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Introdução 

O cromismo, processo de alteração reversível 
da região de absorção ou emissão de uma 
substância devido a um estímulo específico, é 
utilizado no desenvolvimento de diversos tipos de 
sensores, como para pH, íons, polaridade, etc.1 O 
cromismo quando decorrente da alteração de 
polaridade do meio é chamado solvatocromismo,  
que resulta da interação do solvente com o estado 
fundamental e/ou excitado, resultando na 
perturbação da energia dos estados, e podendo em 
alguns casos ser observada uma mudança de cor.  

O monitoramento da polaridade do meio é 
importante na pesquisa e indústria química e em 
sistemas biológicos.2 Neste contexto, etanol é um 
componente de grande interesse em ser 
sensoriado, uma vez que é amplamente utilizado na 
produção de cosméticos, tintas, alimentos e 
combustíveis.3 Tal sensoriamento pode ser feito 
através do efeito solvatocrômico encontrado em 
novos compostos para os quais é observada 
coloração ou emissão diferenciada em um solvente 
específico.4 

Este trabalho tem por objetivo o estudo do 
efeito de meios de diferentes polaridades nas 
propriedades fotofísicas das quinonas 1, 2 e 3 
visando o sensoriamento de etanol. 
 

 
Figura 1. Estruturas dos compostos estudados: 2-
(N-fenil-N-metil)aminonafto-1,4-quinona (1), 2-(4-N-
metilaminofenil)nafto-1,4-quinona (2) e 2-(4-N-
benzilaminofenil)nafto-1,4-quinona (3). 

Resultados e Discussão 

Os espectros de absorção na região UV-
Visível, em solução de cicloexano de 1, 2 e 3 (10-4 a 
10-5 mol L-1) apresentaram bandas intensas em 
torno de 270 nm e uma banda de menor intensidade 
com λmax = 440, 472 e 472 nm, respectivamente. Em 
acetonitrila observou-se um deslocamento 
batocrômico para λmax em 457, 498 e 493 nm, 
respectivamente. Em solvente prótico, como etanol, 

a banda na região do visível das quinonas 2 e 3 
sofreu um deslocamento batocrômico mais intenso, 
sendo λmax= 536 e 534 nm, respectivamente. A 
quinona 1 não mostrou deslocamento adicional em 
solvente prótico quando comparado a acetonitrila. 
Devido ao efeito solvatocrômico marcante, as 
quinonas 2 e 3 apresentam coloração roxa em 
etanol, bem como em outros solventes próticos, e 
coloração amarela em cicloexano, o que as tornam 
promissoras como sensores colorimétricos para 
solventes próticos. Neste sentido, espectros de 
absorção de 2 e 3 (10-6 mol L-1) foram obtidos numa 
mistura de hexano/etanol. Os resultados mostraram 
que 2 e 3 possuem um deslocamento batocrômico 
de 51 nm em misturas de 0% e 20% de etanol em 
hexano, com λmax = 469 nm e 520 nm 
respectivamente para 2 e λmax= 466 nm e 517 nm 
respectivamente para 3, sendo possível distinguir a 
concentração de etanol no sistema. Para 2 e 3, 
também foi observada emissão em cicloexano com 
bandas de λmax= 574 nm e 577 nm, 
respectivamente.  

A absorção de luz por 2 e 3 resulta em uma 
transferência de carga intramolecular (ICT). O 
aumento da polaridade do meio resulta em uma 
transição eletrônica em comprimentos de onda mais 
longa comparada com solventes apolares.  

A importância do grupo amino para o ICT foi 
verificada pela adição de ácido. O espectro UV-vis 
em acetonitrila na presença de ácido trifluoroacético 
(5x10-2 mol L-1) mostrou o desaparecimento da 
banda de transferência de carga na região de 500 
nm, indicando que com a protonação do grupo 
amino o ICT foi suprimido.  

Conclusões 

Com isso, conclui-se que 2 e 3 são potenciais 
sensores colorimétricos de etanol. Novos 
experimentos serão feitos com as quinonas 2 e 3 
para atestar suas propriedades como sensores de 
polaridade. 
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