente coordenadas ao íon lantanóide, não são capazes de 

sensibilizar a emissão do metal. 

A fim de determinar a estequiometria dos ligantes que melhor sensibiliza o 

metal, inicialmente estudou-se diferentes razões de MAC, FDC e íons európio(III) em 

solução. Desta forma, como ilustra a Figura 55(a), o ápice da sensibilização 

lantanídica ocorre com uma relação 1:2:1 (MAC:FDC:Eu3+), logo, em proporções 

diferentes não foi constatada transferência de energia para o nível emissor do 

európio(III), ou ainda, como na proporção 1:3:1  (MAC:FDC:Eu3+) a sensibilização não 

apresenta melhora significativa, indicando que a maior eficiência do efeito antena é 

suprida na proporção 1:2:1 (MAC:FDC:Eu3+). Cabe ressaltar que outras proporções 

entre os ligantes e o metal foram testadas, mas somente as ilustradas mostraram 

efetividade.  

A Figura 55(b) ilustra o perfil de emissão da mistura MAC e FDC (1:2)  sem 

íons európio(III), em um comparativo espectral da emissão do complexo proposto 

[Eu(MAC)(FDC)2]-, enfatizando as emissões do lantanóide em 593 e 615 nm, 

referentes às transições 5D0   7F1 e 5D0   7F2, respectivamente, condizentes com 

suas regiões esperadas (ver ANEXO 6). A banda em 536 nm corresponde ao duplo 

harmônico, que se manifesta especificamente no comprimento de onda de excitação 

usado nas medidas vezes um fator de dois. Neste caso, a excitação em 268 nm é 

correspondente à excitação do ligante FDC. Todas as medidas foram realizadas neste 

comprimento de onda de excitação, pois a excitação do ligante MAC é menos 

energética (400 nm), o que diminuiria a faixa do espectro de emissão estudada, 

excluindo a emissão do ligante FDC, que ocorre em 330 nm, e como já mencionado, 

o objetivo é o monitoramento das 2 bandas de emissão dos ligantes com íon 

európio(III). A Figura 55(c) ilustra os espectros de emissão dos ligantes MAC e FDC 

livres, e para o complexo proposto [Eu(MAC)(FDC)2]-, mostrando que a sensibilização 

do íon európio(III) não altera os comprimentos de onda de emissão dos ligantes, que 

continuam sendo 330 nm para FDC e 450 nm para MAC após a coordenação com o 

metal.  

Os íons lantanóides possuem alta afinidade para ligações com átomos 
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oxigênio, nitrogênio e enxofre, em ordem decrescente O>N>S; bem como, complexos 

de európio(III) com ligantes do tipo -dicetonas e -cetoésteres, similares ao ligante 

FDC, geralmente apresentam modo de coordenação igual a 8 e baixa simetria ao 

redor do íon lantanóide [211,215]. Com base nas razões testadas de ligantes e metal, 

o Esquema 14 mostra duas atribuições dos modos de coordenação possíveis nas 

proporções 1:1:1 e 1:2:1 (MAC:FDC:Eu3+), sendo que apenas a última consegue 

sensibilizar efetivamente o íon lantanóide. Desta forma, para ambos os casos, 

considerou-se um ambiente octacoordenado (NC=8), denominados 

[Eu(MAC)(FDC)(X)2]n e  [Eu(MAC)(FDC)2]-, respectivamente.  

A “teoria de Judd-Ofelt” [201,238,239], expressa pela Equação 14, conhecida 

como “razão R de assimetria e covalência”, é medida a partir das intensidades 

relativas das emissões referentes às transições 5D0   7F2 e 5D0   7F1. Logo, segundo 

a teoria, se a “razão R” for igual ou superior à unidade (≥1) o íon lantanóide está 

inserido em um ambiente químico mais assimétrico, bem como, as ligações Ln3+-

Oxigênio apresentam maior caráter covalente, mesmo sendo essencialmente iônica.  

De todas as 7 transições principais do íon európio(III) (Tabela 62 – ANEXO 
6), a 5D0  7F2 é conhecida como “transição hipersensível”, e normalmente a emissão 

que recebe maior destaque nas discussões dos trabalhos com Eu(III), devido à sua 

intensidade ser altamente influenciada pela simetria local do metal e pela natureza 

dos ligantes. Ou seja, qualquer alteração no modo de coordenação do íon lantanóide, 

poderá ser monitorada pela intensidade da transição hipersensível. Geralmente, em 

espectros nos quais essa transição é predominante, apresentam emissão de 

coloração vermelha a rosa pálido, como ilustra a Figura 55(c’) [201]. De acordo com 

a “teoria de Judd-Ofelt”, quanto mais intensa essa emissão, mais forte é a distorção 

do ambiente de coordenação [201,238,239]. No entanto, a intensidade da transição 
5D0   7F1 não é dependente do ambiente químico do íon Eu(III), e pode ser usada 

como referência para calibrar a distorção do ambiente químico do metal. 

 

R= 
5D0   7F2 
5D0   7F1 

 ≥1 Equação 14 

Sendo:  5D0  7F2 = transição hipersensível em 615 nm; 5D0  7F1 = transição em 

593 nm. 
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No complexo proposto [Eu(MAC)(FDC)2]-  a relação das intensidades médias 

das emissões medidas em triplicatas, nos comprimentos de onda de 615 e 593 nm foi 

de 230/113 = 2,032 (Figura 55(b)), logo, muito superior à unidade. Com base na teoria 

de Judd-Ofelt, esse resultado que pode ser um indicativo de que o complexo foi 

formado em solução, como proposto no Esquema 14 [240-247]. O maior caráter 

covalente das ligações Eu3+-O, conhecido como “efeito nefelauxético”, pode ser 

atribuído à alta polarizabilidade do ligante bidentado FDC, observado também em 

outros trabalhos com ligantes -dicetonas e -cetoésteres. Normalmente, esse efeito 

resulta em altas intensidades de emissão da “transição hipersensível” 5D0   7F2 [201] 

e baixas intensidades da transição 5D0   7F0, que pode ser suportada devido a essa 

transição não ter sido observada no espectro obtido (normalmente ocorreria entre 570-

585 nm). Ou ainda sua intensidade é suficientemente baixa a ponto de não ser melhor 

identificada, devido à proximidade com o duplo harmônico em 536 nm [248]. 

Assim, considerando o complexo [Eu(MAC)(FDC)2]-, a proposta é de que duas 

unidades do ligante FDC coordenam-se de forma bidentada ao metal, através de seus 

átomos de oxigênio, e uma unidade do ligante MAC de maneira tetradentada, por meio 

dos átomos de nitrogênio da molécula, completando assim a esfera de coordenação 

do íon európio(III) de forma octacoordenada. De modo análogo, para o complexo 

proposto [Eu(MAC)(FDC)(X)2]n, o ligante FDC coordena-se de forma bidentada ao 

metal, o ligante MAC de maneira tetradentada, e as duas posições (X) remanescentes 

podem estar sendo preenchidas por moléculas de água, etanol ou ainda o contra-íon 

nitrato, resultando em diferentes valores de carga n no complexo. 
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Figura 55. (a) Espectros de emissão em diferentes proporções MAC:FDC:Eu3+.  

(b) Espectros de emissão da mistura MAC:FDC (1:2) e para o complexo 

[Eu(MAC)(FDC)2]- formado em solução. (c) Espectros normalizados de emissão dos 

ligantes livres MAC e FDC, e para o complexo [Eu(MAC)(FDC)2]- formado em solução. 

( ex= 268 nm, slits 3 e 5 nm, CHCl3:EtOH (1:99 v/v)). c ligantes= c Eu3+=100 mol L-1. 

(c’) fotografia das soluções dos ligantes livres MAC e FDC, das misturas MAC:Eu3+ 

(2:1), FDC:Eu3+ (4:1), e do complexo [Eu(MAC)(FDC)2]- sob luz UV ( =365 nm). 
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Esquema 14. Modo de coordenação proposto para os complexos formados em 

solução para o sistema (MAC:FDC:Eu3+). 

 

8.2.2.2. Cálculos mecânico-quânticos: nível tripleto dos ligantes MAC e FDC 
O efeito antena normalmente é acompanhado pela diminuição da intensidade 

relativa de emissão do ligante-antena que sensibiliza o íon lantanóide. Como já 

discutido, para que o processo de transferência de energia ocorra, de um estado 

tripleto do ligante para o nível emissor do lantanóide, vários processos precisam ser 

desfavorecidos, o que inclui a emissão do próprio ligante e demais mecanismos não-

radiativos [201]. Desta forma, quando há o efeito antena normalmente as emissões 

do ligante apresentam perda de rendimento quântico ( ). 

Assim, observando a Figura 55(b) nota-se que a sensibilização da emissão 

do íon európio(III) ocorre concomitantemente a diminuição das intensidades relativas 

de emissão dos dois ligantes em 330 e 450 nm. A fim de entender a contribuição de 

cada ligante na transferência de energia ao nível emissor 5D0, testes experimentais 

foram feitos das emissões dos ligantes livres com íon európio(III), mantendo o número 

de coordenação igual a 8. Logo, as medidas foram feitas com razões 4:1 (FDC:Eu3+) 

e 2:1 (MAC:Eu3+), como mostra a Figura 56(a), uma vez que o ligante FDC se liga de 

forma bidentada ao íon lantanóide, e MAC de maneira tetradentada. Nessas 
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condições, observou-se que o comportamento emissivo do ligante FDC apresenta 

uma banda alargada que compreende quase toda a extensão de emissão do íon 

európio(III), em destaque no gráfico. Esse comportamento não é observado para o 

ligante MAC. A Figura 55(c’) ilustra uma fotografia sob luz UV das soluções dos 

ligantes livres e nas misturas com íon európio(III) supracitadas, na qual observa-se 

uma leve coloração rosada na mistura 4:1 (FDC:Eu3+). Essa banda alargada é muito 

diferente da estrutura fina do perfil de emissão para íons lantanóides, como é 

observado nos espectros de emissão do complexo [Eu(MAC)(FDC)2]-, que apresenta 

emissão rosa pálida característica de íons európio(III). Esse comportamento emissivo 

indica que a transferência de energia para o nível emissor do íon európio(III) esteja 

possivelmente centrada no nível tripleto do ligante FDC, bem como, também é um 

indicativo que o ligante MAC possui um papel muito importante nesse sistema 

[Eu(MAC)(FDC)2]-, atuando como um “ligante estabilizador” para que o efeito antena 

ocorra de modo mais eficiente, resultando nas linhas de emissão com comprimentos 

de onda discretos observados na Figura 55.  
Sabendo disso, com base na geometria otimizada dos ligantes obtida por 

cálculos teóricos (TD-DFT), foi possível estimar a energia do nível tripleto de MAC e 

FDC, trazidos na Tabela 54. A Figura 56(b) ilustra o diagrama de energia construído 

com base nas energias calculadas, no qual é possível observar que o nível tripleto do 

ligante FDC é superior ao nível emissor 5D0 do íon európio(III) em aproximadamente 

4000 cm-1, que permite a eficiente transferência de energia. Ademais, a energia do 

nível tripleto do ligante MAC é inferior ao nível emissor do íon európio(III), o que torna 

o efeito antena a partir desse ligante pouco efetivo.  

Cabe ressaltar que a presença do átomo de bromo, nas posições 2 e 7 do 

fluoróforo fluoreno, exerce ao sistema o “efeito do átomo pesado” (do tipo interno, uma 

vez que os átomos de bromo fazem parte da composição da molécula) [18]. Esse 

efeito aumenta a velocidade do processo de cruzamento interssistema (S T) [249], 

o que pode favorecer também a taxa de transferência de energia para o nível emissor 

do lantanóide. Em tempo, a energia do nível tripleto obtida para o ligante FDC 

apresenta-se muito similiar às energias de ligantes como as -dicetonas e as -

cetoésteres (entre 20000 a 26000 cm-1), que são ligantes-antena conhecidos na 

literatura por sensibilizarem com efetividade a emissão do íon európio(III).  
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Tabela 54. Energia do nível tripleto estimado para os ligantes MAC e FDC. 

NÍVEL ENERGIA (cm-1) 

NÍVEL EMISSOR Eu3+ (5D0) [201] 17227  

TRIPLETO FDC 21118 

TRIPLETO MAC 15627 
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Figura 56. (a) Espectros de emissão dos ligantes livres MAC e FDC com íon 

európio(III) (c MAC= c FDC= c Eu3+= 100 mol L-1; CHCl3:EtOH (1:99 v/v), slits 3 e 5 

nm). (b) Diagrama de energia com os níveis tripletos estimados para os ligantes MAC 

e FDC. 

 

8.2.2.3. Seletividade com ânions 
Os complexos propostos [Eu(MAC)(FDC)(X)2]n e [Eu(MAC)(FDC)2]- foram 

investigados quanto à seletividade na detecção de ânions, no qual o objetivo principal 

deste estudo foi analisar as linhas de emissão do íon európio(III), em especial a 

transição hipersensível, frente a interação com os ânions testados em solução, 

medidas em triplicatas. O complexo proposto [Eu(MAC)(FDC)(X)2]n,  possui duas 

ligações X que foram atribuídas à moléculas de solvente, provavelmente EtOH (ou 

ainda água), que possui modos vibracionais O-H de alta energia e podem atuar como 

supressoras da emissão do íon lantanóide, por isso, muito provavelmente, nesta 

configuração, a sensibilização não é observada, como ilustra a Figura 55(a). Logo, 
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estas ligações com solvente podem ser substituídas por outros ligantes, como por 

exemplo os ânions que, consequentemente, pode acarretar alterações no 

comportamento emissivo do íon lantanóide, conforme discutido anteriormente, através 

da modulação da intensidade de emissão referente à transição hipersensível que 

ocorre na região de 615 nm. 

De maneira análoga, o complexo proposto [Eu(MAC)(FDC)2]-, que sensibiliza 

o íon lantanóide, também pode apresentar modulações nas emissões motivadas pela 

interação com algum ânion. A Figura 57(a-b) mostra as médias das intensidades de 

emissão (gráfico de barras) para todos os testes, com os desvios obtidos das 

replicatas, no qual é possível observar que os dois sistemas de razões diferentes para 

MAC:FDC:Eu3+ não apresentaram seletividade a nenhum ânion testado no 

monitoramento das emissões da transição 5D0   7F2 do íon európio(III). Os sais 

utilizados foram todos com sódio como contra-íon, nas mesmas concentrações e 

condições de medida. 

O complexo proposto [Eu(MAC)(FDC)(X)2]n, no qual as moléculas de solvente 

foram atribuídas como possíveis coordenantes e prováveis responsáveis pela 

supressão das emissões do íon európio(III), podem não ter sido substituídas 

completamente pelos ânions estudados, e como consequência a sensibilização da 

emissão do íon európio(III) continua sem efetividade. Outra possibilidade é de ter 

havido a remoção das moléculas de solvente coordenadas ao metal, no entanto o 

complexo formado não é luminescente devido a uma supressão estática ou dinâmica.  

No caso do complexo proposto [Eu(MAC)(FDC)2]-, a falta de seletividade com 

ânions pode ser atribuída ao fato do complexo já ter atingido sua maior estabilidade 

na proporção 1:2:1 (MAC:FDC:Eu3+), em um ambiente octacoordenado. A falta de 

qualquer modulação na emissão dominante do íon európio(III), que seria detectada 

pela transição hipersensível do complexo, sugere que não ocorre substituição dos 

ligantes do complexo [Eu(MAC)(FDC)2]-. 
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Figura 57. Teste de seletividade do complexo (a) [Eu(MAC)(FDC)(X)2]n e (b) 
[Eu(MAC)(FDC)2]- frente à diversos ânions, por ordem: acetato, benzoato, brometo, 

cianato, cloreto, hidrogenofosfato, iodeto, oxalato, perclorato, salicilato, sulfato e 

tiocianato. (condições: ex= 268 nm, slits 3 e 5 nm, CHCl3:EtOH (1:99 v/v),  

c ânions= 100 mol L-1) 
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9. Considerações Finais 
Os ligantes MAC, DAC e TAC, inéditos, e DEFM, foram sintetizados e 

caracterizados por análise elementar e técnicas como espectrometria de massas, 

ressonância magnética nuclear, difratometria de raios X de monocristal (DEFM), 

espectroscopias de emissão e de absorção no ultravioleta visível, incluindo a 

investigação dos processos de absorção através de cálculos mecânico-quânticos. O 

teste de seletividade individual mostrou que o ligante TAC não se comporta como um 

quimiossensor para nenhum dos íons metálicos testados, em contrapartida, os 

ligantes MAC e DAC mostraram-se seletivos e específicos ao íon cádmio(II), com 

aumento de 8,46 e 7,95 vezes, respectivamente, na intensidade de fluorescência 

(efeito CHEF) em relação aos sensores livres, e o ligante DEFM mostrou-se seletivo 

ao íon ferro(III), com supressão de aproximadamente 99% da intensidade fluorescente 

(efeito CHEQ). Além disso, os sensores não apresentaram interferência significativa 

na presença de uma grande diversidade de íons para a determinação de cádmio(II) e 

ferro(III), conferindo um diferencial interessante quando comparado a sistemas 

similares. 

Através de testes baseados em formalismos matemáticos, como Job e 

Benesi-Hildebrand, foi possível obter a estequiometria e constante de formação, 

respectivamente, do complexo formado em solução para o sistema de detecção de 

íons cádmio(II) com o ligante MAC, e de íons ferro(III) com o ligante DEFM. Assim, o 

complexo [Cd(MAC)]2+ formado em in-situ, apresentou proporção 1:1 (metal:ligante) e 

alta estabilidade, com Kf = 1,05x109 L mol-1 (log Kf = 9,02),  e o complexo 

[FeCl2(DEFM)2]+ apresentou proporção 1:2 (metal:ligante) e Kf = 1,5x106 L2 mol-2 (log 

Kf = 6,18), o que pode justificar a especificidade dos sensores. 

A reversibilidade do sensor MAC e do sensor DEFM foi confirmada em quatro 

ciclos de troca com o ligante EDTA, em ambos os casos, atestando capacidade de 

reuso sem perda de eficiência quântica dos mesmos. Cálculos mecânico-quânticos 

para os ligantes MAC, DEFM e seus complexos [Cd(MAC)]2+e [FeCl2(DEFM)2]+  foram 

realizados, bem como, para o complexo [Hg(MAC)]2+ para fins comparativos. A 

construção dos diagramas de energia, com a composição dos orbitais de fronteira 

envolvidos nas transições nos processos de absorção puderam atestar, através da 

obtenção da energia livre, que o complexo com íons cádmio(II) com o ligante MAC e 

o complexo de ferro(III) no estado de spin sexteto com o ligante DEFM se mostram 

muito mais estáveis em relação ao possível complexo de íons mercúrio(II) com o 
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ligante MAC, ou no estado dubleto do íon ferro(III) com o ligante DEFM. 

A obtenção de figuras de mérito para o sistema [Cd(MAC)]2+ e 

[FeCl2(DEFM)2]+ foi realizada e verificou-se excelente linearidade, com R2 acima de 

0,990 em ambos os casos; com análise da faixa linear pelos testes de Grubbs, Fisher, 

Cochram e Durbin-Watson, conferindo faixas estatisticamente aprovadas segundo os 

parâmetros adotados e recomendados pela ANVISA e INMETRO.  Ainda segundo as 

agências regulamentadoras, pode-se concluir através de testes de Dixon, Fisher, 

Grubbs, Horrat, Youden, que o ligante MAC e o ligante DEFM são sensores sem 

interferentes em potencial (competição de íons), repetitíveis e reprodutíveis (ou seja, 

com elevada precisão), robustos (que também confere precisão ao método) e capazes 

de serem aplicados em matrizes complexas, como bebidas alcoólicas e extrato de 

fumaça de cigarro, com recuperação na faixa de 70-114% de íons cádmio(II), e em 

etanol combustível, com recuperação na faixa de 46-547% de íons ferro(III), portanto, 

com exatidão dos métodos analíticos estatisticamente aprovados dentro do nível de 

significância de 95% adotado.  

Com a intenção de expandir o estudo com o ligante MAC, na atuação como 

quimiossensor de íons inorgânicos, foi efetuada a investigação de MAC com o ligante 

FDC e um metal do bloco f, no caso európio(III), em uma mistura MAC:FDC:Eu3+. Essa 

estratégia, de inserir um segundo ligante com MAC, foi usada para fornecer mais 

pontos de coordenação com o íon lantanóide e evitar ligações com moléculas de 

solvente, em especial de água ou etanol, uma vez que atuam como supressoras de 

emissão. O ligante FDC, inédito, foi sintetizado e caracterizado por análise elementar 

e técnicas como espectrometria de massas, ressonância magnética nuclear, 

difratometria de raios X de monocristal, fluorimetria, espectroscopia de absorção no 

ultravioleta visível, incluindo a investigação dos processos de absorção através de 

cálculos mecânico-quânticos.  

O sistema MAC:FDC:Eu3+ foi estudado em diferentes proporções, mostrando 

que a formação de um possível complexo, proposto como [Eu(MAC)(FDC)2]-, a partir 

da razão 1:2:1 (MAC:FDC:Eu3+), foi capaz de sensibilizar a emissão do íon európio(III), 

através do efeito antena, com efetividade. Cálculos mecânico-quânticos atribuem ao 

ligante FDC a transferência de energia, pela estimativa do nível tripleto do ligante, 

sendo este superior em aproximadamente 4000 cm-1 à energia do estado emissor do 

íon európio(III). Testes experimentais mostram que o ligante MAC atua como um 

ligante-estabilizador do efeito antena no complexo [Eu(MAC)(FDC)2]-, permitindo que 
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a transferência de energia ocorra de maneira mais eficiente e efetiva. 

Sequencialmente, os complexos estudados [Eu(MAC)(FDC)(X)2]n e 

[Eu(MAC)(FDC)2]-  foram testados frente à diversos ânions em solução, e não 

mostraram comportamento seletivo a nenhum dos íons, logo, sugerindo que não 

ocorre a substituição de moléculas do ligante ou de solvente por ânions, que possam 

modular a intensidade fluorescente de emissão do íon lantanóide, ou seja, os sistemas 

estudados não atuam como quimiossensores para complexos com íons Ln(III).  
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ANEXO 2 – MECANISMOS DE REAÇÃO PARA OBTENÇÃO DOS PRECURSORES 
E LIGANTES 
 
CAPÍTULO 1 

A síntese para obtenção de 4,5-bisbromometilacridina (BBMA) foi realizada 

conforme o método descrito por Zhang e colaboradores [111], e para obtenção de 4,5-

bisphtalimidametilacridina (BPMA) a síntese foi baseada no trabalho de Hess e 

Stewart [112].  Os Esquema 15 e 16 ilustram os mecanismos de reação de 

substituição nucleofílica propostos para BBMA e BPMA, respectivamente, no qual os 

reagentes bromometilmetileter (BMME) e N-hidroximetilftalimida (HMP) são 

protonados, pelo meio de reação ácido. A acridina, que possui maior densidade 

eletrônica nas posições 4 e 5, como discutido na introdução do capítulo 1 deste 

trabalho, doa elétrons para o carbono deficiente para formar os compostos BBMA e 

BPMA, respectivamente. A síntese para obtenção de 4,5-bisaminometilacridina 

diidrocloreto (BAMA) foi realizada com base no método utilizado por Laronze-Cochard 

e colaboradores [113]. O Esquema 17 ilustra o mecanismo de reação proposto, no 

qual ocorre a quebra das ligações amídicas pela hidrazina, para a formação do 

composto BAMA e ftalidrazida. 

Os ligantes MAC, DAC e TAC foram preparados com base nos métodos 

descritos por Puccioni [103], Park [36],  Carole [114] e colaboradores. O Esquema 18 

mostra o mecanismo de reação de substituição nucleofílica proposto para o ligante 

MAC, sendo mecanismos semelhantes para os demais ligantes. O carbono metilênico 

ligado ao bromo no composto BBMA está mais deficiente de elétron devido à ligação 

com o haleto, que é mais eletronegativo e onde se concentra a densidade eletrônica. 

Desta forma, os átomos de nitrogênio terminais do reagente dietilenotriamina (deta) 

doam o par de elétrons para esse carbono, removendo o bromo que é um bom grupo 

abandonador e formando KBr (devido a presença de K2CO3 no meio reacional), 

sequencialmente, o íon carbonato, que atua como base, desprotona as aminas, 

formando assim o ligante MAC e ácido carbônico. 
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Esquema 15. Mecanismo de reação para obtenção de BBMA. 

 

 
Esquema 16. Mecanismo de reação para obtenção de BPMA. 

 

 
Esquema 17. Mecanismo de reação para obtenção de BAMA. 
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Esquema 18. Mecanismo de reação para obtenção de MAC. 

 

 

CAPÍTULO 2 
A síntese de dietil-2-(2,7-dibromo-9H-fluoren-9-ilideno)malonato, nomeado 

como fluoreno diéster (abreviado como FDE) é conhecida como “condensação de 

Knoevenagel” e foi realizada baseada no trabalho de W. Lehnert [222] com cetonas e 

malonatos. O diferencial desse tipo de reação frente às reações cetônicas clássicas é 

a elevada acidez dos compostos metilênicos ativos (moléculas portadoras de 

hidrogênios ácidos). O Esquema 19 mostra que a piridina, que é uma base moderada 

e atua como catalisador, desprotona o carbono  do dietilmalonato (pKa < 11), gerando 

um carbânion e o íon piridínio. O carbânion por sua vez, ataca a carbonila da 2,7-

dibromo-9-fluorenona gerando um intermediário tetraédrico. O íon piridínio transfere 

um próton ao intermediário aniônico, e a piridina mais uma vez desprotona o carbono 

 malônico, liberando íon piridínio e o novo intermediário interage com piridínio para 

liberar água (condensação) e se rearranjar para formar o composto FDE (aduto de 

Knoevenagel). Nesta reação o cloreto de titânio(IV) pode atuar como ácido de Lewis. 

A síntese de 2,7-dibromo-9H-fluoren-9-ilideno, nomeado como fluoreno dicarboxilato 

(abreviado como FDC) corresponde a uma hidrólise de éster em solução básica. 

Como mostra o Esquema 20, inicialmente tem-se a adição nucleofílica do íon 

hidróxido ao grupo carbonila e posterior transferência de um próton para a forma 

aniônica do intermediário tetraédrico. Na 2ª etapa tem-se a dissociação do 

intermediário, com a formação do respectivo ácido carboxílico e íon alcóxido. As 

etapas seguintes correspondem à transferência de próton para a formação do etanol 

e o composto FDC (íon carboxilato). A síntese de dietil 2-(9-fluorenil) malonato, 

abreviado como DEFM, foi realizada de acordo com o método descrito por Qin-Hui 

Luo e colaboradores [192]. O Esquema 21 mostra que o precursor dietil malonato é 

desprotonato pelo íon carbonato em solução, e o carbânion formado ataca o carbono 

9 do fluoreno, ligado ao haleto, formando o ligante DEFM e o sal NaBr.  



 _____________________________ ANEXO 2 __________________________ 217 
 

 Tese de Doutorado                                                   Fabiane dos Santos Carlos 

 
Esquema 19. Mecanismo de reação para obtenção de FDE. 
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Esquema 20. Mecanismo de reação para obtenção de FDC. 
 

 

Esquema 21. Mecanismo de reação para obtenção de DEFM.
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ANEXO 3 – PRINCIPAIS RESULTADOS DO SENSOR BPMA 
 

DADOS BPMA 

COMPOSIÇÃO 

 

 
REFERÊNCIAS [105] 

DERIVADO DE ACRIDINA 

SELETIVIDADE Al(III) 

EFEITO CHEF 

MEIO ETANOL 

INTERFERENTES NENHUM 

LOD 1,130 μmol L−1 

LOQ 3,768 μmol L−1 

ESTEQUIOMETRIA 
(METAL:LIGANTE) 

1:1 

CONSTANTE DE FORMAÇÃO (Kf) 6,30x103 L mol-1 

CONSTRUÇÃO DE DIAGRAMA DE 
ORBITAIS MOLECULARES POR DFT 

SIM 

REPETITÍVEL SIM 

REPRODUTÍVEL  SIM 

REVERSÍVEL SIM 

ROBUSTO SIM 

APLICÁVEL EM  CACHAÇA/SAQUÊ 
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ANEXO 4 – ESTUDO DO SENSOR MAC COM ÂNIONS 
Uma vez que todas as medidas de detecção, com os ligantes investigados no 

capítulo 1, foram feitas em meio orgânico, CHCl3:EtOH (1:99 v/v), resolveu-se estudar 

o comportamento fluorescente em água ultrapura. É importante destacar que os 

sensores não são solúveis em água, mas a solubilidade aumenta com a mudança do 

pH do meio. O objetivo foi acidificar o ambiente para melhorar a solubilidade dos 

compostos, de modo a possibilitar o estudo da detecção com diferentes ânions, uma 

vez que o ligante estaria protonado (carga positiva) em meio ácido. Para isso 

escolheu-se o sensor MAC, que apresentou maior eficiência fluorescente dos 

sistemas estudados. Para o cálculo do pKa do ligante MAC, baseando-se na Equação 
15 [94,250] descrita abaixo, com as intensidades fluorescentes em diferentes valores 

de pH, foi possível encontrar um valor de pKa= 1,9 ± 0,2, que é coerente com a faixa 

de pH no qual o ligante está majoritariamente protonado. 

 

 
pH - pKa= log

FMÁX - F
F - FMÍN

 
Equação 15 

Sendo: pH= potencial hidrogeniônico; pKa= constante de dissociação ácida; FMÁX e 

FMÍN= intensidade fluorescente máxima e mínima durante a variação dos valores de 

pH, respectivamente; F= intensidade fluorescente em um dado valor de pH. 

 

A Figura 58(a) ilustra a emissão fluorescente do MAC em uma faixa estreita 

de pH, de 1,0 a 3,5, não sendo possível testar com valores mais altos pois a 

solubilidade do ligante tornou-se comprometida (mesmo sob aquecimento). Também 

é interessante notar que em meio orgânico o sensor apresenta banda de emissão 

fluorescente em 416 nm, e em meio aquoso ácido a banda de emissão apresenta um 

deslocamento batocrômico de aproximadamente 70 nm (para valores de pH mais 

baixos), o que é coincidente com o comportamento ácido-base da acridina (seção 
4.1.3), que caracteriza o deslocamento batocrômico (para comprimentos de onda 

maiores) com a protonação do ligante, bem como, o deslocamento hipsocrômico (para 

comprimentos de onda menores) com a desprotonação. O gráfico mostra que entre o 

pH 1,0 a 2,5 há um aumento considerável na intensidade fluorescente, e um leve 

deslocamento batocrômico; entre pH 2,5 e 3,0 não há grande mudança de intensidade 

fluorescente e ocorre um leve deslocamento hipsocrômico. A mudança mais 

acentuada ocorre entre o pH 3,0 e 3,5, que apresenta um decréscimo significativo na 
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intensidade fluorescente com um forte deslocamento hipsocrômico (~25 nm). Com 

base no que foi discutido para o comportamento ácido-base da acridina, é possível 

inferir que o sensor quando entre pH 1,0 a 2,5 está em sua forma majoritariamente 

protonada, pois o deslocamento batocrômico da banda de emissão, que caracteriza a 

protonação do ligante, é mantida até esse pH. Acima do pH 2,5 se observa um 

deslocamento hipsocrômico, no qual o sensor já não se encontra majoritariamente 

protonado. Os testes para a detecção do ligante MAC frente a diversos ânions foram 

realizados em pH 1,5 (a partir de HCl) para garantir a protonação do ligante, com água 

ultrapura e medido em triplicatas. A Figura 58(b) mostra as médias das intensidades 

de emissão (gráfico de barras) para todos os testes, com os desvios obtidos das 

replicatas, sendo possível observar que o ligante não apresentou detectabilidade a 

nenhum ânion testado. Os sais utilizados foram todos com sódio como contra-íon, nas 

mesmas concentrações.  
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Figura 58. (a) Espectro de emissão fluorescente do ligante MAC em diferentes valores 

de pH com seus comprimentos de onda máximo em cada condição. (b) Investigação 

da seletividade do ligante MAC em meio aquoso e pH = 1,5, frente a diversos ânions. 
em: 483 nm; ex: 400 nm. Slits 1,5 nm para ambas as fendas. Ligante e ânions= c 100 
mol L-1. Medidas em triplicatas. 
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ANEXO 5 – FIGURAS DE MÉRITO PARA MAC E ÍONS CÁDMIO(II) 
 

Tabela 55. Valores das intensidades fluorescentes médias das triplicatas (IFM), 

desvio padrão amostral (s) e desvio padrão relativo (RSD%) para o teste de 

seletividade individual do ligante MAC com íons metálicos. 

MAC + METALn+ IFM s RSD (%) 

MAC LIVRE 141,778 0,801 0,565 
MAC + Pd2+ 52,533 0,182 0,346 
MAC + Cu2+ 80,241 0,154 0,192 
MAC + Ni2+ 94,632 0,980 1,036 
MAC + Co2+ 97,750 0,929 0,950 
MAC + Hg2+ 122,364 0,987 0,807 
MAC + Ru3+ 129,154 1,994 1,544 
MAC + Fe3+ 129,709 0,346 0,267 
MAC + K+ 129,752 0,669 0,516 
MAC + Li+ 133,533 0,539 0,404 

MAC + Zn2+ 135,144 1,659 1,227 
MAC + Ca2+ 139,726 0,788 0,564 
MAC + Eu3+ 140,647 1,217 0,865 
MAC + Mn2+ 148,235 0,440 0,296 
MAC + Tb3+ 163,915 1,541 0,940 
MAC + NH4+ 165,926 0,239 0,144 
MAC + Cr2+ 179,303 0,645 0,359 
MAC + Sn2+ 188,398 0,573 0,304 
MAC + Na+ 201,031 0,595 0,296 
MAC + Mg2+ 204,536 0,929 0,454 
MAC + Cd2+ 1200,035 0,037 0,003 

 

TESTES ESTATÍSTICOS PARA A FAIXA LINEAR 
1. Teste de Grubbs (teste G): análise das triplicatas de cada ponto  

Para a análise da faixa linear foram testados todos os conjuntos em triplicata 

(N=3) com nível e confiança de 95% e uma distribuição normal de variabilidade, com 

Gtabelado = 1,155. Os dados obtidos dos testes encontram-se na Tabela 56, na qual é 

possível observar que entre todos os pontos presentes na faixa linear não houve 

nenhum resultado discrepante entre as medidas, em nenhum nível de concentração. 

Desta forma é possível concluir que não existem valores anômalos no conjunto de 

medidas de intensidade de emissão para a faixa linear. 
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Tabela 56. Teste de Grubbs aplicado a faixa linear para o quimiossensor MAC e íons 

cádmio(II). 

 

 
2. Teste de Fisher (teste F): análise das variâncias de cada conjunto de medidas 

Com as medidas da faixa linear feitas em triplicatas, tem-se, portanto, 3 

conjuntos de dados a serem analisados, com 5 pontos cada. Assim, no teste F 

compara-se o valor de Fcalculado com um valor de referência, Ftabelado. Logo, o teste será 

considerado estatisticamente aprovado se o valor obtido for inferior ou igual ao valor 

tabelado, de acordo com o grau de liberdade de cada conjunto analisado e o nível de 

significância adotado [149-152]. Para este caso, o grau de liberdade é igual a 4 (n-1) 

para os 3 conjuntos com 95% de nível de significância, produzindo um valor de  

Ftabelado = 7,15. A Tabela 57 traz as intensidades de emissão para cada concentração 

da faixa linear, em sua replicata, bem como, os valores de média, desvio padrão e 

variâncias de cada conjunto de dados. Também é possível observar as relações das 

variâncias dos 3 conjuntos analisados, resultando em valores estatisticamente 

aprovados, ou seja, inferiores ao valor referencial de Ftabelado, segundo o nível de 

confiança de 95%, para o número de replicatas e portanto, grau de liberdade 4 

analisados da faixa linear. 

 

c (Cd2+) 
(nmol L-1) 

Replicata Outlier – GRUBBS 

100 
130,266 NÃO 
128,761 NÃO 
131,073 NÃO 

300 
167,479 NÃO 
167,420 NÃO 
168,485 NÃO 

500 
204,597 NÃO 
201,190 NÃO 
199,757 NÃO 

800 
240,264 NÃO 
236,511 NÃO 
238,015 NÃO 

1000 
269,357 NÃO 
270,993 NÃO 
269,873 NÃO 
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Tabela 57. Dados de média e desvio padrão (s) das intensidades de emissão em 

triplicata da faixa linear, e resultado do teste de Fisher para análise das variâncias de 

cada conjunto de replicatas (Ftabelado=7,15) do quimiossensor MAC e íons cádmio(II). 

 

 
3. Avaliação dos resíduos dos pontos da faixa linear 

Considerando a regressão linear realizada para obtenção da faixa linear, a 

estatistica define como “resíduos dos pontos de uma curva analitica” a diferença entre 

os valores obtidos experimentalmente (Yexperimental) e os valores ideais (Yteórico) 

calculados pelo modelo de regressão usado para cada concentração nas replicatas, 

como mostra a Equação 16, ou ainda em porcentagem pela Equação 17. 

 
Resíduo= YEXPERIMENTAL - YTEÓRICO Equação 16 

Resíduo % =  
resíduo

YEXPERIMENTAL
*100 Equação 17 

 

 Desta forma, a análise residual da faixa linear se faz necessária a fim de 

atestar que o modelo de equação de 1º grau é de fato adequado para o método 

analítico proposto, com valores residuais estatisticamente aceitáveis para o conjunto 

de dados e parâmetros adotados. Esta análise foi feita através dos gráficos de 

dispersão residual, bem como, pelos testes de Cochram e teste de Durbin-Watson 

[149-152]. 

 

 

c (Cd2+) 
 (nmol L-1) 

REPLICATAS 
Média 

Desvio Padrão 
(s) n=1 n=2 n=3 

100 130,266 128,761 131,073 130,033 1,173 
300 167,479 167,420 168,485 167,795 0,599 
500 204,597 201,190 199,757 201,848 2,486 
800 240,264 236,511 238,015 238,263 1,889 

1000 269,357 270,993 269,873 270,074 0,836 
Variância (s2)  3086,135 3126,543 3015,296   
Combinação TEST F Resultado 
conjunto 1- 2 3126,543 / 3086,135 1,013 Aprovado 
conjunto 1-3 3086,135 / 3015,296 1,023 Aprovado 
conjunto 2-3 3126,543 / 3015,296 1,037 Aprovado 
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3.1. Gráfico de dispersão residual 
A forma mais trivial de análise residual dos pontos de uma curva analitica é 

através da construção dos gráficos de dispersão. Para isso é necessário calcular os 

valores ideais dos pontos da faixa linear, ou seja, o valor teórico da intensidade de 

emissão pelo modelo de regressão usado para cada concentração nas replicatas, a 

partir das médias experimentais, trazido na Tabela 58. Em seguida, como mostra a 

Tabela 59, calculou-se o resíduo de cada replicata em cada concentração da faixa 

linear, considerando o valor de Yteórico da Tabela 58.  Sequencialmente realizou-se o 

teste de Grubbs para os resíduos, com N=3 para 95% de confiança e Gtabelado = 1,155, 

não apresentando nenhum valor estatisticamente discrepante entre os resíduos. 

O gráfico de dispersão, Figura 59, é construído a partir dos dados de resíduos 

(ou ainda resíduos%), e é possível observar que os pontos residuais estão dispostos 

homogeneamente e de forma não-tendenciosa no gráfico, indicando que a faixa linear 

está de acordo com o modelo de regressão linear adotado e este é adequado ao 

método analítico proposto [149-152]. 

 

Tabela 58. Médias teóricas obtidas pelo modelo de regressão da faixa linear para o 

quimiossensor MAC e íons cádmio(II). 

DADOS DA CURVA 
COEFICIENTE DA 

CURVA 
(Y= BX+A) 

DADOS DOS PONTOS DA 
CURVA PARA CÁLCULO 

DE RESÍDUOS 
X 

c (Cd2+)  
(nmol L-1) 

Y 
MÉDIA 

EXPERIMENTAL  
VALOR 

DE B 
VALOR 
DE A  

X 
c (Cd2+)  

(nmol L-1) 
Y 

TEÓRICO 

100 130,033 1,52x108 1,20x102 100 134,922 
300 167,795 inclinação intercepto 300 165,231 
500 201,848 

 
500 195,541 

800 238,263 800 241,005 
1000 270,074 1000 271,315 
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Figura 59. Gráfico de dispersão residual dos pontos da faixa linear do quimiossensor 
MAC e íons cádmio(II). 
 
Tabela 59. Valores residuais das replicatas de cada concentração da faixa linear, e 

teste de Grubbs dos resíduos para o quimiossensor MAC e íons cádmio(II). 

Concentração 
(nmol L-1) Replicatas Resíduos Resíduos em 

% 
Outlier 

“resíduos” - 
Grubbs 

100 130,266 -4,6558 -3,57 NÃO 
100 128,761 -6,1608 -4,78 NÃO 
100 131,073 -3,8488 -2,94 NÃO 
300 167,479 2,2477 1,34 NÃO 
300 167,420 2,1887 1,31 NÃO 
300 168,485 3,2537 1,93 NÃO 
500 204,597 9,0562 4,43 NÃO 
500 201,190 5,6492 2,81 NÃO 
500 199,757 4,2162 2,11 NÃO 
800 240,264 -0,7411 -0,31 NÃO 
800 236,511 -4,4941 -1,90 NÃO 
800 238,015 -2,9901 -1,26 NÃO 

1000 269,357 -1,9577 -0,73 NÃO 
1000 270,993 -0,3217 -0,12 NÃO 
1000 269,873 -1,4417 -0,53 NÃO 

 

3.2. Homocedasticidade e independência residuais: teste de Cochram e teste de 
Durbin-Watson 

Além da construção do gráfico de dispersão para avaliar os resíduos dos 

pontos da faixa linear, outros testes estatísticos podem ser realizados, como o teste 

de Cochram (que avalia a homogeneidade dos resíduos) e o teste de Durbin-Watson 

(que avalia a auto-correlação entre os resíduos). O teste de Cochram (teste C), 
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Equação 18, é usado para verificar se a maior variância entre os pontos de uma curva 

está estatisticamente coerente e aceitável dentro da linha de tendência do método, 

indicando a homogeneidade na distribuição das variâncias daquele conjunto de 

resíduos. Uma “distribuição heterocedástica” significa uma dispersão heterogênea das 

variâncias, o que não é adequado, enquanto a “homocedasticidade” indica a 

distribuição homogênea das variâncias residuais da regressão linear, logo, o método 

e a equação usados no método são adequados. O valor de Ccalculado deve ser inferior 

ou igual a um valor de referência, Ctabelado, para ser considerado um teste residual 

homocedástico, conforme o nível de confiança adotado e o número do grau de 

liberdade do conjunto de dados analisados [149-152]. 

Os valores obtidos no teste de Cochram para a faixa linear estudada 

encontram-se na Tabela 60, no qual pode-se concluir que a distribuição das variâncias 

dos resíduos é homocedástica e que o modelo de regressão usado no método 

analitico foi o mais adequado, considerando 95% de nível de significância e grau de 

liberdade igual a 2, para as triplicatas de cada ponto da faixa linear. 

 

CCALCULADO= 
smáx

2  
∑i=0

k  si
2

= 
maior variância

soma de todas as variâncias Equação 18 
 

Sendo: s2= variância de um conjunto de dados 

 

Tabela 60. Teste de Cochram para avaliação residual dos pontos da faixa linear para 

o quimiossensor MAC e íons cádmio(II). 

c (Cd2+)  
 (nmol L-1) 

s2 

(resíduos) s2máximo Soma CCALCULADO CTABELADO TESTE DE 
COCHRAM 

100 1,377 6,181 12,183 0,507 0,999 Homocedástico 
300 0,358   

  
  
  

500 6,181 
800 3,568 

1000 0,699 
 

No teste de Durbin-Watson verifica-se a existência de alguma correlação entre 

os resíduos, ou seja, se eles estão dispersos de forma independente e aleatória. Logo, 

se os resíduos estiverem correlacionados, a regressão de mínimos quadrados pode 
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subestimar o desvio padrão dos coeficientes da equação, assim, levando a erros na 

leitura dos resultados. O valor de Dcalculado (Equação 19) deve ser comparado com 

valores de referência, Dtabelado, no caso são dois valores tabelados, Dsuperior e Dinferior 

(também conhecidos como DU e DL, respectivamente), conforme o nível de confiança 

adotado e o número do grau de liberdade do conjunto de dados analisados. Logo, 

para ser considerado um teste residual independente e aleatório, o valor de Dcalculado 

deve ser inferior ao Dsuperior e superior ao Dinferior, caso contrário o teste é considerado 

inconclusivo [149-152]. Os valores obtidos no teste de Durbin-Watson para a faixa 

linear estudada encontram-se na Tabela 61, no qual pode-se concluir que os resíduos 

são distribuídos de forma independente e aleatória, e que o modelo de regressão 

usado no método analítico foi o mais adequado, considerando 95% de nível de 

significância e grau de liberdade igual a 2, para as triplicatas de cada ponto da faixa 

linear. 

 

DCALCULADO= 
∑t=2

n  (ei- ei-1)2

∑t=2
n  ei

2  Equação 19 

Sendo: ei= resíduo gerado da replicata analisada, ei-1= resíduo gerado da replicata 

anterior a analisada. 
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Tabela 61. Teste de Durbin-Watson para avaliação residual dos pontos da faixa linear 

do quimiossensor MAC e íons cádmio(II).. 

Concentração 
(nmol L-1) 

Resíduos 
(ei)  (ei - ei-1)2 Soma  

(ei - ei-1)2 
SomaQuad 

(ei) Dcalculado Teste de 
Durbin-Watson 

100 -4,656   139,163 262,278 0,531 Independente 
100 -6,161 2,265 

 

Dsuperior 

 

100 -3,849 5,345 
300 2,248 37,167 1,540 
300 2,189 0,003 
300 3,254 1,134 Dinferior 
500 9,056 33,669 
500 5,649 11,608 0,950 
500 4,216 2,053 
800 -0,741 24,575 

 

800 -4,494 14,085 
800 -2,990 2,262 

1000 -1,958 1,066 
1000 -0,322 2,676 
1000 -1,442 1,254 



 _____________________________ ANEXO 6 __________________________ 230 

 Tese de Doutorado                                                   Fabiane dos Santos Carlos 

ANEXO 6 – EURÓPIO: DOS LANTANÓIDES À CONSTRUÇÃO DO DIAGRAMA DE 
ENERGIA 

O elemento európio faz parte da série lantanídica da Tabela Periódica, que 

está localizado no sexto período da família 3B, e consiste ao todo em 15 elementos, 

do lantânio (La= Z 57) ao lutécio (Lu= Z 71). Os lantanóides (conhecidos também 

como “lantanídeos”), juntamente com os elementos escândio (quarto período da 

família 3B; Sc= Z 21) e ítrio (quinto período da família 3B; Y= Z 39) formam o conjunto 

conhecido como “terras raras”. Apesar da nomenclatura, estes elementos não são 

exatamente “raros” na crosta terreste, sendo que a maioria deles são mais abundantes 

que elementos como cobre, prata e iodo [140]. As “terras raras” são chamadas assim 

devido ao fato dos elementos que a compõem terem sido isolados por muito tempo 

como seus respectivos óxidos e pelas dificuldades enfrentadas, em meados do século 

XVIII, para separação dos minerais incomuns na época. O estudo com os lantanóides 

ganhou maior impulso no século XX, com técnicas mais robustas para extração 

desses elementos suficientemente puros, dando suporte às investigações de suas 

propriedades químicas, físicas, magnéticas, etc. 

A química dos lantanóides é predominantemente iônica e determinada 

principalmente pelo tamanho de seus cátions trivalentes por ser o estado mais 

abundante e estável [140]. Os elementos da série lantanídica se assemelham muito 

mais entre si do que os elementos de transição de um mesmo período, isso ocorre 

porque os lantanóides apresentam, praticamente, apenas um estado de oxidação 

estável (3+).  Alguns elementos da série podem apresentar outros estados, como o 

próprio európio, que é encontrado também na forma (2+) em alguns complexos e em 

solução, sendo facilmente oxidado [200]. Assim, é possível comparar os efeitos de 

pequenas variações de tamanho e de carga nuclear sobre o comportamento químico 

dentro da série, mesmo que sutis. Como dito, as propriedades desses elementos entre 

si são muito semelhantes, no entanto uma das diferenças mais marcantes é a 

chamada “contração lantanídica”, que é a diminuição do raio iônico com o aumento 

do número atômico. Essa contração é originada devido ao preenchimento progressivo 

do orbital 4f ao longo da série, que promove um aumento da carga nuclear efetiva, e 

os raios iônicos vão de 1,032 a 0,861 Å [140,200]. O raio dos últimos quatro elementos 

da série é menor que o elemento de transição ítrio (Y), tornando as propriedades do 

íon Y3+ muito semelhantes à íons como disprósio (Dy3+) e hólmio (Ho3+), e sua 

distinção muito difícil, o que explica a atribuição de ítrio (Y) como “terra rara”. Além 
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disso, a contração lantanídica é sentida pelos elementos que a sucedem na terceira 

série de transição, logo, as propriedades desses elementos também são muito 

similares ao dos correspondentes elementos da segunda série [140]. 

A configuração eletrônica dos lantanóides corresponde basicamente a forma 

[Xe]6s24fx, em que x varia de 0 para a espécie La3+ até 14 para Lu3+ dentro da série, 

portanto, segundo a IUPAC é correto expressar seus íons trivalentes como [Xe]4fx 

[201]. No caso do íon európio(III), a configuração eletrônica é expressa como [Xe]4f6 

(x=6). Cabe ressaltar que os elétrons da camada 4f estão mais próximos ao núcleo, 

portanto, são mais blindados (protegidos) pelas camadas mais externas, 5s2 e 5p6, 

estas totalmente preenchidas por elétrons em seus orbitais, explicando porque estas 

espécies são pouco afetadas pelo ambiente químico em que se encontram, uma vez 

que os elétrons 4f não estão disponíveis para formação de ligações com maior caráter 

covalente, como também são pouco afetados pelo campo cristalino exercido pelos 

ligantes em suas esferas de coordenação [200-201]. 

Para entender como é construído um diagrama de energia para uma espécie 

lantanídica é importante lembrar que o orbital 4f, que será preenchido pelos elétrons 

a depender de sua configuração eletrônica, pode assumir diversas possibilidades de 

ocupação, e cada arranjo resulta em energias distintas, dando origem ao que 

chamamos de “microestados”. O íon európio(III), por exemplo, possui 3003 

microestados, logo, existem 3003 formas diferentes de arranjar os seus 6 elétrons nos 

7 orbitais 4f [201]. Esse número pode ser obtido a partir da Equação 20, que estima 

o número de microestados para X elétrons distribuídos em Y orbitais [201]. Os 

microestados de mesma energia são agrupados em um mesmo “termo 

espectroscópico”, assim, para o íon európio(III) existem 119 termos [201]. A 

degenerescência (número de microestados) de cada termo é dada pela Equação 21. 

A forma geral de representação de um termo espectroscópico é mostrada 

abaixo, juntamente com as equações, e dependem das somas dos momentos 

angulares de orbital (L) e spin (S) totais. Os termos são denotados por letras 

maiúsculas do alfabeto: S (L = 0), P (L = 1), D (L = 2), F (L = 3), G (L = 4), H (L = 5), I 

(L = 6), K (L = 7), L (L = 8), M (L = 9), e assim por diante. Note que a letra J não é 

usada como um termo [201]. A expressão (2S+1) é a multiplicidade de spin do termo, 

e a nomenclatura usada é: singleto, dubleto, tripleto, quarteto, quinteto, sexteto, e 

assim por diante.  

Para a configuração 4f6 do íon európio(III), por exemplo, o termo com a maior 
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multiplicidade de spin é o septeto [201]. Esta multiplicidade é obtida com os 6 elétrons 

desemparelhados nos 7 orbitais 4f, no qual S é a soma dos valores de momento 

angular de spin (ms): S = [½ + ½ + ½ + ½ + ½ + ½] = 3, logo, sua multiplicidade de 

spin é: (2S + 1) = 7. Neste caso, o valor de L do septeto é 3 (ou um termo F), que é 

obtido a partir da soma dos valores de momento angular orbital (ml), logo: L = [(+3) + 

(+2) + (+1) + 0 + (−1) + (−2)] = 3. É interessante notar que para configurações (4f) com 

número de elétrons pares (como 6 para európio(III)), todos os termos do íon 

apresentam multiplicidade ímpar [201].  

Em 295 termos espectroscópicos da configuração [Xe]4f6 ocorre a divisão 

(“split”) em níveis de energia diferentes (representado pela letra J no termo geral) 

devido às interações spin-órbita. J é o momento angular total e indica a orientação 

relativa do spin e o momento angular. O “acoplamento spin-órbita”, como é chamado, 

resulta da interação entre o momento magnético spin do elétron e o campo magnético 

criado pelo movimento do elétron ao redor do núcleo. Os valores possíveis para J 

variam de (L + S) a (L – S). Assim, considerando como exemplo o termo 7F (do íon 

európio(III)), no qual L = 3 e S = 3, os valores de J variam de 0 a 6. A presença de um 

ambiente químico induz a uma quebra da degenerescência de cada nível J, conhecido 

como “efeito Stark”, dado pela Equação 22, e estima o número de sub-níveis que 

cada nível possui após a quebra. A Figura 60 mostra um espectro de emissão para 

um complexo de európio(III), no qual é possível observar as transições 5D0   7F0-4, 
bem como os sub-níveis das transições 5D0   7F0-2 através das divisões das linhas 

de emissão. 

 
14
n = 

14!
n! 14-n ! Equação 20 

(2S+1)(2L+1) Equação 21 
(2J+1) Equação 22 
(2S+1)LJ Termo espectroscópico geral 

Sendo: n= número de orbitais (f=7); S= momento angular de spin total; L= momento 

angular orbital total; (2S+1)= multiplicidade de spin; J= resultante do acoplamento 

spin-órbita (varia de (S-L) a (S+L)). 

 

O estado fundamental é definido como o termo de menor energia e 

identificado pela Regra de Hund (condição principal) e outras condições secundárias, 
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sendo: Condição principal: estado fundamental de menor energia é aquele no qual a 

multiplicidade de spin (2S+1) é a maior possível. Condições secundárias: i) caso tenha 

mais de um termo com mesma multiplicidade, o estado fundamental será aquele com 

maior L; ii) quando o orbital tem menos da metade de elétrons preenchidos, o estado 

fundamental é aquele com o menor valor de J; iii) quando o orbital tem mais da metade 

de elétrons preenchidos, o estado fundamental é aquele com o maior valor de J. Desta 

forma, o termo fundamental para o európio(III), de configuração [Xe]4f6, é o 7F0 , e os 

valores de  J variam de zero (menor energia) a seis (maior energia) (7F0-6). A ordem 

dos termos no estado excitado não é definido pela mesma regra, e sim a partir de 

cálculos extremamente complexos que consideram os hamiltonianos do íon livre e do 

campo cristalino, estes cálculos não serão abordados neste trabalho, no entanto, o 

ordenamento é amplamente difundido na literatura [201], os programas mais 

conhecidos são descritos por Crosswhite [251] e Reid [252].  A Figura 61 ilustra o 

diagrama de energia para o íon európio(III), com seu termo fundamental (e seus níveis 

de 0-6), bem como seus estados excitados, sendo o 1º estado excitado o termo 5D0. 

A Tabela 62 ilustra as energias de cada estado no diagrama, as regiões das linhas de 

emissão com suas respectivas transições do espectro de luminescência.  

 

 
Figura 60. Espectro de emissão de [Eu(tta)3(phen)] a 77K, que mostra os sub-níveis 

das transições 7F0 a 7F2 (Retirado de [201]). 

 

 

 

7F0 = 1 sub-nível = 1 linha 
7F1 = 3 sub-níveis = 3 linhas 
7F2 = 5 sub-níveis = 5 linhas 
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Tabela 62. (a) Transições do estado excitado 5D0 para os níveis de 0-6 do termo 

fundamental 7F e suas regiões de emissão no espectro [201]. (b) Energia de cada 

termo espectroscópico no diagrama de energia para o íon európio(III) [201]. 

(a) 

TRANSIÇÕES (nm) 

1 5D0   7F6  810-840 

2 5D0   7F5 740-770 

3 5D0   7F4 680-710 

4 5D0   7F3 640-660 

5 5D0   7F2 610-630 

6 5D0   7F1 585-600 

7 5D0   7F0 570-585 
 

 

 

(b) 

TERMO ENERGIA (cm-1) 
7F0 0 
7F1 379 
7F2 1043 
7F3 1896 
7F4 2869 
7F5 3912 
7F6 4992 
5D0 17227 
5D1 18973 
5D2 21445 
5D3 24335 
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Figura 61. Diagrama de energia do íon európio(III), (a) do termo fundamental 7F0-6 ao 

excitado 5D3 . (b) Transições a partir do estado excitado 5D0 para os 7 níveis do termo 

fundamental. 

 



 _____________________________ ANEXO 7 __________________________ 236 

 Tese de Doutorado                                                   Fabiane dos Santos Carlos 

ANEXO 7 – DISTÂNCIAS E ÂNGULOS DE LIGAÇÃO DOS MONOCRISTAIS 
OBTIDOS DE DEFM E FDE  
 
Tabela 63. Distâncias (Å) e ângulos (°) de ligação para o polimorfo I de DEFM. 

DISTÂNCIAS DE LIGAÇÃO 
C(1)-C(2) 1.3910(15) C(13)-C(14) 1.5426(14) 
C(1)-C(6) 1.4010(15) C(13)-H(13) 0.978(14) 

C(1)-C(13) 1.5256(14) C(14)-C(15) 1.5240(15) 
C(2)-C(3) 1.3924(17) C(14)-C(18) 1.5256(15) 
C(2)-H(2) 0.965(15) C(14)-H(14) 0.947(13) 
C(3)-C(4) 1.3869(19) C(15)-O(15A) 1.2047(14) 
C(3)-H(3) 0.962(16) C(15)-O(15B) 1.3301(14) 
C(4)-C(5) 1.3879(17) O(15B)-C(16) 1.4678(15) 
C(4)-H(4) 0.970(16) C(16)-C(17) 1.494(2) 
C(5)-C(6) 1.3937(15) C(16)-H(16A) 0.976(17) 
C(5)-H(5) 0.965(14) C(16)-H(16B) 0.992(18) 
C(6)-C(7) 1.4653(15) C(17)-H(17A) 1.02(2) 
C(7)-C(8) 1.3910(16) C(17)-H(17B) 1.00(3) 

C(7)-C(12) 1.4021(15) C(17)-H(17C) 1.01(2) 
C(8)-C(9) 1.3880(18) C(18)-O(18A) 1.2025(14) 
C(8)-H(8) 0.962(15) C(18)-O(18B) 1.3320(14) 

C(9)-C(10) 1.3879(19) O(18B)-C(19) 1.4643(14) 
C(9)-H(9) 0.971(17) C(19)-C(20) 1.494(2) 

C(10)-C(11) 1.3954(17) C(19)-H(19A) 1.009(17) 
C(10)-H(10) 0.961(17) C(19)-H(19B) 1.002(18) 
C(11)-C(12) 1.3905(15) C(20)-H(20A) 0.99(2) 
C(11)-H(11) 0.971(15) C(20)-H(20B) 1.02(2) 
C(12)-C(13) 1.5267(14) C(20)-H(20C) 1.01(3) 

ÂNGULOS DE LIGAÇÃO 
C(19)-C(20)-H(20A) 108.7(12) C(11)-C(12)-C(13) 130.22(10) 
C(19)-C(20)-H(20B) 107.9(12) C(7)-C(12)-C(13) 110.18(9) 

H(20A)-C(20)-H(20B) 111.6(16) C(1)-C(13)-C(12) 101.98(8) 
C(19)-C(20)-H(20C) 109.8(14) C(1)-C(13)-C(14) 113.36(8) 

H(20A)-C(20)-H(20C) 109.7(18) C(12)-C(13)-C(14) 112.55(9) 
H(20B)-C(20)-H(20C) 109.2(18) C(1)-C(13)-H(13) 109.5(8) 

C(2)-C(1)-C(6) 119.68(10) C(12)-C(13)-H(13) 111.0(8) 
C(2)-C(1)-C(13) 130.19(10) C(14)-C(13)-H(13) 108.3(8) 
C(6)-C(1)-C(13) 110.08(9) C(15)-C(14)-C(18) 104.29(8) 
C(1)-C(2)-C(3) 118.94(11) C(15)-C(14)-C(13) 111.10(8) 
C(1)-C(2)-H(2) 120.6(9) C(18)-C(14)-C(13) 112.65(9) 
C(3)-C(2)-H(2) 120.4(9) C(15)-C(14)-H(14) 109.0(8) 
C(4)-C(3)-C(2) 121.00(11) C(18)-C(14)-H(14) 108.6(8) 
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C(4)-C(3)-H(3) 119.2(9) C(13)-C(14)-H(14) 110.9(8) 
C(2)-C(3)-H(3) 119.8(10) O(15A)-C(15)-O(15B) 125.07(11) 
C(3)-C(4)-C(5) 120.75(11) O(15A)-C(15)-C(14) 123.11(10) 
C(3)-C(4)-H(4) 120.3(9) O(15B)-C(15)-C(14) 111.83(9) 
C(5)-C(4)-H(4) 119.0(9) C(15)-O(15B)-C(16) 116.40(10) 
C(4)-C(5)-C(6) 118.32(11) O(15B)-C(16)-C(17) 110.50(12) 
C(4)-C(5)-H(5) 121.1(8) O(15B)-C(16)-H(16A) 109.8(10) 
C(6)-C(5)-H(5) 120.6(8) C(17)-C(16)-H(16A) 112.0(10) 
C(5)-C(6)-C(1) 121.30(10) O(15B)-C(16)-H(16B) 104.1(10) 
C(5)-C(6)-C(7) 129.58(10) C(17)-C(16)-H(16B) 111.0(10) 
C(1)-C(6)-C(7) 109.02(9) H(16A)-C(16)-H(16B) 109.2(14) 

C(8)-C(7)-C(12) 121.24(10) C(16)-C(17)-H(17A) 110.4(11) 
C(8)-C(7)-C(6) 130.03(10) C(16)-C(17)-H(17B) 107.8(13) 

C(12)-C(7)-C(6) 108.71(9) H(17A)-C(17)-H(17B) 109.4(17) 
C(9)-C(8)-C(7) 118.64(11) C(16)-C(17)-H(17C) 109.9(11) 
C(9)-C(8)-H(8) 122.6(9) H(17A)-C(17)-H(17C) 110.4(16) 
C(7)-C(8)-H(8) 118.7(9) H(17B)-C(17)-H(17C) 109.0(17) 

C(10)-C(9)-C(8) 120.54(11) O(18A)-C(18)-O(18B) 125.30(10) 
C(10)-C(9)-H(9) 121.4(10) O(18A)-C(18)-C(14) 124.88(10) 
C(8)-C(9)-H(9) 118.0(10) O(18B)-C(18)-C(14) 109.71(9) 

C(9)-C(10)-C(11) 120.93(11) C(18)-O(18B)-C(19) 117.24(10) 
C(9)-C(10)-H(10) 119.7(10) O(18B)-C(19)-C(20) 111.02(12) 

C(11)-C(10)-H(10) 119.3(10) O(18B)-C(19)-H(19A) 108.0(9) 
C(12)-C(11)-C(10) 119.03(11) C(20)-C(19)-H(19A) 110.9(9) 
C(12)-C(11)-H(11) 121.9(9) O(18B)-C(19)-H(19B) 103.1(10) 
C(10)-C(11)-H(11) 119.1(9) C(20)-C(19)-H(19B) 112.4(10) 
C(11)-C(12)-C(7) 119.59(10) H(19A)-C(19)-H(19B) 111.0(14) 

C(6)-C(1)-C(2)-C(3) 0.68(16) C(2)-C(1)-C(13)-C(12) 176.50(11) 
C(13)-C(1)-C(2)-C(3) -176.46(11) C(6)-C(1)-C(13)-C(12) -0.86(11) 
C(1)-C(2)-C(3)-C(4) 0.38(18) C(2)-C(1)-C(13)-C(14) -62.26(15) 
C(2)-C(3)-C(4)-C(5) -1.07(19) C(6)-C(1)-C(13)-C(14) 120.38(10) 
C(3)-C(4)-C(5)-C(6) 0.66(18) C(11)-C(12)-C(13)-C(1) -177.12(11) 
C(4)-C(5)-C(6)-C(1) 0.42(16) C(7)-C(12)-C(13)-C(1) 1.68(11) 
C(4)-C(5)-C(6)-C(7) 176.48(11) C(11)-C(12)-C(13)-C(14) 61.08(15) 
C(2)-C(1)-C(6)-C(5) -1.09(16) C(7)-C(12)-C(13)-C(14) -120.12(10) 
C(13)-C(1)-C(6)-C(5) 176.59(10) C(1)-C(13)-C(14)-C(15) -173.64(9) 
C(2)-C(1)-C(6)-C(7) -177.89(10) C(12)-C(13)-C(14)-C(15) -58.54(11) 
C(13)-C(1)-C(6)-C(7) -0.21(12) C(1)-C(13)-C(14)-C(18) 69.76(11) 
C(5)-C(6)-C(7)-C(8) 3.2(2) C(12)-C(13)-C(14)-C(18) -175.14(8) 
C(1)-C(6)-C(7)-C(8) 179.63(11) C(18)-C(14)-C(15)-O(15A) 69.60(13) 
C(5)-C(6)-C(7)-C(12) -175.13(11) C(13)-C(14)-C(15)-O(15A) -52.01(14) 
C(1)-C(6)-C(7)-C(12) 1.32(12) C(18)-C(14)-C(15)-O(15B) -109.92(10) 
C(12)-C(7)-C(8)-C(9) 0.34(18) C(13)-C(14)-C(15)-O(15B) 128.47(10) 
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C(6)-C(7)-C(8)-C(9) -177.79(11) O(15A)-C(15)-O(15B)-C(16) -2.95(17) 
C(7)-C(8)-C(9)-C(10) 1.0(2) C(14)-C(15)-O(15B)-C(16) 176.56(10) 

C(8)-C(9)-C(10)-C(11) -1.2(2) C(15)-O(15B)-C(16)-C(17) -78.99(15) 
C(9)-C(10)-C(11)-C(12) 0.1(2) C(15)-C(14)-C(18)-O(18A) -96.55(13) 
C(10)-C(11)-C(12)-C(7) 1.21(17) C(13)-C(14)-C(18)-O(18A) 24.03(15) 

C(10)-C(11)-C(12)-C(13) 179.91(11) C(15)-C(14)-C(18)-O(18B) 79.74(10) 
C(8)-C(7)-C(12)-C(11) -1.44(17) C(13)-C(14)-C(18)-O(18B) -159.68(9) 
C(6)-C(7)-C(12)-C(11) 177.05(10) O(18A)-C(18)-O(18B)-C(19) -2.67(17) 
C(8)-C(7)-C(12)-C(13) 179.62(10) C(14)-C(18)-O(18B)-C(19) -178.94(10) 
C(6)-C(7)-C(12)-C(13) -1.90(12) C(18)-O(18B)-C(19)-C(20) -77.76(16) 

 
Tabela 64. Distâncias (Å) e ângulos (°) de ligação para o polimorfo II de DEFM. 

DISTÂNCIAS DE LIGAÇÃO 
C(1)-C(2) 1.382(4) C(11)-H(11) 0.93(2) 
C(1)-C(6) 1.392(4) C(12)-C(13) 1.517(3) 

C(1)-C(13) 1.513(3) C(13)-C(14) 1.548(3) 
C(2)-C(3) 1.383(4) C(13)-H(13) 0.97(2) 
C(2)-H(2) 1.03(3) C(14)-C(18) 1.514(4) 
C(3)-C(4) 1.373(5) C(14)-C(15) 1.514(3) 
C(3)-H(3) 1.01(4) C(14)-H(14) 0.92(2) 
C(4)-C(5) 1.383(5) C(15)-O(15A) 1.196(3) 
C(4)-H(4) 1.00(4) C(15)-O(15B) 1.326(3) 
C(5)-C(6) 1.395(4) C(16)-C(17A) 1.457(5) 
C(5)-H(5) 0.96(3) C(16)-O(15B) 1.458(3) 
C(6)-C(7) 1.466(4) C(16)-H(16A) 1.03(3) 
C(7)-C(8) 1.388(4) C(16)-H(16B) 1.05(4) 

C(7)-C(12) 1.393(3) C(18)-O(18A) 1.200(3) 
C(8)-C(9) 1.384(5) C(18)-O(18B) 1.331(3) 
C(8)-H(8) 0.93(3) C(19A)-C(20A) 1.352(10) 

C(9)-C(10) 1.369(5) C(19A)-O(18B) 1.486(6) 
C(9)-H(9) 1.00(3) C(19B)-C(20B) 1.372(10) 

C(10)-C(11) 1.390(4) C(19B)-O(18B) 1.479(7) 
C(10)-H(10) 0.99(3)   

ÂNGULOS DE LIGAÇÃO 
C(2)-C(1)-C(6) 120.5(2) C(11)-C(12)-C(7) 120.4(2) 

C(2)-C(1)-C(13) 129.2(3) C(11)-C(12)-C(13) 130.1(2) 
C(6)-C(1)-C(13) 110.2(2) C(7)-C(12)-C(13) 109.6(2) 
C(1)-C(2)-C(3) 119.0(3) C(1)-C(13)-C(12) 102.6(2) 
C(1)-C(2)-H(2) 120.0(16) C(1)-C(13)-C(14) 114.9(2) 
C(3)-C(2)-H(2) 121.0(16) C(12)-C(13)-C(14) 115.5(2) 
C(4)-C(3)-C(2) 120.8(3) C(1)-C(13)-H(13) 111.4(13) 
C(4)-C(3)-H(3) 118.3(19) C(12)-C(13)-H(13) 107.4(13) 
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C(2)-C(3)-H(3) 121(2) C(14)-C(13)-H(13) 105.0(13) 
C(3)-C(4)-C(5) 120.9(3) C(18)-C(14)-C(15) 108.9(2) 
C(3)-C(4)-H(4) 121.5(19) C(18)-C(14)-C(13) 112.2(2) 
C(5)-C(4)-H(4) 117.7(19) C(15)-C(14)-C(13) 111.8(2) 
C(4)-C(5)-C(6) 118.8(3) C(18)-C(14)-H(14) 108.3(15) 
C(4)-C(5)-H(5) 122.6(17) C(15)-C(14)-H(14) 109.1(15) 
C(6)-C(5)-H(5) 118.6(17) C(13)-C(14)-H(14) 106.5(15) 
C(1)-C(6)-C(5) 120.0(3) O(15A)-C(15)-O(15B) 123.5(2) 
C(1)-C(6)-C(7) 108.5(2) O(15A)-C(15)-C(14) 125.0(2) 
C(5)-C(6)-C(7) 131.5(3) O(15B)-C(15)-C(14) 111.5(2) 

C(8)-C(7)-C(12) 120.2(3) C(17A)-C(16)-O(15B) 111.0(3) 
C(8)-C(7)-C(6) 130.6(3) C(17A)-C(16)-H(16A) 111.4(17) 

C(12)-C(7)-C(6) 109.2(2) O(15B)-C(16)-H(16A) 108.4(18) 
C(9)-C(8)-C(7) 118.8(3) C(17A)-C(16)-H(16B) 111(2)
C(9)-C(8)-H(8) 122.7(18) O(15B)-C(16)-H(16B) 105(2)
C(7)-C(8)-H(8) 118.5(18) H(16A)-C(16)-H(16B) 110(3)

C(10)-C(9)-C(8) 121.0(3) O(18A)-C(18)-O(18B) 124.9(2) 
C(10)-C(9)-H(9) 122.0(18) O(18A)-C(18)-C(14) 124.3(2) 
C(8)-C(9)-H(9) 117.1(18) O(18B)-C(18)-C(14) 110.8(2) 

C(9)-C(10)-C(11) 120.5(3) C(20A)-C(19A)-O(18B) 112.9(6) 
C(9)-C(10)-H(10) 120.7(16) C(20B)-C(19B)-O(18B) 112.9(6) 

C(11)-C(10)-H(10) 118.8(16) C(15)-O(15B)-C(16) 117.0(2) 
C(12)-C(11)-C(10) 119.2(3) C(18)-O(18B)-C(19B) 121.5(3) 
C(12)-C(11)-H(11) 119.3(14) C(18)-O(18B)-C(19A) 112.0(3) 
C(10)-C(11)-H(11) 121.5(14)   

 

Tabela 65. Distâncias (Å) e ângulos (°) de ligação do monocristal de FDE. 

DISTÂNCIAS DE LIGAÇÃO 
Br(1)-C(1) 1.894(2) C(12)-C(13) 1.387(3) 
Br(2)-C(8) 1.899(2) C(13)-H(13) 0.89(3) 
C(1)-C(2) 1.383(3) C(14)-C(15) 1.494(3) 

C(1)-C(13) 1.387(3) C(14)-C(18) 1.506(3) 
C(2)-C(3) 1.383(4) C(15)-O(1) 1.198(3) 
C(2)-H(2) 0.90(3) C(15)-O(2) 1.326(3) 
C(3)-C(4) 1.382(3) C(16)-O(2) 1.458(3) 
C(3)-H(3) 0.92(3) C(16)-C(17) 1.491(4) 

C(4)-C(12) 1.409(3) C(16)-H(16A) 1.02(3) 
C(4)-C(5) 1.458(3) C(16)-H(16B) 0.87(3) 
C(5)-C(6) 1.385(3) C(17)-H(17) 0.96(4) 

C(5)-C(10) 1.402(3) C(17)-H(17B) 0.93(4) 
C(6)-C(7) 1.379(4) C(17)-H(17C) 0.89(5) 
C(6)-H(6) 0.94(3) C(18)-O(3) 1.191(3) 
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C(7)-C(8) 1.375(4) C(18)-O(4) 1.327(3) 
C(7)-H(7) 0.96(3) C(19)-O(4) 1.462(3) 
C(8)-C(9) 1.387(3) C(19)-C(20) 1.472(5) 

C(9)-C(10) 1.387(3) C(19)-H(19A) 0.97(4) 
C(9)-H(9) 0.85(3) C(19)-H(19B) 0.92(4) 

C(10)-C(11) 1.497(3) C(20)-H(20A) 0.96(4) 
C(11)-C(14) 1.344(3) C(20)-H(20B) 0.98(4) 
C(11)-C(12) 1.495(3) C(20)-H(20C) 1.06(5) 

ÂNGULOS DE LIGAÇÃO 
C(2)-C(1)-C(13) 122.2(2) C(12)-C(13)-H(13) 119.9(17) 
C(2)-C(1)-Br(1) 117.93(17) C(11)-C(14)-C(15) 126.43(18) 

C(13)-C(1)-Br(1) 119.83(17) C(11)-C(14)-C(18) 121.66(18) 
C(3)-C(2)-C(1) 119.6(2) C(15)-C(14)-C(18) 111.61(17) 
C(3)-C(2)-H(2) 120.5(18) O(1)-C(15)-O(2) 124.32(19) 
C(1)-C(2)-H(2) 119.8(18) O(1)-C(15)-C(14) 125.81(19) 
C(4)-C(3)-C(2) 119.1(2) O(2)-C(15)-C(14) 109.67(17) 
C(4)-C(3)-H(3) 120.2(16) O(2)-C(16)-C(17) 106.7(2) 
C(2)-C(3)-H(3) 120.7(16) O(2)-C(16)-H(16A) 109.7(16) 

C(3)-C(4)-C(12) 121.1(2) C(17)-C(16)-H(16A) 113.7(16) 
C(3)-C(4)-C(5) 129.6(2) O(2)-C(16)-H(16B) 104.8(18) 

C(12)-C(4)-C(5) 109.26(18) C(17)-C(16)-H(16B) 111.5(19) 
C(6)-C(5)-C(10) 121.1(2) H(16A)-C(16)-H(16B) 110(2)
C(6)-C(5)-C(4) 130.0(2) C(16)-C(17)-H(17) 111(2)

C(10)-C(5)-C(4) 108.87(18) C(16)-C(17)-H(17B) 110(2)
C(7)-C(6)-C(5) 119.3(2) H(17)-C(17)-H(17B) 108(3)
C(7)-C(6)-H(6) 123.2(17) C(16)-C(17)-H(17C) 107(3)
C(5)-C(6)-H(6) 117.5(18) H(17)-C(17)-H(17C) 105(4)
C(8)-C(7)-C(6) 119.4(2) H(17B)-C(17)-H(17C) 117(4)
C(8)-C(7)-H(7) 120.7(19) O(3)-C(18)-O(4) 125.3(2) 
C(6)-C(7)-H(7) 119.9(19) O(3)-C(18)-C(14) 125.3(2) 
C(7)-C(8)-C(9) 122.5(2) O(4)-C(18)-C(14) 109.46(17) 
C(7)-C(8)-Br(2) 119.10(18) O(4)-C(19)-C(20) 108.3(3) 
C(9)-C(8)-Br(2) 118.38(19) O(4)-C(19)-H(19A) 104(2)
C(8)-C(9)-C(10) 118.3(2) C(20)-C(19)-H(19A) 106(2)
C(8)-C(9)-H(9) 118.2(18) O(4)-C(19)-H(19B) 104(2)

C(10)-C(9)-H(9) 123.4(19) C(20)-C(19)-H(19B) 118(2)
C(9)-C(10)-C(5) 119.3(2) H(19A)-C(19)-H(19B) 116(3)

C(9)-C(10)-C(11) 132.3(2) C(19)-C(20)-H(20A) 107(2)
C(5)-C(10)-C(11) 108.36(18) C(19)-C(20)-H(20B) 110(2)

C(14)-C(11)-C(12) 129.61(19) H(20A)-C(20)-H(20B) 105(3)
C(14)-C(11)-C(10) 124.80(19) C(19)-C(20)-H(20C) 108(2)
C(12)-C(11)-C(10) 105.17(17) H(20A)-C(20)-H(20C) 112(3)
C(13)-C(12)-C(4) 119.43(19) H(20B)-C(20)-H(20C) 115(3)
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C(13)-C(12)-C(11) 132.67(19) C(15)-O(2)-C(16) 117.12(18) 
C(4)-C(12)-C(11) 107.89(18) C(18)-O(4)-C(19) 117.5(2) 
C(1)-C(13)-C(12) 118.4(2) C(15)-O(2)-C(16) 117.12(18) 
C(1)-C(13)-H(13) 121.7(17) C(18)-O(4)-C(19) 117.5(2) 
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ANEXO 8 – FIGURAS DE MÉRITO PARA DEFM E ÍONS FERRO(III) 
 
Tabela 66. Valores das intensidades fluorescentes médias das triplicatas (IFM), 

desvio padrão amostral (s) e desvio padrão relativo (RSD%) para o teste de 

seletividade individual do ligante DEFM com íons metálicos. 

DEFM + METALn+ IFM s RSD (%) 

DEFM livre 500,275 1,578 0,315 
DEFM + NH4+ 485,015 2,655 0,547 
DEFM + Ca2+ 460,502 1,167 0,253 
DEFM + Zn2+ 448,740 1,627 0,362 

DEFM+(CH3)4N+ 445,155 3,079 0,692 
DEFM + Al3+ 433,320 3,688 0,851 
DEFM + Cd2+ 419,925 3,089 0,736 
DEFM + Mg2+ 417,871 1,283 0,307 
DEFM + Eu3+ 406,438 0,842 0,207 
DEFM + Mn2+ 399,091 1,878 0,471 
DEFM + Co2+ 390,651 2,161 0,553 
DEFM + K+ 386,879 2,427 0,627 

DEFM + Ni2+ 377,050 4,245 1,126 
DEFM + Li+ 375,528 2,566 0,683 
DEFM + Na+ 374,334 1,838 0,491 
DEFM + Tb3+ 360,776 1,256 0,348 
DEFM + Cr3+ 354,627 3,388 0,955 
DEFM + Hg2+ 352,327 2,727 0,774 
DEFM + Cu2+ 342,343 2,291 0,669 
DEFM + Zr2+ 339,298 3,079 0,907 
DEFM + Mo5+ 330,394 1,034 0,313 
DEFM + Ru3+ 311,172 0,584 0,188 
DEFM + Fe3+ 4,943 0,099 2,011 

 

TESTES ESTATÍSTICOS PARA A FAIXA LINEAR 
1. Teste de Grubbs (teste G): análise das triplicatas de cada ponto  

Para o teste de Grubbs, com Gtabelado = 1,155, todos os pontos da faixa linear 

foram analisados, em suas triplicatas (N=3), com 95% de confiança e uma distribuição 

normal de variabilidade. O resultado encontra-se na Tabela 67, no qual é possível 

observar que entre todos os pontos presentes na faixa linear não houve nenhum 

resultado discrepante entre as medidas, em nenhum nível de concentração. Desta 

forma é possível concluir que não existem valores anômalos no conjunto de medidas 
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de intensidade de emissão para a faixa linear. 

 

Tabela 67. Teste de Grubbs aplicado a faixa linear para o quimiossensor DEFM e íons 

ferro(III). 

 c (Fe3+) 
(nmol L-1) 

Replicata Outlier – GRUBBS 

100 
337,79 NÃO 

336,127 NÃO 
337,183 NÃO 

200 
310,242 NÃO 
312,253 NÃO 
310,084 NÃO 

300 
277,122 NÃO 
276,899 NÃO 
275,954 NÃO 

400 
243,812 NÃO 
244,177 NÃO 
243,063 NÃO 

500 
211,188 NÃO 
209,725 NÃO 
211,297 NÃO 

600 
189,124 NÃO 
188,177 NÃO 
188,941 NÃO 

700 
158,22 NÃO 

155,234 NÃO 
157,458 NÃO 

800 
127,52 NÃO 
127,18 NÃO 

129,412 NÃO 

900 
104,423 NÃO 
104,475 NÃO 
104,217 NÃO 

1000 
60,786 NÃO 
60,779 NÃO 
60,561 NÃO 

 
2. Teste de Fisher (teste F): análise das variâncias de cada conjunto de medidas 

Com as medidas da faixa linear feitas em triplicatas, tem-se, portanto, 3 

conjuntos de dados a serem analisados, com 10 pontos cada. Assim, no teste F 

compara-se o valor de Fcalculado com um valor de referência, Ftabelado. Logo, o teste será 
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considerado estatisticamente aprovado se o valor obtido for inferior ou igual ao valor 

tabelado, de acordo com o grau de liberdade de cada conjunto analisado e o nível de 

significância adotado [149-152]. Para este caso, o grau de liberdade é igual a 9 (n-1) 

para os 3 conjuntos com 95% de nível de significância, produzindo um valor de  

Ftabelado = 4,026. A Tabela 68 traz as intensidades de emissão para cada concentração 

da faixa linear, em sua replicata, bem como, os valores de média, desvio padrão e 

variâncias de cada conjunto de dados. Também é possível observar as relações das 

variâncias dos 3 conjuntos analisados, resultando em valores estatisticamente 

aprovados, ou seja, inferiores ao valor referencial de Ftabelado, segundo o nível de 

confiança de 95%, para o número de replicatas e portanto, grau de liberdade 9 

analisados da faixa linear. 

 

Tabela 68. Dados de média e desvio padrão (s) das intensidades de emissão em 

triplicata da faixa linear, e resultado do teste de Fisher para análise das variâncias de 

cada conjunto de replicatas (Ftabelado=4,026) do quimiossensor DEFM e íons ferro(III). 

 

 
3. Avaliação dos resíduos dos pontos da faixa linear 

Considerando a regressão linear realizada para obtenção da faixa linear, a 

estatistica define como “resíduos dos pontos de uma curva analitica” a diferença entre 

c (Fe3+) 
 (nmol L-1) 

REPLICATAS 
Média 

Desvio Padrão 
(s) n=1 n=2 n=3 

100 337,790 336,127 337,183 337,033 0,842 
200 310,242 312,253 310,084 310,860 1,209 
300 277,122 276,899 275,954 276,658 0,620 
400 243,812 244,177 243,063 243,684 0,568 
500 211,188 209,725 211,297 210,737 0,878 
600 189,124 188,177 188,941 188,747 0,502 
700 158,220 155,234 157,458 156,971 1,552 
800 127,520 127,180 129,412 128,037 1,203 
900 104,423 104,475 104,217 104,372 0,136 

1000 60,786 60,779 60,561 60,709 0,128 
Variância (s2)  8302,627 8335,822 8243,123   
Combinação TEST F Resultado 
conjunto 1- 2 8335,822 / 8302,627 1,004 Aprovado 
conjunto 1-3 8302,627 / 8243,123 1,007 Aprovado 
conjunto 2-3 8335,822 / 8243,123 1,011 Aprovado 
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os valores obtidos experimentalmente (Yexperimental) e os valores ideais (Yteórico) 

calculados pelo modelo de regressão usado para cada concentração nas replicatas, 

como mostrado no ANEXO 5.  Desta forma, a análise residual da faixa linear se faz 

necessária a fim de atestar que o modelo de equação de 1º grau é de fato adequado 

para o método analítico proposto, com valores residuais estatisticamente aceitáveis 

para o conjunto de dados e parâmetros adotados. Esta análise foi feita através dos 

gráficos de dispersão residual, bem como, pelos testes de Cochram e teste de Durbin-

Watson [149-152]. 

 

3.1. Gráfico de dispersão residual 
A forma mais trivial de análise residual dos pontos de uma curva analitica é 

através da construção dos gráficos de dispersão. Para isso é necessário calcular os 

valores ideais dos pontos da faixa linear, ou seja, o valor teórico da intensidade de 

emissão pelo modelo de regressão usado para cada concentração nas replicatas, a 

partir das médias experimentais, trazido na Tabela 69. Em seguida, como mostra a 

Tabela 70, calculou-se o resíduo de cada replicata de cada concentração da faixa 

linear, considerando o valor de Yteórico da Tabela 69.  Sequencialmente, realizou-se o 

teste de Grubbs para os resíduos, com N=3 para 95% de confiança e Gtabelado = 1,155, 

não apresentando nenhum valor estatisticamente discrepante entre os resíduos. O 

gráfico de dispersão, Figura 59 , é construído a partir dos dados de resíduos (ou ainda 

resíduos%), e é possível observar que os pontos residuais estão dispostos 

homogeneamente e de forma não-tendenciosa no gráfico, indicando que a faixa linear 

está de acordo com o modelo de regressão linear adotado e este é adequado ao 

método analítico proposto [149-152]. 
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Figura 62. Gráfico de dispersão residual dos pontos da faixa linear do quimiossensor 

DEFM e íons ferro(III). 

 
Tabela 69. Médias teóricas obtidas pelo modelo de regressão da faixa linear para o 

quimiossensor DEFM e íons ferro(III). 

DADOS DA CURVA 
COEFICIENTE DA 

CURVA 
(Y= BX+A) 

DADOS DOS PONTOS DA 
CURVA PARA CÁLCULO 

DE RESÍDUOS 
X 

c (Fe3+) 
(nmol L-1) 

Y 
MÉDIA 

EXPERIMENTAL  
VALOR 

DE B 
VALOR 
DE A  

X 
c (Fe3+) 

(nmol L-1) 
Y 

TEÓRICO 

100 337,033 -3x108 3,67x102 100 336,99 
200 310,860 inclinação intercepto 200 306,94 
300 276,658 

 

300 276,9 
400 243,684 400 246,85 
500 210,737 500 216,8 
600 188,747 600 186,76 
700 156,971 700 156,71 
800 128,037 800 126,67 
900 104,372 900 96,62 

1000 60,709 1000 66,574 
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Tabela 70. Valores residuais das replicatas de cada concentração da faixa linear, e 

teste de Grubbs dos resíduos para o quimiossensor DEFM e íons ferro(III). 

Concentração 
(nmol L-1) Replicatas Resíduos Resíduos em 

% 
Outlier 

“resíduos” - 
Grubbs 

100 
337,790 0,803 0,238 NÃO 
336,127 -0,860 -0,256 NÃO 
337,183 0,196 0,058 NÃO 

200 
310,242 3,301 1,064 NÃO 
312,253 5,312 1,701 NÃO 
310,084 3,143 1,014 NÃO 

300 
277,122 0,227 0,082 NÃO 
276,899 0,004 0,001 NÃO 
275,954 -0,941 -0,341 NÃO 

400 
243,812 -3,038 -1,246 NÃO 
244,177 -2,673 -1,095 NÃO 
243,063 -3,787 -1,558 NÃO 

500 
211,188 -5,616 -2,659 NÃO 
209,725 -7,079 -3,375 NÃO 
211,297 -5,507 -2,606 NÃO 

600 
189,124 2,366 1,251 NÃO 
188,177 1,419 0,754 NÃO 
188,941 2,183 1,156 NÃO 

700 
158,220 1,508 0,953 NÃO 
155,234 -1,478 -0,952 NÃO 
157,458 0,746 0,474 NÃO 

800 
127,520 0,854 0,670 NÃO 
127,180 0,514 0,404 NÃO 
129,412 2,746 2,122 NÃO 

900 
104,423 7,803 7,472 NÃO 
104,475 7,855 7,518 NÃO 
104,217 7,597 7,290 NÃO 

1000 
60,786 -5,788 -9,522 NÃO 
60,779 -5,795 -9,535 NÃO 
60,561 -6,013 -9,929 NÃO 
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3.2. Homocedasticidade e independência residuais: teste de Cochram e teste de 
Durbin-Watson 

Além da construção do gráfico de dispersão para avaliar os resíduos dos 

pontos da faixa linear, outros testes estatísticos podem ser realizados, como o teste 

de Cochram (que avalia a homogeneidade dos resíduos) e o teste de Durbin-Watson 

(que avalia a auto-correlação entre os resíduos), conforme discutido no ANEXO 5 

deste trabalho [149-152]. Os valores obtidos no teste de Cochram para a faixa linear 

estudada encontram-se na Tabela 71, no qual pode-se concluir que a distribuição das 

variâncias dos resíduos é homocedástica e que o modelo de regressão usado no 

método analítico foi o mais adequado, considerando 95% de nível de significância e 

grau de liberdade igual a 9, para as triplicatas de cada ponto da faixa linear. 

 

Tabela 71. Teste de Cochram para avaliação residual dos pontos da faixa linear para 

o quimiossensor DEFM e íons ferro(III). 

c (Fe3+) 
 (nmol L-1) 

s2 

(resíduos) s2máximo Soma CCALCULADO CTABELADO TESTE DE 
COCHRAM 

100 0,708 2,407 7,789 0,309 0,816 Homocedástico 
200 1,462 

  
  
  
  

300 0,385 
400 0,323 
500 0,771 
600 0,252 
700 2,407 
800 1,446 
900 0,019 

1000 0,016 
 

No teste de Durbin-Watson verifica-se a existência de alguma correlação entre 

os resíduos, ou seja, se eles estão dispersos de forma independente e aleatória, como 

descrito no ANEXO 5 [149-152]. Os valores obtidos no teste de Durbin-Watson para 

a faixa linear estudada encontram-se na Tabela 72, no qual pode-se concluir que os 

resíduos são distribuídos de forma independente e aleatória, e que o modelo de 

regressão usado no método analítico foi o mais adequado, considerando 95% de nível 

de significância e grau de liberdade total igual a 29, para as triplicatas de cada ponto 
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da faixa linear.  

 

Tabela 72. Teste de Durbin-Watson para avaliação residual dos pontos da faixa linear 

para o quimiossensor DEFM e íons ferro(III). 

Concentração 
(nmol L-1) 

Resíduos 
(ei)  (ei - ei-1)2 Soma  

(ei - ei-1)2 
SomaQuad 

(ei) Dcalculado Teste de 
Durbin-Watson 

100 
0,176   446,199 691,976 0,645 Independente 
-1,487 2,766 

 

Dsuperior 

 

-0,431 1,115 

200 
2,909 11,154 1,57 
4,920 4,044 
2,751 4,705 Dinferior 

300 
0,070 7,189 
-0,153 0,050 1,28 
-1,098 0,893 

400 
-2,959 3,464 

 

-2,594 0,133 
-3,708 1,241 

500 
-5,303 2,541 
-6,766 2,140 
-5,194 2,471 

600 
2,914 65,736 

 

1,967 0,897 
2,731 0,584 

700 
2,291 0,194 
-0,695 8,916 
1,529 4,946 

800 
1,872 0,118 
1,532 0,116 
3,764 4,982 

900 
9,056 28,003 
9,108 0,003 
8,850 0,067 

1000 
-8,090 286,970 
-8,962 0,760 
-9,000 0,001 

 

 


