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Introdução 

A dependência mundial de fontes pouco 

sustentáveis de energia, como os combustíveis 

fósseis torna urgente à busca por fontes energéticas 

renováveis e mais eficientes.1 Nosso grupo de 

pesquisas tem despendido esforços no preparo 

sintético de corantes capazes de absorver a luz 

solar e direcionar essa energia à semicondutores 

e/ou catalisadores específicos de modo a que 

possam ser aplicáveis à construção de dispositivos 

fotovoltaicos e fotocatalíticos para geração de 

energia sustentável. O planejamento destes 

corantes foi feito considerando uma configuração do 

tipo D-π-A, já estabelecida na literatura científica 

para este tipo de substâncias.1,2 Propusemos a 

aplicação do núcleo 1,2,3-triazólico como ponte π-

conjugada considerando a robustez sintética com a 

qual este núcleo pode ser preparado3 (Figura 1). 

 
Figura 1: Estruturas dos ácidos acrílicos alvos de 
estudo. 

Resultados e Discussão 

Inicialmente, o perfil energético e geométrico dos 
orbitais moleculares de fronteira (OMF) para as 
estruturas propostas foram exploradas por cálculos 
de Teoria do Funcional de Densidade (DFT) com 
nível de teoria PBE0/6-311G** e modelo contínuo 
de solvatação para simulação de água como 
solvente.4 A Tabela 1 lista os gaps de energia e 
absorções máximas calculadas. 
 
Tabela 1: Dados de energia para os OMF das 
substâncias 1a-c. 

Estrutura Transição 
gap de 
energia 

λmax 
(teórico) 

1a HOMO-LUMO 3,21 eV 425,1 nm 
1b HOMO-LUMO 3,36 eV 434,1 nm 
1c HOMO-LUMO 3,02 eV 483,8 nm 

 

A geometria dos OMF mostrou uma boa separação 

de cargas durante o processo de fotoexcitação.  

 

Estes resultados confirmaram que as estruturas 

propostas atendem aos requisitos energéticos e 

geométricos necessários para que possam atuar 

como fotossensibilizadores em dispositivos de 

fotoconversão. Com isso as etapas de síntese para 

obtenção destas substâncias foi iniciada.  

A p-iodoanilina (2) foi convertida em p-iodo-

azidobenzeno (3), após uma etapa de diazotação, 

seguido do tratamento com azida de sódio (NaN3). 

Uma etapa subsequente de cicloadição catalisada 

por cobre(I) com álcool propargílico possibilitou a 

síntese do triazol 4, o qual foi oxidado ao aldeído 5 

pelo tratamento com IBX.3 

 Esquema 1. Intermediários sintetizados para 

obtenção dos corantes 1a-c. 

Conclusões 

Estudos teóricos iniciais confirmaram o potencial de 
aplicação das substâncias 1a-c como 
fotossensibilizadores. Até o momento, 3 
intermediários sintéticos foram obtidos com 
sucesso. Espera-se que a substância 5 possa ser 
convertida nos corantes propostos (1a-c) após duas 
etapas sintéticas posteriores. Todas as substâncias 
sintetizadas tiveram suas estruturas confirmadas 
por métodos físicos de análise. Uma vez que os 
corantes 1a-c sejam sintetizados, os mesmos terão 
sua capacidade fotossensibilizadora avaliada 
experimentalmente. 
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