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RESUMO 
Os cristais líquidos (CLs) são materiais interessantes, pois apresentam inúmeras 
aplicações relacionadas à produção de bens de consumo. Baseando-se nisso, 
durante o desenvolvimento desse trabalho, foram projetadas, sintetizadas e 
caracterizadas três séries inéditas de moléculas simétricas com estrutura linear do 
tipo doador-aceptor-doador (D-A-D), com propriedades líquido-cristalinas. As séries 
são baseadas nos heterociclos 2,1,3-benzotiadiazol (BTD), 2,1,3- 
benzoselenadiazol (BSeD) e 2-metil-1,2,3-benzotriazol (BTZ), resultando no total 
de 18 moléculas. Os compostos foram caracterizados utilizando técnicas 
espectroscópicas de infravermelho, RMN de 1H e de 13C, e espectrometria de 
massas. As propriedades térmicas foram investigadas por técnicas de DSC, TGA, 
MOLP e DRX. As texturas observadas por MOLP apresentaram características de 
CLs calamíticos do tipo nemático (N) e esmético (Sm). Os derivados do BTD e BTZ 
que não apresentaram cadeias alquílicas nas extremidades não foram capazes de 
formar mesofases. A introdução de cadeias adicionais também não favoreceu a 
obtenção de cristais líquidos. Fases N e Sm foram observadas para o BTD, 
enquanto o BSeD apresentou exclusivamente mesofase SmC. A estabilidade 
térmica para esses derivados foi observada entre 380-480 ºC com a seguinte 
ordem: BTD > BSeD > BTZ.  As propriedades térmicas das séries BTD, BSeD e 
BTZ foram comparadas através dos compostos de mesmo tamanho de cadeia 
alcóxi. A substituição do átomo de enxofre (S) por selênio (Se) levou a supressão 
da fase nemática (N), aumentou a faixa de mesofase esmética C (SmC) e diminuiu 
a temperatura de decomposição. As interações tipo Se-N aumentaram as 
interações laterais o que justifica o aumento da faixa de mesomorfismo. Ao 
substituir o átomo de S no BTD por N-CH3 a mesofase N foi suprimida, ocorreu a 
diminuição da faixa de mesomorfismo, bem como redução da temperatura de 
decomposição. O impedimento espacial provocado pelo grupo metila é responsável 
por esses efeitos. Nas propriedades fotofísicas observou-se que ao substituir o 
átomo de S por Se a emissão de fluorescência deslocou-se para o vermelho em 
relação ao BTD, enquanto que a substituição S por N-CH3 deslocou a emissão para 
o azul comparado ao BTD. O derivado do BTZ apresentou o maior rendimento 
quântico de fluorescência de acordo com a seguinte ordem: BTZ (0,90) > BTD (0,20) 
> BSeD (0,16). Os resultados obtidos apontaram que os compostos derivados do 
BTD, BSeD e do BTZ podem ser aplicados na construção de dispositivos 
eletrônicos. Os derivados do BTZ são interessantes no emprego de materiais 
líquido-cristalinos luminescentes eficientes. Os derivados do BTD podem ser 
utilizados como materiais líquido-cristalinos de baixo ponto de fusão. Por fim, os 
derivados do BSeD podem ser aplicados quando se tem a finalidade de emprego 
de materiais líquido-cristalinos exclusivamente de mesofases esméticas. Estudos 
de transferência de carga fotoinduzida foram realizados em solução para o BTD, 
BSeD e BTZ. Todos tiveram a fluorescência suprimida com a adição de C60, o que 
indica a existência de um mecanismo de transferência de carga intermolecular entre 
as espécies. A relação de Stern-Volmer permitiu determinar os valores de Ksv na 
seguinte ordem: BTZ (Ksv = 6,31 x 103 molL-1) > BTD (Ksv = 2,18 x 103 molL-1) > 
BSeD (Ksv = 1,98 x 103 molL-1). Isso indica que o sistema BTZ possui maior 
eficiência no processo de transferência de carga. 
 
Palavras-chave: 2,1,3-benzotiadiazol (BTD), 2,1,3-benzoselenadiazol (BSeD), 
1,2,3-benzotriazol (BTZ), Cristais líquidos, Luminescência. 
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ABSTRACT 
 

Liquid crystals (LCs) are interesting materials, as they have numerous applications 
related to the production of consumer goods. Based on this, during the development 
of this work, three unpublished series of symmetrical molecules with linear structure 
of the donor-acceptor-donor type (D-A-D), with liquid-crystalline properties, were 
projecting, synthesized and characterized. The series are based on the 2,1,3-
benzothiadiazole (BTD), 2,1,3-benzoselenadiazole (BSeD) and 2-methyl-1,2,3-
benzotriazole (BTZ) heterocycles, resulting in a total of 18 molecules. The 
compounds were characterized using infrared spectroscopic techniques, 1H and 13C 
NMR, and mass spectrometry. The thermal properties were investigated by DSC, 
TGA, POM and XRD techniques. The textures observed by POM showed 
characteristics of calamitic LCs of the nematic (N) and smectic (Sm) type. 
Derivatives of BTD and BTZ that did not have alkyl chains at the ends were not able 
to form mesophases. The introduction of additional chains also did not favor 
obtaining liquid crystals. N and Sm phases were observed for BTD, while BSeD 
presented exclusively SmC mesophase. The thermal stability for these derivatives 
was observed between 380-480 ºC in the following order: BTD > BSeD > BTZ. The 
thermal properties of the BTD, BSeD and BTZ series were compared using 
compounds of the same size as the alkoxy chain. The replacement of the sulfur atom 
(S) by selenium (Se) led to the suppression of the nematic phase (N), increased the 
smectic mesophase C (SmC) range and decreased the decomposition temperature. 
Se-N type interactions increased side interactions, which justifies the increase in the 
mesomorphism range. When replacing the S atom in the BTD with N-CH3, the N 
mesophase was suppressed, the mesomorphism range decreased, as well as the 
decomposition temperature decreased. The spatial impediment caused by the 
methyl group is responsible for these effects. In the photophysical properties it was 
observed that when replacing the S atom by Se the fluorescence emission shifted 
towards the red in relation to the BTD, while the substitution S by N-CH3 displaced 
the emission towards the blue compared to the BTD. The BTZ derivative showed 
the highest quantum fluorescence yield according to the following order: BTZ (0.90) 
> BTD (0.20) > BSeD (0.16). The results obtained showed that compounds derived 
from BTD, BSeD and BTZ can be applied in the construction of electronic devices. 
BTZ derivatives are interesting in the use of efficient luminescent liquid-crystalline 
materials. BTD derivatives can be used as liquid-crystalline materials with a low 
melting point. Finally, BSeD derivatives can be applied when the purpose is to use 
liquid-crystalline materials exclusively from smectic mesophases. Photoinduced 
charge transfer studies were carried out in solution for BTD, BSeD and BTZ. All of 
them had their fluorescence suppressed with the addition of C60, which indicates the 
existence of an intermolecular charge transfer mechanism between species. The 
Stern-Volmer relationship made it possible to determine the Ksv values in the 
following order: BTZ (Ksv = 6.31 x 103 molL-1) > BTD (Ksv = 2.18 x 103 molL-1) > 
BSeD (Ksv = 1, 98 x 103 molL-1). This indicates that the BTZ system is more efficient 
in the load transfer process.  
 
Keywords: 2,1,3-benzothiadiazole (BTD), 2,1,3-benzoselenadiazole (BSeD), 
1,2,3-benzotriazole (BTZ), Liquid crystals, Luminescence.
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1 Introdução 
 

Atualmente, a humanidade vem fazendo uso de uma grande variedade de 

dispositivos eletrônicos, como notebooks, tablets, smartphones, câmeras digitais, 

MP3 players, TVs de tela plana, calculadoras, relógios, letreiro, termômetros, além 

de sistemas embutidos em eletrodomésticos, automóveis e em grandes instalações 

industriais. Nessa área, existe uma urgente necessidade de reduzir o tamanho 

desses equipamentos eletrônicos, a fim de economizar custos, espaço, peso, 

energia e matérias-primas. Nesse sentido, os cristais líquidos (CLs) tem contribuído 

continuamente para desenvolvimento de materiais com esse objetivo.1 

Muito progresso tem sido alcançado no desenvolvimento de materiais 

líquido-cristalinos. Extensos esforços vêm sendo empregados no planejamento e 

síntese de novos materiais com propriedades líquido-cristalinas. Portanto, é de 

grande importância se aprofundar no entendimento das relações estrutura-

propriedade, a fim de preparar compostos cristais líquidos com mesomorfismos 

desejáveis e outras propriedades físicas para o uso como semicondutores 

orgânicos anisotrópicos na construção de dispositivos de transistores de efeito de 

campo orgânico (OEFTs), diodos orgânicos emissores de luz (OLEDs), dispositivos 

fotovoltaicos orgânicos (OPVs), entre outros.2 

Os cristais líquidos possuem características únicas de ordem e mobilidade. 

Essa combinação faz dos CLs materiais moleculares de auto-montagem por 

excelência na área tecnológica. Os CLs são materiais avançados que podem ser 

encontrados em monitores de tela plana (monitores de cristais líquidos, LCDs) que 

consomem menos energia, que nas últimas décadas permitiram o desenvolvimento 

de ferramentas móveis de processamento e comunicação de dados, com enormes 

efeitos no desenvolvimento das sociedades.2  

Embora os LCDs possam ser substituídos por outras tecnologias no futuro, 

o conhecimento fundamental adquirido com os CLs pode ser usado para a auto-

montagem direcionada de uma enorme variedade de outros materiais funcionais. 

Além disso, a pesquisa nessa área é uma ciência fundamental para a compreensão 

do desenvolvimento da ordem e da complexidade em sistemas de auto-montagem 

em geral.2  
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No sentido mais geral, um estado de matéria condensada pode ser 

considerado como CL se houver ordem de longo alcance orientacional ou posicional 

em pelo menos em uma direção e nenhuma posição fixa para as moléculas 

individuais. A ordem de longo alcance pode ser orientacional e posicional; ordem 

de orientação significa que as moléculas adotam um alinhamento paralelo para 

minimizar o volume excluído e maximizar as interações intermoleculares atraentes. 

Em todas as fases do CL, as moléculas que formam a fase não têm posições fixas 

e podem girar e se mover, o que proporciona mobilidade.2 

As propriedades físicas, óticas e eletrônicas dos materiais líquido-

cristalinos levam a inúmeras aplicações, não só em dispositivos de exibição, mas 

também em imagem biomédica3, administração de medicamentos4, termografia5, 

lasers6 e sensores de gases7. 

Recentemente, uma utilização diferenciada de CLs foi feita por Hamaguchi 

e colaboradores.8 Os pesquisadores prepararam uma membrana a partir de 

nanoestrutura de CLs para remoção eficiente de vírus de água, Figura 1.  

 
Figura 1 Ilustração esquemática da preparação da membrana líquido-cristalina nanoestruturada. 

 

Fonte: Adaptado de Hamaguchi e colaboradores.8 

 
A Figura 1 mostra o trabalho realizado por eles, em que utilizaram uma 

mistura do composto de diol polimerizável (M-1) e do líquido iônico brometo de 1-
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butil-3-metilimidazólio (M-2) para preparação da membrana líquido-cristalina 

nanoestruturada. A mistura dos compostos M-1 e M-2 pôde nanosegregar para 

formar uma fase CL onde as moléculas do líquido iônico estão dispostas no centro 

das colunas. A irradiação UV da mistura na fase CL colunar formou filmes de 

polímeros nanoestruturados. A remoção subsequente do líquido iônico formou 

filmes de polímeros nanoestruturados com nanoporos. Este material mostrou ser 

uma nova estratégia importante para obtenção de membranas nanoestruturadas e 

tratamento de água. 

Uma outra aplicação dos CLs muito importante é na área de liberação de 

fármacos. O desenvolvimento de moléculas com atividade farmacológica é de 

grande interesse para a indústria farmacêutica e a solubilidade é um fator a ser 

levado em consideração. Fármacos poucos solúveis em água geralmente 

apresentam baixa biodisponibilidade e dificuldade de absorção in vivo. À medida 

que medicamentos de baixa solubilidade em meio aquoso são descobertos, 

buscam-se desenvolver tecnologias para aprimorar sua solubilidade e controlar sua 

liberação. Os sistemas líquido-cristalinos, nanoparticulados ou macromatrizes, 

apresentam auto-montagem no meio aquoso e podem fornecer um aprimoramento 

da solubilidade, além de controlar a taxa de liberação do medicamento.9 

 
1.1 História dos cristais líquidos 

 

Em 1888, Friedrich Reinitzer, trabalhando como assistente do professor 

Weiss, no Instituto de Fisiologia Vegetal na Universidade Técnica de Praga, 
estudando o benzoato de colesterila (Figura 2) extraído das plantas observou “dois 

pontos de fusão” para esse composto.10 
 

Figura 2 Benzoato de colesterila. 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 
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Reinitzer, observou que na temperatura de 145,5 °C o material sólido derretia 

e formava um líquido turvo completamente fluido e, quando atingia 178,5 °C ficava 

completamente claro. A fase entre os “pontos de fusão” quando submetida a um 

feixe de luz provocava a dispersão da mesma. Reinitzer realizou estudos térmicos 

utilizando processo termocíclico de aquecimento-resfriamento e percebeu 

mudanças de cores brilhantes nas substâncias.11,10  

Reinitzer não conseguiu explicar as propriedades desse material. Então, 

entrou em contato com o físico Otto Lehmann e descreveu todo o comportamento 

experimental observado para esse material. Lehmann, diante das informações 

experimentais passadas por Reinitzer, fez uso de um microscópio de luz polarizada 

com aquecimento, e descobriu que a fase intermediária entre os dois pontos de 

fusão da substância derretida tinha uma estrutura semelhante a um cristal. Ele 

chegou a essa conclusão devido a substância apresentar propriedades 

anisotrópicas. A anisotropia na física dos cristais está relacionada com 

desigualdades de propriedades mecânicas, óticas, térmicas e outras propriedades 

físicas.  

As propriedades dependem das diferentes direções em que se faz a medida, 

ou seja, cada direção em que se realiza a medida apresentará um valor diferente. A 

anisotropia é uma propriedade que depende da direção da medida. Como a 

anisotropia é a parte fundamental para diferenciar um material no estado cristalino 

de um estado líquido isotrópico, em 1889, Reinitzer e Lehmann acreditando que o 

material estudado apresentava propriedades de um cristal, introduziu o termo “cristal 

fluido” (propriedade ótica de um cristal e fluidez de um líquido) para descrever esse 

tipo de material.11,10  

As publicações feitas por Reinitzer e Lehmann sobre os CLs, não foram 

facilmente aceitas pelos cientistas por um longo tempo. Aceitar o fato da existência 

dos CLs era destruir a teoria até então aceita, de que havia apenas três estados da 

matéria: sólido, líquido e gasoso. Esse foi o motivo pelo qual o achado histórico de 

Reinitzer não conseguiu encontrar aplicação prática por um longo tempo.10, 12  
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O cristalógrafo francês Georges Friedel, em 1922 (34 anos depois), fez um 

artigo de revisão sobre os CLs argumentando que apresentam propriedades que os 

definem como um novo estado da matéria. Portanto, seria um intermediário 

(“mesomórfico”) fluído ordenado entre o estado sólido e o líquido comum. Nesse 

contexto nasceu uma nova fase da matéria, a fase CL.13 Portanto, a partir desse 

trabalho os CLs se consolidaram como uma um novo estado da matéria. No mesmo 

ano, Friedel fez uma descrição da estrutura e das propriedades dos CLs e os 

dividiram como nemáticos, esméticos e colestéricos.10 

Na Rússia, em 1935, Vsevolod Freedericksz, apresentou um estudo em que 

campos elétricos pudessem ser aplicados para orientar CLs. A birrefringência 

desses materiais, ou seja, a capacidade de apresentar duplo índice de refração 

permitem realizar alinhamentos por superfície e controle por campos elétricos. Essas 

propriedades abriram caminho para aplicações.10  

Em 1948, George Gray, químico da Universidade de Hull, começou a 

sintetizar mesógenos, isto é, moléculas que formam fases líquido-cristalinas. Seu 

trabalho despertou o interesse no campo e, em meados da década de 1950, a 

pesquisa com CLs estava em alta.10 Em 1960, George Gray e sua equipe 
na Universidade de Hull, descobriram o 4-ciano-4’pentilbifenila (5CB), Figura 3, o 

primeiro CL com estabilidade e temperatura apropriada para aplicação em LCDs. 

14Foi observado que o 5CB é um material líquido-cristalino a temperatura ambiente 

de 25 ºC. 15  

 
Figura 3 Estrutura do 4-ciano-4’pentilbifenila (5CB). 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 
 

James Fergason, dos Estados Unidos, em 1972 criou o primeiro relógio 

moderno de LCD, que abriu portas para as grandes aplicações tecnológicas 

impulsionadas por materiais líquido-cristalinos.10  

https://howlingpixel.com/i-pt/Universidade_de_Hull
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1.2 Os cristais líquidos 
 

A matéria geralmente é apresentada em três estados: sólido, líquido e 

gasoso. Esses três estados correspondem a menos de 1% da matéria do Universo. 

O restante da matéria se encontra em um outro estado físico conhecido como 

plasma, que pode ser considerado o quarto estado da matéria. 16 Por outro lado, 

como já mencionado, no século XIX descobriu-se um “quinto” estado da matéria, 

os CLs.  

A Figura 4 apresenta os quatros principais estados da matéria: o estado 

sólido, líquido, gasoso e plasma. Os quatros estados são observados no nosso dia 

a dia. A pedra, a água e o ar representam o estado sólido, líquido e gasoso, 

respectivamente. O estado plasma, considerado o quarto estado da matéria, pode 

ser representado pelo sol ou estrelas. 

 
Figura 4 Imagens dos quatros estados da matéria. 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 

CLs são estados intermediários da matéria existentes entre o estado sólido 

e o estado líquido.17 Podem também ser definidos como fluidos anisotrópicos que 

exibem as propriedades de sólido e líquido. 18 Sendo assim, as moléculas de um CL 

apresentam ordem posicional e orientacional tal como em um sólido cristalino e 

fluidez tipo de um líquido.19 Por essas características os CLs são considerados como 

o “quinto estado da matéria”, podendo apresentar propriedades entre cristais e 

líquidos isotrópicos.20 

O estado líquido-cristalino compreende várias mesofases. O termo mesofase 

surge do grego “meso” significando intermediário. Mesofase é um sinônimo comum 

para CLs. Uma fase líquida é fluida, enquanto uma fase sólida tem uma estrutura 

cristalina ordenada.21 Dessa maneira, a mesofase pode ser representada como um 
estado da matéria existente entre o estado sólido e líquido, Figura 5. 22,23  
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A Figura 5 mostra as organizações das moléculas no estado sólido, em um 

estado líquido-cristalino e no estado líquido (ou líquido isotrópico). 

 
Figura 5 Representação esquemática de organizações: sólido, cristais líquidos e líquido. 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Os CLs são fascinantes materiais funcionais que permitem, através do 

empacotamento organizado de moléculas, a uma determinada faixa de temperatura 

ou de concentração crítica micelar (menor concentração onde ocorre a formação de 

micelas de moléculas anfifílicas), apresentar propriedades importantes, tal como a 

capacidade de responder a estímulos externos.10  

Os CLs fazem parte de uma classe importante da matéria condensada e mole 

que combinam fluidez e ordem de longo alcance. Hoje, eles são conhecidos por suas 

diferentes aplicaçoes, mas os CLs exibem diversas propriedades de grande 

potencial para a ciência básica.24 O grau de liberdade de orientação das moléculas 

é a propriedade fundamental para os CLs. Constituintes anisotrópicos definem a 

ordem macroscópica dos longos eixos no espaço e estipula a anisotropia das 

propriedades físicas dos CLs. A estrutura ordenada provocada pela anisotropia das 

moléculas torna-se sensível a influências externas, como temperatura, pressão, 

campo elétrico e magnético e outros. Portanto, um dos requisitos para obter cristais 

líquidos é que as moléculas apresentem geometria anisométrica bem definida, mas 

isso não é o único requisito.25 

Estruturas auto-organizadas, tais como os CLs, são potencialmente 

empregadas como materiais moleculares funcionais. Os grupos que constituem a 

molécula e a forma como essas substâncias são planejados acabam sendo 

responsáveis pela exibição das propriedades físicas tais como birrefringência, 

anisotropia dielétrica, constantes elásticas, viscosidade, constante dielétrica, 

temperaturas de transição e existência de mesofase.13,26 Os CLs devem possuir 

essas propriedades de preferência à temperatura ambiente para aplicação de 

dispositivos eletro-óticos, pois, dessa maneira a alta estabilidade química e uma 
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pronunciada sensibilidade aos campos elétricos aplicados permitem uma variedade de 

emprego desses materiais.27 

Nem todos compostos podem apresentar propriedades de CLs. A 

anisométria de forma molecular é um fator importante para gera o estado líquido- 

cristalino, a molécula tem que apresentar uma anisométria de forma acetuada e 

adequada. Assim, moléculas com formas altamente anisométricas e de 

polarizabilidades consideráveis, determinam o surgimento de propriedades líquido-

cristalinas.28  
 A Figura 6 apresenta as duas estruturas mais comuns para formação de 

CLs. A molécula alongada (a) possui uma forma de bastão e um de seus eixos é 

bem maior que a soma dos outros dois eixos (x >> z, y).  Enquanto na molécula em 

(b) tem o eixo (y) muito menor do que os eixos x e z. Portanto, a forma molecular 

anisométrica, associada à polarizabilidade, é o requisito básico para a formação da 

fase líquido-cristalina.29 

 
Figura 6 Representação esquemática da anisometria de forma em cristais líquidos: em (a) o eixo 

x é muito mais longo que os eixos y e z, em (b) o eixo y é muito menor que os eixos x e z. 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 
 A anisometria molecular é responsável pelo surgimento das propriedades 

líquido-cristalinas dos materiais. Diversas formas moleculares com anisometria 

apropriada têm apresentado mesofases líquido-cristalinas. Na literatura diversas 

arquiteturas são investigadas com o intuito de estudar a organização molecular dos 

materiais. Uma visão importante para entendermos os CL são as estruturas das 

moléculas individuais. As moléculas podem orientar-se e organizar-se de maneira 

que venham apresentar mesofases típicas. As interações entre as moléculas são 

responsáveis por produzirem as mesofases líquido-cristalinas. Por outro lado, as 

moléculas podem formar sistemas que produzem interações onde a organização e 

orientação não é fruto da molécula individual, mas do conjunto de moléculas. Um 
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exemplo para essa explicação é quando moléculas com anisométria de forma 

acentuada e apropriada interagem formando mesofases. Assim, as mesofases 

podem surgir de diferentes interações conduzindo a uma variedade de fases 

líquido-cristalinas. 

As fases de CL são formadas por moléculas com anisométria de forma 

acentuada e adequada podendo assumir diversas formas como bastão, disco, 
curvadas, etc. A Tabela 1 mostra diversas formas moleculares que apresentaram 

fases líquido-cristalinas.9  
 

Tabela 1 Diversas formas de cristais líquidos termotrópicos. 
Forma Estrutura 

 
 
 
 

Cruciforme30 

 
 

 

 
 
 
 

Disco31 

 
 

 
 

 
Bastão32 

 

 
 
 

Curvada ou 
banana33 

 

 

Bastão 

de 

hockey 34 
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Além disso, as forças intermoleculares do tipo ligação de hidrogênio, dipolo-

dipolo e forças de Van der Waals (dipolo-induzido) podem ser responsáveis pelo 

surgimento das mesofases. A geometria molecular e as forças intermoleculares 

controlam a existência das fases líquido-cristalinas. A organização molecular é 

importante para definir o tipo de CL existente. Sendo assim, existem dois tipos 

fundamentais de CLs: CLs liotrópicos (CLLs) e CLs termotrópicos (CLTs). Os CLLs 

são mesógenos anfifílicos, que dependem de solventes e temperatura para o 

surgimento de suas mesofases, e também estão associados a sistemas vivos.  Os 

CLTs são moléculas que têm um núcleo rígido com cadeias alifáticas flexíveis, e 

apresentam mesofases em função da temperatura.13 Neste trabalho são apenas 

apresentados os resultados e discurssão de CLTs por ser o objetivo principal dessa 

pesquisa. Um esquema de classificação para os CLs e principais mesofases está 
apresentado na Figura 7.35 

 
Figura 7 Classificação dos cristais líquidos e mesofases comuns. 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 
Existem três métodos principais usados para investigar e caracterizar 

materiais líquido-cristalinos: a calorimetria diferencial de varredura (DSC, 

Differential Scanning Calorimetry) que fornece as temperaturas de transição de fase 

e os valores de entalpia associados, os experimentos de microscopia ótica de luz 

polarizada (MOLP) e difração de raios X (DRX) que exibem informações sobre o 

tipo de ordem na mesofase.2,36 Entende-se que  essas técnias sozinhas não são 

completas.  
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 1.3 Cristais líquidos termotrópicos 
 

Os CLTs apresentam a mesofase induzida por um processo puramente 

térmico. Os CLTs formam fases mesogênicas ativadas termicamente que se 

estendem da temperatura de fusão, até a temperatura de clareamento ou isotrópica 
(Figura 8).37 A temperatura de clareamento é a temperatura em que o estado 

líquido-cristalino é transformado em um líquido isotrópico. As fases de CLTs podem 

ocorrer em compostos puros e também em misturas. 38  

 
Figura 8 Aparecimento da fase líquida-cristalina em função da temperatura. 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 
Os CLTs podem apresentar diversas estruturas moleculares tais como 

bastão (calamítico), discótica (disco), curvada (banana)39, forma de Y, forma de H, 

bastão de hóckey e etc. Geralmente, a classificação dos compostos CLs ocorre pelo 

tipo de mesofase apresentado pelo material. Os CLTs mais comuns possuem 

formatos moleculares calamíticos, discóticos e curvados.  

A maior parte dos CLTs são moléculas alongadas semelhantes a bastões 

(calamíticos). Em 1992, Georges Friedel, os classificou em três tipos de acordo com 

as suas organizações apresentadas: Nemática (N), colestérica (Ch) ou nemática 

quiral (N*) e esmética (Sm).40 Propriedades óticas e critérios de simetria molecular 

permitiram fazer essa classificação.  
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1.3.1 Mesógenos calamíticos 
 

Os mesógenos calamíticos são construídos por meio de uma estrutura geral 
alongada representada pela Figura 9. Essa representação é uma base útil para o 

desenvolvimento de CLs.  Os CLTs calamíticos podem ser simétricos ou 

assimétricos, dependendo dos grupos periféricos conectados ao núcleo. A caneta 

é uma uma figura meramente ilustrativa para representar uma molécula tipo 

calamítica alongada em um dos seus eixos. 

 
Figura 9 Estrutura geral de cristais líquidos calamíticos em formato de bastão. 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

O modelo acima descreve uma molécula anisométrica simétrica. O elemento 
A representa anéis aromáticos ou heteroaromáticos que são consideradas como 

núcleos centrais. B são grupos conectores que servem para preservar a conjugação 

eletrônica do sistema e linearidade da molécula, por exemplo, alcenos (-CH=CH-), 
alcino (-C≡C-), imina (-CH=N-), azo (-N=N-), éster (-CO2-). O grupo C geralmente é 

um anel aromático que aumenta a conjugação eletrônica e a anisometria das 
moléculas. Já Y são grupos terminais alquila ou alcóxi que proporcionam um 

aumento da anisométria molecular, reduzem o ponto de fusão do mesógeno e 
aumenta a probabilidade de obtenção das fases líquido-cristalinas. Os grupos Z são 

substituintes laterais doadores ou retiradores de elétrons que alteram o momento 

dipolar das moléculas e como consequência alteram suas propriedades físicas. 

Como exemplo tem-se os grupos, ciano (-CN), nitro (–NO2) e metóxi (–OMe).   
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A Figura 10 mostra alguns CLs calamíticos com diferentes núcleos 

aromáticos.4142 

 
Figura 10 Exemplos de estruturas de mesógenos calamíticos assimétricos. 

  
Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Os CLTs calamíticos podem apresentar diversos tipos de mesofases, por 

exemplo: nemática, colestérica ou esmética.43 Na sequência será descrito como as 

moléculas podem se apresentar em cada uma dessas fases líquido-cristalinas. 

 
1.3.2 Mesofase nemática 

 

A fase nemática é uma fase fluida em que as moléculas apresentam ordem 

orientacional de longo alcance. Essa fase é caracterizada pela perda completa da 

ordem posicional, de maneira que os centros de massas de cada unidade molecular 

possuem simetria translacional como em um líquido isotrópico. Sendo assim, os 

eixos individuais das moléculas permanecem, em média, paralelos uns aos outros, 

seguindo uma direção preferencial no espaço. A origem para formação dessa 

mesofase pode ser ilustrada tratando as moléculas como bastões longos e finos.44 

A orientação ou direção local do alinhamento de cada molécula pode ser descrito 

por um vetor unitário, n, conhecido como diretor, que é a direção média em que as 

moléculas apontam, ao longo do eixo da forma bastão.45, 46  
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Figura 11 exibe a distribuição de moléculas em formato de bastão em uma 

fase nemática. Observa-se que os eixos moleculares de longo alcance apontam pra 

mesma direção (ordem posicional), mas não apresenta ordem posicional. 

 
Figura 11 Representação de fase nemática em forma de bastão. 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Como mostrado na Figura 11 as moléculas na fase nemática não 

apresentam ordem posicional, mas tendem a apontar na mesma direção ao longo 

do eixo diretor (n). Observa-se que as moléculas estão em média orientadas 

verticalmente, mas não possuem nenhuma ordem lamelar. 

A orientação média das moléculas dentro da fase é definida pelo parâmetro 

conhecido como "vetor diretor" (n). O grau de ordem dentro da fase é dado por um 

parâmetro de ordem47, S, dado pela Equação 1: 
 

S = ½ < 3 cos2θ-1> (Equação 1)47 

 

Onde, θ, representa o ângulo de inclinação formado entre o eixo longo de 

uma molécula individual (n, eixo diretor) e a normal (z) em relação a camada. 

Normalmente, para uma fase nemática os valores estão entre 0,7 > S > 0,4. Na 

transição da fase líquido isotrópico para a fase nemática S saltará de um valor de 

zero para entre 0,3-0,4. Quando o parâmetro for da ordem de zero implica que a 

fase não tem ordem alguma (um líquido isotrópico), quando o valor for 1,0 indica 

que a fase está perfeitamente ordenada, ou seja, todos os eixos longos das 

moléculas são paralelos entre si e a normal.47   
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A Figura 12 mostra uma molécula em forma de bastão capaz de apresentar 

a fase nemática no aquecimento.48--
49

50  

 
Figura 12 Composto apresentando mesofase nemática (N) no aquecimento. 

 
Fonte: Adaptado de Chia e colaboradores.48 

 
Durante o aquecimento a transição da fase cristal para a nemática (Cr → N) 

é frequentemente associada a uma alta mudança de entalpia e uma grande 

histerese. A histerese é a tendência que um sistema tem de conservar suas 

propriedades quando o estímulo que o gerou é retirado. Enquanto a transição 

nemática para isotrópico (N → I) revela uma pequena entalpia de transição, 

geralmente menor de 3 kJmol-1.51 Os valores de entalpia e MOLP ajudam a 

confirmar as transições de fases líquida-cristalinas. 

Uma das principais características dos CLs nemáticos é sua alta 

birrefringência, que pode ser modulada sob a aplicação de campos elétricos e 

magnéticos externos. Esta propriedade é de grande importância para a aplicação 

de CLs como displays em dispositivos eletrônicos.52 O alinhamento nemático 

também é útil para o uso em telas de LCD, pois permite a passagem de luz 

polarizada.53-
545556

57  
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1.3.3 Mesofase colestérica ou nemático quiral 

 

A fase colestérica é uma fase nemática quiral. Um centro quiral em uma 

molécula mesogênica modifica completamente a mesofase. O grupo quiral induz o 

arranjo molecular apresentando uma torção macroscópica. O efeito dessa torção é 

uma arquitetura helicoidal. Portanto, mesógenos que apresentam organizações 

helicoidais são denominadas de fases nemáticas colestéricas ou torcidas (N*).58 A 
Figura 13 mostra uma molécula em formato de bastão, as temperaturas de 

transição, a mesofases tipo nemática quiral e a organização molecular com sentido 

de hélice para esquerda59,60  

 
Figura 13 Exemplo de mesofase nemática quiral (N*). 

 

Fonte: Adaptado de Sage.60 

 

CLs colestéricos (CLCs) são os primeiros exemplos de cristais líquidos 

termotrópicos. Reinitzer, em 1888, por meio de um microscópio ótico, observou 

esse tipo de fase através do benzoato de colesterila, um derivado do colesterol.61 

Sabe-se que o colesterol não apresenta a propriedade de CL, mas alguns de seus 

derivados exibem essa característica. A denominação de CLs colestéricos deriva 

justamente desses materiais.  
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A Figura 14, mostra alguns exemplos de CLs derivados do colesterol e o 

comportamento térmico.62-
63

64 

 
Figura 14 Cristais líquidos derivados de colesterol. 

 
Fonte: Adaptado de Huang, Nayak e Yelamaggad.62-63 

 
A fase nemática quiral é caracterizada por dois parâmetros estruturais: o 

passo helicoidal (Ph) e o sentido da torção. O Ph, é definido como a distância que 

o eixo diretor molecular gira por 2π em volta da hélice resultando em uma revolução 

de 360º.65 Na fase colestérica, o eixo diretor n, que descreve a direção preferida de 

orientação das unidades mesogênicas é torcido no espaço e n é perpendicular ao 

eixo helicoidal (z). O sentido de torção determina uma hélice à esquerda ou à direita 

e depende da configuração do(s) grupo(s) quiral(ais) dentro da molécula, conforme 

ilustrado na Figura 15. Até o presente momento não se pode prever qual 

configuração molecular quiral permite o sentido da torção hélice. 66  
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A Figura 15 mostra duas formas de organização molecular da mesofase 

colestérica. A torção da hélice pode ser no sentido da esquerda ou direita. O sentido 

depende exclusivamente da forma de empacotamento das moléculas quirais. 

 
Figura 15 Representação de uma fase nemática quiral (N*). 

 
Fonte: Adaptado de Li.67 

 
O passo da hélice é sensível à temperatura, porque depende das orientações 

e interações das moléculas, que são também dependentes da temperatura.68 Sendo 

assim, termômetros utilizando filmes finos de CLs nemáticos foram projetados para 

medir a temperatura do ambiente através da cor refletida. A estrutura helicoidal é 

capaz de refletir seletivamente a luz de comprimento de onda igual ao do passo da 
hélice (Ph). Isso acontece quando o eixo helicoidal está alinhado na mesma direção 

que a luz incidente e o comprimento do passo é da mesma ordem que o 

comprimento de onda da luz visível. Se a luz transmitida for absorvida por um fundo 

preto, apenas a cor relacionada aos comprimentos de onda refletidos será 

observada. Misturas de CLs nemáticos quirais (CLNQs) são usadas para criar 

sensores de detecção de radiação, verificar condição de baterias e para detectar 

falhas em circuitos impressos.69  
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Os CLNQs refletem a luz circularmente polarizada com um pico de 

comprimento de onda dado pela fórmula de Bragg, λ = nPh, onde n é o índice de 

refração médio do material e Ph é a medida do passo da hélice. Sendo assim, os 

CLNQs apresentam mudanças de cor devido a dependência que Ph tem com a 

temperatura e consequentemente λ tem esse comportamento. Isso faz com que 

esse tipo de material seja de grande interesse e tenha uma vasta aplicação 

tecnológica. Os CLNQs também possuem a propriedade de girar a luz polarizada e 

podem exibir dicroismo (propriedade de dividir um feixe de luz em dois feixes de 

comprimentos de onda diferentes).70 

Um exemplo de aplicação dos CLNQs é na produção de termômetros em 
forma de adesivos para monitoramento da temperatura (Figura 16). 

 
Figura 16 Termômetro em forma de adesivo a base de CLNQs.  

 
                                    Fonte: Adaptado de LCRHallcrest. 

 
1.3.4 Mesofase esmética 

 

Nas fases esméticas os arranjos moleculares ocorrem em camadas e são 

caracterizados com referência ao longo do eixo molecular preferencial das 
moléculas (eixo diretor n) em relação à normal (z) da camada. Dentre os vários tipos 

de mesofases esméticas, a esmética A (SmA) e a esmética C (SmC) são as mais 
observadas em materiais líquido-cristalinos. Quando n é paralelo a z, a fase é 

chamada de SmA. Por outro lado, quando os eixos moleculares (n) formam um 

ângulo θ em relação a normal da camada (z), tem-se então a fase SmC. Nos LCs 

convencionais que apresentam mesofase SmC, θ é diferente de 90°.71 O valor de θ 

depende da temperatura empregada.72  
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As Figura 17a e 17b mostram a representação de moléculas organizadas 

em camadas tipo mesofase SmA e SmC. 

 
Figura 17 Representação da mesofase SmA (a) e SmC (b). 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 

As moléculas quirais que apresentam estes tipos de mesofases são 

representadas como SmA* e SmC*.73 Os CLs esméticos quirais são dispostos em 

camadas, têm uma estrutura helicoidal e apresentam ordens orientacionais e 

posicionais.74, 75  

As moléculas com anisometria em forma de bastões promovem o 

encolhimento das camadas devido a inclinação das moléculas na transição de fase 

SmA-SmC. Na fase SmA os eixos longos das moléculas estão paralelos a normal 

z da camada. Por outro lado, as moléculas na fase SmC inclinam-se pelo ângulo θ 

formado entre a normal z e o eixo diretor n. Portanto, ocorre uma redução na 

espessura da camada por um fator de cos θ.76,77 A Figura 18 representa o 

encolhimento da transição da camada SmA-SmC.  

 
Figura 18 Encolhimento da camada SmA para SmC. 

 
Fonte: Adaptado de Freelon.77 
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Em esméticas convencionais, o ângulo de inclinação θ pode chegar a ~30° 

e o encolhimento da camada pode ser de ~ 13%. Além da redução, esses materiais 

geralmente apresentam formação de uma estrutura em Chevron e defeitos em 

zigue-zague na transição SmA-SmC que são prejudiciais para a qualidade ótica de 

dispositivos eletro-óticos. Os defeitos zigue-zague aparecem quando uma Chevron 

muda de direção. Assim, esses defeitos apresentam um dos principais obstáculos 

para uma comercialização desses dispositivos.76,78  
As Figura 19 mostra a estrutura Chevron (b) e defeitos zigue-zague (c) que 

surgem na transição de fase SmA-SmC (a). 79 A Chevron e os defeitos provocam 

vazamentos de grandes quantidades de luz através do dispositivo. Portanto, isso 

significa uma dificuldade na produção de mostradores de cristais líquidos.  

 
Figura 19 Estrutura Chevron e defeitos zigue-zague. 

 

Fonte: Adaptado de Goodby.79 

 

A solução, portanto, é desenvolver CLs quirais com um encolhimento mínimo 

ou zero de camada durante a transição SmA-SmC e também dentro da faixa de 

temperatura de SmC de modo a ter as características mais desejáveis para geração 

de displays.80  

Nos últimos anos, os materiais que apresentam transição de fase             

SmA*-SmC* onde as moléculas provocam o encolhimento da camada em ≤ 1% tem 

recebido amplo interesse. Materiais com essas características são chamados de 

tipo-Vries. Nome dado após o cristalógrafo Adriaan de Vries ter sido o primeiro a 

propor uma explicação para contração da camada a zero.24,76 Ele empregou um 

modelo chamado de “cone difuso” onde leva em consideração à distribuição 
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molecular difusa do cone na fase SmA*. Vries sugeriu que as moléculas já estão 

inclinadas na fase SmA*, mas as correlações são de curto alcance dentro de uma 

camada. Isso implica que os domínios correlacionados à inclinação são orientados 

aleatoriamente.76,81  
A Figura 20 exibe o modelo de cone de Vries para a transição de fase SmA*-

SmC*. Na Figura 20a as moléculas estão inclinadas na fase SmA* e ao passar para 

a fase SmC* permanecem inclinadas (Figura 20b) e a contração da camada chega 

a zero.   
 

Figura 20 Modelo de cone difuso de Vries. 

 

Fonte: Adaptado de Rudquist e colaboradores.82 

 
A maioria dos mesógenos de tipo Vries apresenta em sua estrutura quiral 

calamítica um núcleo rígido ligado nas duas extremidades por grupo final de 

trisiloxano ou carbosilano e cadeias laterais perfluoradas; essas terminações 

promovem fortemente ordenações lamelares.83 

A Figura 21 exibe três exemplos de compostos calamíticos com 

características de De Vries utilizando os núcleos rígidos bifenil e 5-fenilpirimidina. 
 

Figura 21 Compostos calamíticos de De Vries. 

 
Fonte: elaborado por Schubert e colaboradores.83 
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As mesofases SmA e SmC são consideradas as mais fluidas dentre as 

mesofases esméticas, porém menos fluidas que a fase nemática. As moléculas na 

fase esmética podem se mover dentro de cada camada e as camadas são livres 

para deslizarem-se umas sobre as outras. Portanto, possuem uma maior 

mobilidade molecular que resulta em uma baixa viscosidade.  Além disso, são 

menos ordenadas de todas as mesofases classificadas como esméticas. A SmA é 

a menos ordenada, sendo a de mais baixa viscosidade entre as esméticas.84  

A Figura 22 exibe um exemplo de composto que apresenta fases SmA e 

SmC típicas de compostos calamíticos e suas respectivas temperaturas de 

transição.36,85-
8687

88 

 
Figura 22 Exemplo de composto que apresenta fases SmC e SmA. 

 
Fonte: Adaptado de Mori.89 

 
Existem outras fases esméticas que possuem arranjos moleculares 

diferentes dentro das camadas, que variam de acordo com as estruturas 

moleculares e interações intermoleculares, incluindo interações π-π, dipolo-dipolo 

e forças de Van der Waals.89 A classificação  dessas mesofases leva em 
consideração a inclinação do eixo longo molecular (n) em relação a camada normal, 

ordenação orientacional de ligação hexática, ordenação translacional dentro das 

camadas esméticas e correlação das camadas desta ordenação. Assim, podem ser 

classificadas em SmBhex, SmF, SmI, SmBcrist, SmG, SmJ (SmG’), SmE, SmH e 

SmK (SmH’).90 Essas fases esméticas possuem ordem orientacional de longo 

alcance bidimensional, mobilidade molecular restrita e maior viscosidade, 

designadas como mais ordenadas.91  
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1.4 Luminescência  
 

A luminescência é definida como a emissão de luz por qualquer substância 

quando seus estados eletrônicos são excitados por uma fonte externa de energia.92 

Em 1888, Eilhardt Wiedemann, introduziu pela primeira vez a palavra 

luminescência, que tem sua origem do latim (lumen = luz) para descrever os 

fenômenos de luz que não sejam produzidos pelo aumento de temperatura, como 

no caso da incandescência. A luminescência pode também ser definida como a 

emissão de fótons nas regiões ultravioleta, visível ou infravermelho por espécies 

eletronicamente excitadas. A luminescência pode ser vista como uma “luz fria” e a 

incandescência como uma “luz quente”. 93 

Existem vários tipos de luminescência, esses fenômenos são classificados 
de acordo com o modo de excitação.93 A Tabela 2 apresenta alguns tipos de 

excitação. 

 
Tabela 2 Os tipos de luminescências e os modos de excitações.93 

Fenômeno Modo de excitação 

Fotoluminescência Absorção de luz (fótons) 

Radioluminescência 
Radiação ionizante  

(raios X, partículas α, β e γ) 

Catodoluminescência 
Raios catódicos 

 (feixes de elétrons) 

Eletroluminescência Campo elétrico 

Quimioluminescência 
Processos químicos  

(exemplo, oxidação) 

Bioluminescência 
Processos bioquímicos 

 (organismos vivos) 

Triboluminescência Fricção e forças eletrostáticas 

Sonoluminescência Ultrassom 
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A luminescência é determinada pelo modo de excitação, logo, pode se 

inferir que quando uma reação química é usada como fonte de excitação temos a 

quimioluminescência. Da mesma maneira, quando um organismo vivo promove a 

excitação temos a bioluminescência. Quando a molécula absorve fótons e seus 

elétrons são elevados de um orbital de menor energia para um orbital de maior 

energia (π-π*) temos o fenômeno da fotoluminescência.93 

A matéria em seus diversos estados (sólido, líquido e gasoso) pode 

apresentar o fenômeno da luminescência. São muitos os compostos que podem 

apresentar luminescência, porém podem ser classificados em três grandes grupos 

principais:93,94 

 

1. Compostos orgânicos: hidrocarbonetos aromáticos (naftaleno, antraceno 

fenantreno, pireno,  etc) rodaminas, cumarinas, oxazinas, polienos, 

difenilpolienos, aminoácidos (triptofano, tirosina, fenilalanina), etc. 

2. Compostos inorgânicos: íon uranil (UO2
+
) íons lantanídeos (Eu3+, Tb3+, Tm3+, 

Sm3+, etc.) vidros dopados com Nd, Mn, Ce, Sn, Cu, Ag; cristais (ZnS, CdS, 

ZnSe, CdSe, GaS, GaP, Al2O3/Cr
3+ (rubi)), etc. 

3. Complexos Metálicos: complexos de rutênio (Ru(biPy)3) complexos com íons 

lantanídeos, complexos com agentes quelantes (8-hidroxiquinolina), etc. 

 

Dentre as três classes de compostos luminescentes apresentadas, a síntese 

de compostos orgânicos atenta para alguns princípios da química verde tais como 

a redução de toxicidade e produção de produtos degradáveis quando comparados 

com uso de metais para produção de compostos luminescentes. Sendo assim, as 

moléculas orgânicas produzidas podem causar menos danos ao meio ambiente, 

pois são facilmente degradadas, enquanto os materiais que utilizam metais 

pesados levam muito mais tempo para se decompor na natureza.  
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A Figura 23 traz algumas estruturas de compostos orgânicos luminescentes 

conhecidos.95-
9697

98 
 

Figura 23 Exemplos de compostos luminescentes. 

 
Fonte: Adaptado de Griffini, Sajadi e Tervola.96-98 

 
Em 1852, George Gabriel Stokes na Universidade de Cambridge foi o 

primeiro a realizar estudos científicos sobre o fenômeno da fotoluminescência 

partindo de uma solução de sulfato de quinina.93 

Os experimentos realizados foram importantes para apresentação de provas 

da ocorrência de absorção e emissão de luz quando a solução de sulfato de quinina 

era colocada sobre uma fonte de excitação. Portanto, foi observado que a energia 

da emissão se apresenta tipicamente menor que a da absorção. Sendo assim, a 

fluorescência normalmente ocorre em energias mais baixas ou comprimentos de 

onda maiores. Este fenômeno foi observado por Stokes, o qual afirmou que a luz 

emitida sempre possui um comprimento de onda mais longo, enquanto na absorção 

é menor. A diferença entre os máximos de emissão e máximos de absorção hoje é 

conhecida como deslocamento de Stokes.93  
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A Figura 24 apresenta os espectros de absorção e emissão de um fluoróforo 

genérico. Nela observa-se o deslocamento de Stokes que é a diferença entre os 

valores máximos de emissão e absorção. 

 
Figura 24 Ilustração do deslocamento de Stokes. 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 
O diagrama de Jablonski é muito importante para ilustrar os processos que 

podem ocorrer entre a absorção e a emissão de luz. Esse diagrama é 

frequentemente usado como ponto de partida para discutir o fenômeno de 

fotoluminescência. São usados em uma variedade de formas, para ilustrar vários 

processos que podem ocorrer a partir dos estados excitados. O nome para o 

diagrama foi dado em homenagem ao professor Alexander Jablonski, que é 

considerado o pai da espectroscopia de fluorescência.99  

O diagrama de nível de energia de Jablonski mostra as transições radiativas 

e não-radiativas que produzem a fotoluminescência. O mecanismo de emissão de 

luz da maioria dos compostos orgânicos e inorgânicos pode ser explicado por esse 

diagrama. A multiplicidade de spin de um determinado estado eletrônico pode ser 

um singleto (elétrons emparelhados) ou um tripleto (elétrons desemparelhados). O 

estado eletrônico fundamental é designado como S0 e os estados eletrônicos 

excitados são representados por S1, S2 (singletos) e T1 (tripleto).100  



   Introdução 

42 
 

A Figura 25 exibe o diagrama de energia de Jablonski. 

 

Figura 25 O diagrama de nível de energia de Jablonski. 

 

Fonte: Adaptado de Lakowicz.94 

 
O diagrama de Jablonski apresenta os possíveis caminhos de relaxação de 

um elétron excitado em uma molécula. Esses caminhos podem ser processos tais 

como:  
- Conversão interna ou relaxação vibracional:  ocorre transferência de elétron 

entre um estado eletrônico excitado (S2) para outro estado eletrônico excitado de 

menor energia (S1). Esta transferência libera energia de forma não radiativa, por 

exemplo, na forma de calor. 
-Transferência de energia: a energia não radiativa é transferida para outras 

moléculas através das colisões das moléculas excitadas.  
-Cruzamento intersistema: um caso típico ocorre quando o elétron em seu estado 

excitado singleto se transfere para o estado tripleto (de mais baixa energia) fazendo 

uma conversão de spin. Essa conversão é de baixa probabilidade, pois, produz 

elétrons desemparelhados que é considerado um processo desfavorável.  
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- Fluorescência: é a liberação de energia radiativa (liberação de fótons) entre os 

estados singletos S1-S0. Essa transição ocorre de maneira rápida (10-9s). 

- Fosforescência: é a liberação de energia radiativa entre o estado excitado T1 e o 

estado singleto (S0). Uma característica importante dessa transição é o longo tempo 

de retorno ao estado fundamental (1s até 10-6s). 

 - Fluorescência atrasada: a energia radiativa liberada pelo elétron que retorna do 

estado tripleto (T1) para o singleto excitado (S1) e depois decai para o estado 

singleto (So) emite luz na região do visível. 

Outras vias de decaimento para o estado fundamental são possíveis como 

mostrado na Figura 26.101 Esses processos podem competir com o processo de 

emissão de luz e consequentemente diminuir a emissão de luz de uma espécie. 

 
Figura 26 Possíveis caminhos para relaxação de uma molécula excitada por fótons. 

 

 
Fonte: Adaptado de Lakowicz.94 

 
Dentro desse contexto, a síntese de CLs com elevada conjugação π-

estendida permite a incorporação de uma característica adicional as moléculas, a 

luminescência.101 Esse fenômeno é muito importante para que as moléculas sejam 

projetadas e empregadas em áreas tecnológicas.  
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1.5 Cristais líquidos contendo heterociclos benzazóis 
 

 A existência do estado líquido-cristalino é diretamente influenciada pelo 

formato molecular. O design de CLTs exige uma seleção cuidadosa e criteriosa de 

um núcleo central para que seja funcionalizado de forma adequada para 

posteriormente ser aplicado em dispositivos. Portanto, muitos núcleos heterociclos 

têm sido utilizados para alterar o design e propriedades de CLs.102,103 Exemplos de 

heterociclos utilizados para construção de CLTs são os oxadiazóis, triazóis, 

carbazóis, benzotiofenos, pirimidinas, tiazóis, tiofenos, etc.104  

Assim, uma classe de heterociclos muito importante pelas suas propriedades 

fotofísicas são os benzazóis. Esses sistemas possuem em sua estrutura um anel 

azólico fundido a um anel benzênico. O anel azólico caracteriza-se por possuírem 
átomos de N, O e S na posição 1 e sempre um nitrogênio na posição 3. A Figura 27 
ilustra algumas estruturas de benzazóis, tais como benzoxazóis (M-28), benzotiazóis 

(M-29) e benzimidazóis (M-30).105,106  

 

Figura 27 Compostos heterociclos benzazólicos. 

 
Fonte: Adaptado de Kuplich.107 

 

 Como benzazol é um nome genérico para identificar compostos orgânicos 

heterociclos107, existem outros interessantes sistemas benzazóis107 contendo 

heteroátomos de B, N, O, S, Se e Te que são formados a partir da condensação dos 

anéis 1,3,2-diazoborol, 1,2,3-triazol, 1,2,5-oxadiazol, 1,2,5-tiadiazol, 1,2,5-

selenadiazol e 1,2,5-teluradiazol com o anel benzênico produzindo os benzazóis108 
2,3,2-benzodiazaborol (BDB), 1,2,3-benzotriazol (BTZ), 2,1,3-benzoxadiazol (BOD), 

2,1,3-benzotiadiazol (BTD), 2,1,3-benzoselenadiazol (BSeD), e 2,1,3-

benzoteluradiazol (BTeD), Figura 28. Esses benzazóis são aceptores de elétrons 

podendo ser empregados na construção de sistemas D-π-A-π-D (doador-π-aceptor-

π-doador) na síntese de compostos luminescentes e líquido cristalinos.  
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A Figura 28 mostram os compostos heterociclos benzazóis BDB, BTZ, BOD, 

BTD, BSeD e BTeD. 
 

Figura 28 Heterociclos benzazóis. 

 

Fonte: Adaptado de Pati.107 

 
Os benzazóis são altamente versáteis, proporcionando uma ampla gama de 

atividades biológicas, excelentes propriedades farmacocinéticas e destacando-se 

ainda como ligantes para reagentes organometálicos, terapêutico, semicondutores 

e corantes. Devido ao grande papel dos benzazóis na química, biologia, medicina e 

ciência dos materiais, essa classe de heterociclos vem recebendo atenção 

significativa na comunidade científica. 109 

A reatividade apresentada pelos núcleos benzazólicos é característica, pois 

sofrem reações de substituição eletrofílica aromática clássicas como nitração, 

sulfonação, halogenação e clorometilação, mas sob condição de Friedel-Crafts são 

relativamente inertes.110 Contudo, esses núcleos heterociclos se destacam por 

apresentarem luminescência quando inseridos em sistemas π-conjugados. Além 

disso, a presença de heteroátomos pode favorecer a formação de fases líquido-

cristalinas devido à polarizabilidade dessas espécies. Devido a essas 

particularidades escolhemos os benzazóis BTD, BSeD e BTZ como núcleos para 

nossas moléculas-alvo com o objetivo de preparar compostos tipo D-π-A-π-D para 

estudos de suas propriedades térmicas e luminescentes.  

 . Na sequência vamos discutir em detalhe as características e aplicações de 

cada sistema. 

 
1.5.1 Benzotiadiazol 
 

As moléculas derivadas do BTD são amplamente investigadas devido às 

suas propriedades fotofísicas, como o alto coeficiente de extinção molar, 

fluorescência intensa, grande deslocamento de Stokes e pelo seu grande potencial 
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de aplicação como materiais óticos e quimiossensores.  A alta afinidade eletrônica 

dos derivados do BTD os levam a serem utilizados como semicondutores e 

OFETs.66 

 A busca de materiais fluorescentes tem permitido o crescente uso do BTD 

no campo da síntese de materiais luminescentes. Além da área tecnológica, seus 

derivados têm sido utilizados também como fungicidas111, herbicidas112 e 

bactericidas.100 

O BTD pode sofrer substituições em todas as posições do anel, Figura 29. 

Isso faz com que o BTD seja uma unidade muito versátil em síntese orgânica. A 

posição dos substituintes no anel aromático influência diretamente na reação de 
substituição eletrofílica aromática. A Figura 29 exibe as posições de substituição 

prováveis no BTD na síntese de compostos derivados. 
 
 

Figura 29 Posições prováveis de substituição no BTD. 
 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 
Os BTDs são compostos aceptores ou deficientes de elétrons e por isso são 

os mais utilizados na fabricação de polímeros.113 Suas  propriedades fotofísicas 

quando em sistemas π-estendidos possuem grandes relevâncias, podendo ser 

ajustadas através do controle do band gap (diferença HOMO e LUMO) e do 

momento dipolar, que têm influências diretas sobre as propriedades desses 

materiais.114  
 A maioria dos compostos derivados do BTD encontrados na literatura se 

apresentam com duas unidades doadoras ligadas nas posições 4 e 7. Portanto, isso 

é uma estratégia empregada para obter compostos derivados com gap HOMO-

LUMO reduzidos.115  
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Dentro desse contexto de obtenção de CL baseados em BTDs, Fang e 

colaboradores115 sintetizaram um CL luminescente baseado em um núcleo rígido 
do tipo D-π-A-π-D contendo unidade central de BTD e espaçadores de feniletinil. 

Os autores conseguiram alcançar o mesomorfismo colunar a partir de uma estrutura 

alongada. A obtenção da mesofase colunar oblíqua ocorreu devido ao alongamento 

das cadeias alquílicas e fez com que as moléculas se comportassem como dímeros 
na mesofase. A interação de duas moléculas BTD pelo centro rígido permite a 

formação de um núcleo na forma de disco que se encontra rodeado de cadeias 

alquílicas, condição requisitada para formação das mesofases discóticas. O 

composto obtido exibiu intensa emissão de fluorescência com grandes 

deslocamentos de Stokes em diversos solventes e com altos rendimentos quânticos 

de fluorescência (ФFL = 0,42-0,64). Sendo assim, essas propriedades tornam esse 

material um candidato para aplicação como semicondutores orgânicos, como 

OPVs, OLEDs e OFETs. A representação da molécula, tipo de mesofase e proposta 

de organização se encontra na Figura 30.  

 
Figura 30 Trabalho de Fang e colaboradores. (a) molécula e tipo de mesofase e (b) modelo para o 

arranjo molecular na fase Colob. 
 

 

Fonte: Adaptado de Fang e colaboradores.116 
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Em outro trabalho, Neo e colaboradores116 apresentaram uma série de 

polímeros de baixo band gap empregando o 5,6-dialcoxilbenzotiadiazol como 

unidade aceptora e tiofeno como grupo doador de elétrons. Os polímeros 

conjugados eram do tipo aceptor-doador e foram sintetizados via acoplamento 
Stille. Os polímeros M-39 e M-40 apresentaram excelentes solubilidades em 

solventes orgânicos com a introdução de longas cadeias laterais alifáticas. Estudos 

fotofísicos apresentaram máximos de absorção de 586 nm e máximos de emissão 
de 639 nm para ambos compostos. O polímero M-40 exibiu menor valor de band 

gap (+1,75 eV) e menor valor de ФFL (0,02), enquanto que o band gap de M-39 foi 

de +1,78 eV e ФFL = 0,10. A Figura 31 mostra as estruturas dos polímeros M-39 e 

M-40. 

 
Figura 31 Estruturas dos polímeros M-39 e M-40. 

 
Fonte: Adaptado de Neo e colaboradores.116 

 
Os materiais poliméricos (M-39 e M-40) foram investigados como camadas 

eletrocrômicas em dispositivos e apresentaram bom contraste, comutação rápida, 

alta eficiência de coloração e alta estabilidade. 
No ano de 2008 uma série de compostos líquido-cristalinos utilizando o BTD 

como núcleo central foi sintetizado e estudado por Vieira e colaboradores117. Os 
derivados do BTD foram projetados contendo uma porção aromática alongada 

através de ligações triplas carbono-carbono afim de aumentar a conjugação π-

estendida e a anisometria. Os compostos obtidos apresentaram preferencialmente 

fases SmC e N, onde observaram que a estabilidade dessas mesofases aumenta 

com o alongamento do porção aromática π-estendida. Além disso, os compostos 
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exibiram forte fluorescência com coloração de verde até o vermelho em solução de 

clorofórmio (λmáx = 500-610 nm), grandes deslocamentos de Stoke (82-141 nm) e 

rendimentos quânticos de fluorescência moderados (ФFL = 0,23-0,37). 
A Figura 32 mostra uma das moléculas sintetizadas, os tipos de mesofases 

no aquecimento e as texturas observada através do MOLP. 

 

Figura 32 Trabalho de Vieira e colaboradores117: a) Um exemplo de molécula sintetizada, 
comportamento mesomórfico e temperaturas de transições de fases; b) textura em forma de leque 

quebrado (broken fan-shaped) de SmC e c) textura schlieren (N). 

 

Fonte: elaborada por Vieira e colaboradores.117  



   Introdução 

50 
 

1.5.2 Benzoselenadiazol 
 

Nos últimos anos, trabalhos que investigam os efeitos causados pela 

mudança do átomo de enxofre por selênio em sistemas benzazóis tem tornando-se 

comum para polímeros e compostos luminescentes.118
119

-120 Por outro lado, na área 

de desenvolvimento de compostos líquido-cristalinos tem sido muito raros trabalhos 

empregando esse sistema. O átomo de selênio possui características interessantes 

em relação a enxofre tais como maior tamanho, baixa eletronegatividade, maior 

polarizabilidade e heterociclos com selênio apresentam menor band gap, o que 

poderia exibir importante influência nas propriedades térmicas, óticas e 

eletroquímicas de derivados de selênio.121 

O núcleo BseD apresenta algumas semelhanças com o BTD no que diz 

respeito à fluorescência, boa estabilidade térmica e boa capacidade aceptora de 

elétrons.122,123 

Assim, como os compostos derivados do BTD, a unidade BSeD é encontrada 

na literatura substituída geralmente nas posições 4 e 7 por grupos periféricos 

doadores. Esse design molecular permite que a distância entre HOMO e LUMO 

diminua e, consequentemente, ocorra a diminuição dos valores de band gap. A 
importância dos derivados de BSeD vem sendo demonstrada como, polímeros 

conjugados, células orgânicas solares, corantes fluorescentes e indicadores 

bioativos.35 

A funcionalização das posições C-4 e C-7 do anel BSeD permite criar 

moléculas com geometria anisométrica tipo bastão, podendo levar a criação de 

novos compostos líquido-cristalinos. Sendo assim, as estruturas moleculares 

projetadas podem apresentar propriedades luminescentes, bem como fases líquido-

cristalinas. 
A área de polímeros tem utilizado o BSeD com o objetivo de estudar suas 

propriedades condutoras e luminescentes. Padhy e colaboradores124 sintetizaram 
três polímeros variando os heteroátomos (S, Se e O). Os polímeros M-42, M-43 e 
M-44 foram projetados utilizando grupos doadores nas posições C-4 e C-7 do 

núcleo central. Foram investigadas as propriedades térmicas, óticas, eletroquímicas 

e fotovoltaicas destes compostos poliméricos. Esses polímeros foram empregados 

na fabricação de células solares e apresentaram eficiência solar de 0,41% (S), 

0,28% (Se) e 0,25% (O) com fulereno C60 como aceptor de elétrons para formação 
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da camada ativa na fabricação de dispositivo. Os polímeros apresentaram fortes 

padrões de absorção e baixas energias HOMO e LUMO, em destaque para o M-43 

que apresentou um menor valor de band gap (1,80 eV) contra 1,93 e 1,90 eV para 
os respectivos polímeros M-42 e M-44.  

A Figura 33 mostra os três polímeros sintetizados variando os heteroátomos 

de S, Se e O. 

 
Figura 33 Polímeros sintetizados com baixos band gap. 

 
Fonte: Adaptado de Padhy e colaboradores.124 

 
 Sensores fluorescentes para a detecção sensível e seletiva de Ni2+ são raros 

em comparação com Hg2+, Ag+, Cd2+, Pb2+, Cr3+. Em 2014 Lei e colaboradores125 

relataram a síntese e aplicação de um sensor fluorescente de polímero conjugado, 
usando o BSeD como receptor cooperativo de Ni2+. A síntese de M-45 foi realizada 

pela polimerização do 4,7-dietinilbenzoselenadiazol com 2,7-diazido-9,9-dioctil-9H-

fluoreno via cicloadição azida-alcino catalisada por cobre. O polímero obtido exibiu 

máximo de emissão em 535 nm (fluorescência amarela). O material apresentou 
excelente resposta em relação ao Ni2+ (Figura 34). Ao comparar o polímero M-45 

com um derivado do BTD, foi verificado uma maior sensibilidade e seletividade para 

o derivado do BSeD, o que pode ser atribuído à eletronegatividade do selênio. Os 

resultados indicaram que o polímero BSeD pode ser usado como um sensor 

seletivo para a detecção de Ni2+. Este estudo abriu novas oportunidades para o 

design de sensores poliméricos fluorescentes conjugados com base na unidade de 

BSeD.  
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A Figura 34 exibe o polímero M-45 e o possível mecanismo de detecção de 

íons de Ni2+.  
 

Figura 34 Trabalho de Lei e colaboradores: possível mecanismo de detecção de íons de níquel 
por M-45. 

 
Fon Lei e colaboradores.126 

 
A produção de biodiesel através da esterificação de ácidos graxos por 

catalisadores sólidos heterogêneos ganhou enorme importância devido à sua 

utilidade como fonte alternativa de combustível. Maiti e colaboradores126 relataram 
a síntese de uma estrutura orgânica covalente nanoporosa à base da unidade BSeD, 

M-46, via reação de acoplamento de Sonogashira que foi funcionalizada com o 

grupo SO3H através do tratamento com ácido clorosulfônico (HSO3-Cl) para obter a 
estrutura M-47. O composto M-47 foi empregado como catalisador na síntese de 

biodiesel via esterificação de ácidos graxos livres à temperatura ambiente 

diminuindo o tempo reacional quando compara a reação na ausência do catalizador. 

Os materiais obtidos exibiram estruturas nanoporosas com área de 471,8 e 158,66 

m2 g-1 e tamanho de poro de 11,42 nm e 4,49 nm. A M-47 nanoporosa sulfonada 

mostra excelente propriedade catalítica na esterificação de ácidos graxos com 

número de rotatividade (TON, turnover number) 83,33 e rendimento de 100%.  
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 A Figura 35 exibe o catalizador M-47 sendo empregado nas reações de 

esterificação e transesterificação na produção de biodiesel. 

 
Figura 35 Catalisador M-47 utilizado no processo de esterificação e transesterificação. 

 
Fonte: Adaptado de Maiti e colaboradores.126 
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1.5.3 Benzotriazol 
 
O BTZ é um heterociclo cuja estrutura é formada pela fusão de dois anéis 

aromáticos, o benzeno e triazol. É um composto polar e incolor que se destaca por 

sua grande versatilidade. As investigações realizadas sobre os derivados dos 

benzotriazóis revelam a maior aplicabilidade entre os núcleos heterociclos aqui já 

apresentados.127 
Os derivados do BTZ são moléculas de grande importância farmacológica 

que apresentam propriedades biológicas, tais como atividades antifúngica128,129, 

inseticida, antibacteriana130,131, antiviral132, anticancerígena133-
134

135, antioxidante136, 

agente antiprotozoário137, anti-inflamatório138, analgésico, antitubercular, 

antidepressivo, antialérgicas e anticonvulsivo139 Além disso, são aplicados em área 

tecnológica como materiais para construção de células orgânicas solares.140,141 
Os derivados do BTZ, assim como o BTD e BSeD aparecem na literatura 

substituídos geralmente nas posições 4 e 7 por unidades doadoras. Estudos através 

de cálculos teóricos e experimentais mostraram que o band gap para os derivados 

dos benzazóis aumenta seguindo a ordem Se < S < N.142 Apesar dos derivados do 
BTZ possuírem um maior valor de band gap isso não os tornam menos 

significativos, pois essas estruturas permitem uma maior versatibilidade de 

estruturas moleculares uma vez que os nitrogênios 1 ou 2 podem apresentar 
substituintes. Além disso, quando a unidade BTZ é conectada a sistemas π-

conjugados produz compostos com forte fluorescência azul e considerável 
fotoestabilidade.129,143 Diferente do BTD e BSeD, o anel BTZ é um grupo aceptor 

de elétrons moderado devido à sua unidade de imina polarizável.144-
145146147

148 

Recentemente, Ghosh e colaboradores142 prepararam uma série de 

moléculas luminescentes baseadas em benzazóis modificando o heteroátomo 

central (N, O, S e Se). Foram realizadas medidas de ФFL tanto em solução quanto 

no estado sólido. Em solução o ФFL foram de 0,82, 0,80, 0,89 e 0,74 e no estado 
sólido 0,90, 0,32, 0,93, 0,05 para os compostos M-48, M-49, M-50, M-51, 

respectivamente. Portanto, o derivado BTZ apresentou um ФFL no estado sólido 

superior ao seu homólogos contendo O e Se. Também foi encontrado valores de 

ФFL muito próximos dos derivados de S.   
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A Figura 36 mostra a fotografia dos compostos sintetizados (M-48-M-51) em 

solução e no estado sólido sob lâmpada UV 365 nm. Esses compostos 

apresentaram emissão de fluorescência variando de azul para verde. 
 

Figura 36 Fotografia dos compostos M-48-M-51 em solução e no estado sólido sob lâmpada de 
UV 365 nm. 

 

 
Fonte: Adaptado de Ghosh e colaboradores.142 

 
Torres e colaboradores149,150  sintetizaram uma série de moléculas simétricos 

em forma de T tipo doador-aceitador-doador (D-π-A-π-D) utilizando o núcleo BTZ 

conectado a diferentes grupos doadores periféricos que permitiu que a diferença de 

energia entre HOMO-LUMO fosse modulada para ajustar as propriedades de 

emissão. Alguns desses materiais   geraram agregados que foram irradiados com 

um feixe de luz em diferentes λ e a fluorescência foi avaliada. Todos os compostos 

estudados exibiram pontos de luminescência brilhantes nas extremidades e uma 

emissão relativamente fraca dos corpos, que é característico dos guias de onda 

óticos (estrutura dielétrica que transporta energia de comprimentos de onda nas 

regiões infravermelhos ou visível do espectro eletromagnético151). Esses 

compostos ao absorverem luz emitem fluorescência azul, verde e vermelho nas 

extremidades dos agregados. Portanto, os compostos obtidos são promissores 

materiais para serem empregados na construção de guias de onda óticos. 



   Introdução 

56 
 

A Figura 37 exibe a estrutura e luminescência do composto M-52 em 

diferentes solventes.  
 

Figura 37 Estrutura e luminescência do composto M-52 em diversos solventes (10-5 molL-1). 

 
Fonte: Adaptado de Torres e colaboradores.149 

 

Na área de polímeros, Yang e colaboradores152, prepararam dois novos 
copolímeros tipo D-π-A, Figura 38. Os polímeros foram projetados utilizando 

unidade aceitadora de BTZ e diferentes unidades doadoras, como o benzoditiofeno 

(BDT) e o 2,7-carbazol. Os polímeros foram nomeados por M-53 e M-54 e tem a 

sua aplicação em células solares poliméricas. O M-54 apresentou o menor nível de 

energia HOMO (-5,34 eV), e o menor nível de energia LUMO (-,3,38). O M-53 exibiu 

uma diferença de energia HOMO (-5,22) e LUMO (-3,23) de +1,99 eV, enquanto 
que o M-54 de +1,96 eV. Quanto a eficiência da célula fotovoltaica o M-53 

apresentou um valor de 1,55% enquanto o M-54 foi de 1,33%. Portanto, o polímero 

M-53 é o mais apropriado para ser aplicado como dispositivo em células 

fotovoltaicas. Além disso, os compostos sintetizados apresentaram baixos band 

gap ao utilizar o sistema BTZ em comparação aos sistemas BSeD153 e valores 

muito próximos aos dos BTDs154.   
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A Figura 38 mostra os polímeros M-53 e M-54 que foram sintetizados por 

eles podendo ser aplicados em dispositivos de células fotovotaicas.152 
 

Figura 38 Polímeros M-53 e M-54 sintetizados.152  

 

 

Fonte: Adaptado de Yang e colaboradores.153
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2 Objetivos gerais e específicos  

 
2.1 Objetivos gerais 
 

O presente trabalho tem por objetivo geral projetar, sintetizar e caracterizar, 

bem como realizar um estudo sistemático das propriedades térmicas e óticas de 

novas moléculas contendo os heterociclos BTD, BSeD e BTZ. O ponto de partida 

do trabalho basea-se no estudo desenvolvido por Vieira117 com cristais líquidos 

derivados do sistema 4,7-difenil-2,1,3-benzotiadiazol. Dessa forma, pretende-se 

racionalizar como as alterações desses átomos centrais (S, Se e N) ao longo da 

porção aceptoras alteram as propriedades fotofísicas e líquido-cristalinas. 
 
2.2 Objetivos específicos 
 

1. Sintetizar os núcleos BTD, BSeD e BTZ; 

2. Preparar diferentes unidades periféricas com grupo alcino terminal para 

serem acoplados aos heterociclos aceptores através da reação de 

Sonogashira; 

3. Acoplar as unidades periféricas aos núcleos BTD, BSeD e BTZ através de 

ligações de acoplamento C-C para obter os compostos finais com arquitetura 
D-π-A-π-D (Figuras 39 e 40).  

4. Caracterizar os compostos intermediários por técnicas espectroscopias de 

infravermelho (IV), ressonância magnética nuclear de 1H e ponto de fusão; 

5. Caracterizar os compostos finais por técnicas espectroscopia de 

infravermelho (IV), espectrometria de massas de alta resolução (EMAR), 

ressonância magnética nuclear de 1H e 13C; 

6. Determinar as propriedades fotofísicas dos compostos preparados, tais 

como absorção UV-Vis, fluorescência e rendimento quântico de 

fluorescência (ΦFL) em solução; 

7.  Estudar o comportamento solvatocrômico dos compostos finais em 

diferentes solventes; 

8. Determinar a estabilidade térmica via análise termogravimétrica (TGA); 

9. Determinar os tipos de mesofases apresentados pelas moléculas-alvo 

através de análises de MOLP e difração de raios X (DRX).
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10. Determinar as temperaturas e energias de transição utilizando a calorimetria 

diferencial de varredura (DSC) para todos os compostos finais preparados. 

11.  Investigar a capacidade de transferência de carga dos materiais sintetizados 

para derivados do fulereno. 

  
As Figuras 39 e 40 apresentam as estruturas das moléculas-alvo deste 

trabalho. 

 
Figura 39 Série de compostos derivados do BTD e BSeD. 

 
Fonte: elaborado pelo autor.
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Figura 40 Série de compostos derivados do BTZ. 
 
 

 
 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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3 Resultados e discussão  
 

Aqui serão discutidas a síntese e caracterização dos derivados dos 

compostos BTD, BSeD e BTZ. 

 
3.1 Síntese e caracterização dos derivados do BTD 
 

A estratégia sintética117 usada para preparar os compostos derivados do 

BTD 7a-g é apresentada no Esquema 1. Essa rota sintética pode ser dividida 

em três etapas:  

 Etapa 1: Síntese do heterociclo BTD dibromado (3) 

 Etapa 2: Síntese dos intermediários periféricos (6a-g) 

 Etapa 3: Preparação dos compostos finais (7a-g) 

 
Esquema 1 Rota sintética utilizada para obtenção das moléculas-alvo 7a-g. 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 
Na sequência será realizada a discussão das etapas da síntese, 

purificação e caracterização dos intermediários até a obtenção dos compostos 
finais 7a-g.  
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3.1.1 Etapa 1: Síntese do 4,7-dibromo-2,1,3-benzotiadiazol 
 
Inicialmente foi preparado o BTD (2) a partir da reação entre a o-

fenilenodiamina (1) e o cloreto de tionila (SOCl2). Os solventes ultilizados foram 

a trietilamina e o diclorometano.155 A purificação do BTD foi realizada através de 

destilação por arraste à vapor, obtendo-se um líquido amarelado que, 

posteriormente, ao atingir a temperatura ambiente, formou um sólido cristalino. 

A reação apresentou um rendimento de 88%. O mecanismo de reação para 

obtenção do composto BTD (2) está representado no Esquema 2. 

 
Esquema 2 Mecanismo proposto de formação do heterociclo BTD (2)156 

 
 

Bagryanskaya e colaboradores156 em 2001 propuserem o mecanismo 

para esta reação mostrando que ao adicionar o SOCl2 lentamente a o-
fenilenodiamina (1) formam as espécies intermediárias I, II e III. O par de elétrons 

não ligante do átomo de N da o-fenilenodiamina ataca o átomo de S eletrofílico 
do SOCl2 formando as espécies I, II e III liberando duas moléculas de ácido 

clorídrico (HCl) para forma a espécie VI. A espécie IV sofre uma reação 

intramolucular gerando a espécie V, que em seguida forma através do 
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prototropismo a espécie VI. Ao aquecer a espécie intermediária VI ocorre a 

liberação do íon hidroxila (OH-). Em seguida o OH- abstrai o próton do grupo 

amino produzindo o composto BTD (2).157 

A caracterização do BTD foi realizada através da espectroscopia de RMN 

de 1H, infravermelho e ponto de fusão. A Figura 41 mostra um padrão de 

espectro de RMN de 1H típico de sistema de spin AA’BB’ mutualmente acoplado 

para o composto BTD (2). Assim, sistemas como esses, são caracterizados por 

duas frequências de ressonância (deslocamento químico) e quatro costantes de 

acoplamentos. Isso quer dizer que os núcleos A e A’, B e B’ são quimicamente 

equivalentes, mas não magneticamente equivalentes.158 Então, em 8,00 ppm 

observa-se um duplo dubleto (dd, J1 = 6,8 Hz, J2 = 3,2 Hz, 2H) referente aos 
hidrogênios equivalentes AA’. Em 7,58 ppm verifica-se um outro duplo dubleto 

(dd, J1 = 6,8 Hz, J2 = 3,2 Hz, 2H) que é atribuído aos hidrogênios BB’. Na verdade, 
o BTD sempre é encontrado na literatura como um padrão de quantro linhas159. 

As integrais obtidas no espectro de RMN de 1H confirmaram a obtenção do 
composto 2. 

 
Figura 41 Ampliação da região dos prótons aromáticos e do espectro de RMN de 1H (400 MHz, 

CDCl3) do BTD (2). 
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O 4,7-dibromo-2,1,3-benzotiadiazol (3, Esquema 1) é o intermediário 

mais comum usado para a síntese de compostos luminescentes.102 A sua síntese 

foi realizada a partir do 2,1,3-benzotidiazol (2) em meio a ácido bromídrico  

concentrado (HBr 48%) com adição lenta de bromo molecular. Um precipitado 

laranja durante a reação foi formado. Ao término da adição de Br2/HBr, 

submeteu-se a mistura a refluxo, formando um precipitado amarelo claro. O 

sólido foi filtrado e após purificação obteve-se um sólido branco com rendimento 

de 92%. 

A Figura 42 apresenta o espectro de RMN de 1H do composto 4,7-

dibromo-2,1,3-benzotiadiazol (3). Observa-se um único singleto (2H) na região 

de hidrogênios aromáticos em 7,73 ppm que é atribuído aos dois hidrogênios 
equivalentes a do BTD. A ausência dos dois duplos dubletos e a presença de 

apenas um singleto no espectro de RMN de 1H comprovam que a molécula 

desejada foi obtida. 

 
Figura 42 Ampliação do espectro de RMN de 1H (400 MHz, CDCl3) do 4,7-dibromo-2,1,3-

benzotiadiazol (3). 
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O mecanismo para essa reação foi proposto por Neto e colaboradores160 

em 2004 somado a adaptação de Cunhaa com a finalidade de explicar a dos 

átomos de bromo nas posições 4 e 7 do anel, Esquema 3. 

 
Esquema 3 Mecanismo proposto para a formação regiosseletiva do composto 3.161 

 
 

Na primeira etapa do mecanismo de reação para obtenção do 4,7-
dibromo-2,1,3-benzotiadiazol (3) o ácido bromídrico protona o grupo amino do 

BTD (2) gerando a espécie I e liberando em seguida o ion brometo (Br-) para 

meio reacional. O Br- reage com o bromo molecular (Br2) formando o íon 
tribrometo (Br3-), que é uma especiel nucleofílica. Assim, I é a espécie eletrofólica 

e o Br3- é a espécie nucleofílica. Na segunta etapa do mecanismo, I sofre um 

                                                             
a Silvio do Desterro Cunha- Atualmente é professor doutor Titular do Instituto de Química da 
Universidade Federal da Bahia (UFBA). 
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ataque núleofilico na posição 4 ou 7 do BTD formando a espécie VI e liberando 

Br2. O Br2 (eletrofílo) sofre um ataque da dupla ligação da espécie VI (nucleófilo) 

produzindo a espécie VII que está em equilíbrio com a espécie VIII.  
Em VIII o caráter ácido do átomo de hidrogênio α à ligação C=N é 

aumentado quando a espécie VIII é protonado para o intermediário VII. Então, o  

Br- em solução abstrai o átomo de hidrogênio para gerar IX que esta em equilibrio 

com a espécie X.  O hidrogênio α à ligação C=N  da espécie X também tem o 

caráter ácido aumentado e sofre abrstrção levando a formação da especie XI. 
Na terceira etapa do mecanismo a espécie XI sofre uma reação de oxidação- 
redução com Br2 para produzir o composto desejo 3 com 95%. 

 

3.1.2 Etapa 2: Síntese dos intermediários periféricos 
 

A segunda etapa envolveu reações do tipo alquilação, Sonogashira e 

desproteção para obtenção dos respectivos alcinos terminais 6a-g. O Esquema 
4 apresenta a preparação de haletos aril, alquinóis e alcinos terminais. 

 
Esquema 4 Preparação dos alcinos terminais 6a-g. 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 
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A preparação dos haletos aromáticos teve como ponto de partida os 

reagentes 4-bromofenol, 3-bromofenol, 4-bromobenzeno-1,2-diol e do 4-

bromobenzenotiol com os respectivos haletos de alquila utilizando como 

solvente dimetilformamida (DMF) e carbonato de potássio (K2CO3), para 
obtenção dos compostos 4a-g. Os haletos de arila obtidos apresentaram 

rendimentos de 50-99%. 

A Figura 43 mostra o espectro de RMN de 1H para o 1-bromo-4-

dodeciloxibenzeno (4c) onde observa-se um tripleto em 0,88 ppm (t, Jab = 6,1 

Hz, -CH3, 3H) pertencentes aos hidrogênios  a do grupo metila (-CH3) e um 

multipleto (18H) em 1,27 ppm referentes aos hidrogênios b-j do grupos 

metilênicos (-CH2-) da cadeia alcóxi. 

 
Figura 43 Ampliação do espectro de RMN de 1H (400 MHz, CDCl3) do 1-bromo-4-

dodeciloxibenzeno (4c). 

 

 
Ainda referente a Figura 43, observa-se em 1,77 ppm um quinteto           

(qt, Jkl = 6,5 Hz, -OCH2CH2CH2-, 2H) atribuído aos hidrogênios (k) e um tripleto 

em 3,91 ppm (t, Jlk = 6,5 Hz, -OCH2CH2-, 2H) referentes aos hidrogênios 

metilênicos (l). k e l são prótons ligados respectivamente aos carbonos beta (β) 
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e alfa (α) da cadeia alcóxi. Na região de aromáticos observa-se dois dubletos, 
em 6,77 (d, Ar-H, Jmn = 8,8 Hz, 2H) e 7,36 ppm (d, Ar-H, Jnm = 8,8 Hz, 2H) 

pertencente aos hidrogênios m e n, respectivamente. 

Na sequência foram realizadas reações de Sonogashira para obtenção 
dos alquinóis 5a-g. O procedimento foi realizado utilizando os brometos 

alquilados 4a-g, o 2-metil-3-butin-2-ol, 5 % de cloreto de bis(trifenilfosfina)paládio 

(II) [(PdCl2(PPh3)2], 5% de trifenilfosfina (PPh3), 2% de iodeto de cobre (I), 

tetraidrofurano (THF) seco e trietilamina (NEt3). A mistura permaneceu sob 

refluxo por aproximadamente 6 horas. Os produtos obtidos apresentaram 
rendimentos de 71 a 98%.117 A caracterização dos compostos 5a-g foi realizada 

por RMN de 1H, ATR-FTIR e ponto de fusão (para sólidos). 

As reações de Sonogashira envolvem formação de ligação carbono- 

carbono (C-sp2-C-sp). A reação de acoplamento geralmente ocorre entre 

compostos aril ou halogenetos alquenil ou triflatos e alcinos terminais na 

presença de Pd(0), cobre (I), uma amina como base e solventes apróticos seco, 

sendo o mais usado o tetraidrofurano (THF). A reatividade das espécies sp2 

segue uma ordem geral da seguinte forma: iodeto de vinila> triflato de vinila> 

brometo de vinila> cloreto de vinila> iodeto de arila> triflato de arila> brometo de 

arila> cloreto de arila.  

O mecanismo mais aceito na literatura foi proposto por Li161 em 2009 e 

propõe dois ciclos catalíticos A e B, que envolvem etapas de adição oxidativa, 
trasmetalação e eliminação redutiva, conforme apresentado no Esquema 5. O 

ciclo B’ mostra a formação da espécie III a partir do alcino terminal e do 

catalisador de iodeto de cobre (I) com liberação de cloreto de trietilamônio (HX-
amina). A espécie III sofre uma reação de transmetalação com cloreto de 

bis(trifenilfosfina)paládio (II) [PdCl2(PPh3)2] formado a espécie VIII que em 

seguida por reação de eliminação redutiva produz o Pd(0)L2 (ciclo A) e a espécie 
VII, o 1,3-dieno. 

No ciclo A tem-se a espécie Pd(0)L2  que através da adição oxidativa com 
o haleto orgânico formar o complexo [Pd(II)R1L2X] (IV). Em seguida a espécie III 
(formada no ciclo B) e IV (formada no ciclo A) por transmetalação produz a 

espécie [Pd(II)R1L2C≡CR2] (V) que por eliminação redutiva forma o produto 

desejado VI e regenera o catalisador [Pd(0)L2].162   
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O Esquema 5 apresenta uma proposta mecanicista para o acoplamento 

cruzado da reação de Sonogashira. Observa-se que o catalisador de Pd(0) é 

importantíssimo para formação dos compostos finais desejados. 

  
Esquema 5 Representação mecanística do acoplamento cruzado de Sonogashira.161 

 

 

Fonte: Adaptado de Li.167 
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A Figura 44 apresenta a caracterização do composto 5c por RMN de 1H.  

 
Figura 44 Ampliação do espectro de RMN de 1H (400 MHz, CDCl3) do 4-(4-(dodeciloxi)fenil)-2-

metilbut-3-in-2-ol (5c). 

 
 

 O espectro de RMN de 1H do composto 5c exibe um tripleto (t, Jab = 5,5 

Hz, -CH3, 3H) em 0,88 ppm referente aos hidrogênios a do grupo metila (-CH3) 

da cadeia alcóxi. Um multipleto (m, 18H) aparece em 1,26 ppm referente aos 

hidrogênios b-j dos grupos metilênicos (-CH2-) da cadeia alcóxi. Em 1,62 ppm 

aparece um singleto (s, -CH3, 6H) atribuído aos hidrogênios o do grupo metila    

(-CH3) do alquinol. Um quinteto é observado em 1,71 ppm para os hidrogênios k 

do grupo metilênicos (-CH2-) do carbono beta (β) da cadeia alcóxi (qt, Jkl = 6,5 

Hz, -OCH2CH2CH2-, 2H). O deslocamento do hidrogênio p ligado ao átomo de 

oxigênio (-OH) aparece como um singleto largo (sl, -OH, 1H) em 2,04 ppm. Um 

tripleto (t, 2H) surge em 3,94 ppm representado pelos hidrogênios metilênicos l 
(t, Jlk = 6,5 Hz, -OCH2CH2-, 2H) ligados ao carbono alfa (α) da cadeia alcóxi. Na 

região de deslocamento de hidrogênios aromáticos temos um dubleto m em 6,81 

ppm (d, Ar-H, Jmn = 8,7 Hz, 2H) e um dubleto n em 7,33 ppm (d, Ar-H, Jnm = 8,7 

Hz, 2H). Os dois singletos que aparem no espectro de RMN de 1H em 1,62 ppm 
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(s, -CH3, 6H) e 2,04 ppm (sl, -OH, 1H) referentes aos hidrogênios o das metilas 

ligadas ao alcino e do hidrogênio p do grupo hidroxila confirmam que o produto 

alquinol foi obtido. 
A desproteção dos alquinóis 5a-g para produzir os arilacetilenos terminais 

6a-g está apresentada nos Esquemas 1 e 4. Os alcinos 6a-g foram preparados 

utilizando como condição reacional, fluxo de gás inerte (N2), tolueno seco, os 

respectivos alquinóis, hidróxido de potássio (KOH) e fosfato de potássio (K3PO4) 

e apresentaram produtos com rendimentos de 83 a 89%. Os produtos desejados 

foram obtidos em poucos minutos, o que está de acordo com a metodologia 

utilizada.163 

Como exemplo de caracterização para esses alcinos a Figura 45 

apresenta o espectro de RMN de 1H do composto 1-deciloxi-4-etinilbenzeno (6c).  

 
Figura 45 Ampliação do espectro de RMN de 1H (400 MHz, CDCl3) do 1-deciloxi-4-

etinilbenzeno (6c). 

 
 

Um tripleto (t, Jab = 6,1, -CH3, 3H) é observado em 0,88 ppm referente aos 

hidrogênios a do grupo metila da cadeia alcóxi (-CH3). Em 1,26 ppm observa-se 

um multipleto (m, -CH2-, 18H) pertencentes aos hidrogênios b-j dos grupos 

metilênicos (-CH2-) da cadeia alcóxi. Um quinteto (qt, Jkl = 6,5 Hz,                                  
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-OCH2CH2CH2-, 2H) surge em 1,77 ppm que são atribuídos aos hidrogênios k 

ligados ao carbono beta (β) da cadeia alcóxi. O singleto (s, 1H) em 2,98 ppm é 

o sinal do hidrogênio o do grupo alcino terminal (-C≡C-H). Um tripleto (t, J = 6,5 

Hz, -OCH2CH2-, 2H) em 3,95 ppm ao qual refere-se aos hidrogênios equivalentes 

l ligados ao carbono alfa (α) da cadeia alcóxi. Na região dos hidrogênios 

aromáticos observa-se dois dubletos: um em 6,83 ppm (d, Jmn = 8,7 Hz, Ar-H, 
2H) que são os hidrogênios aromáticos m; e em 7,41 ppm (d, Jnm = 8,7 Hz, Ar-

H, 2H) são os hidrogênios n que são mais desblidados. Além disso, observa se 

no espectro a ausência dos singletos em 1,62 ppm (s, -CH3, 6H) e 2,04 ppm (sl, 

-OH, 1H) referentes aos hidrogênios o das metilas ligadas ao alcino do alquinol 

e do hidrogênio p da hidroxila (Figura 44), que mostra que a desproteção foi 

completa. Ainda assim, um singleto em 2,98 ppm (s, 1H) atribuído ao hidrogênio 

terminal do alcino confirma que o produto desejado foi obtido. 

O mecanismo da reação de desproteção dos alquinóis foi proposto por 

Hanvens164 empregado o hidreto de sódio (NaH), uma base forte. Por outro lado, 

neste trabalho, utilizou-se o sistema KOH/K3PO4163 onde o OH- abstrai o próton 

do alquinol gerando acetona e íon acetileno (etapa I). Na etapa II é gerado no 

meio reacional o íon hidrogenofosfato (HPO42-) que serve como fonte de prótons 

(etapa II), Esquema 6. Portanto, o ión acetileno formado na etapa I pode abstrair 

os prótons do HPO42- (etapa III) produzindo o produto arilacetileno, o que justifica 

o aumento dos rendimentos dos produtos desejados.  

 
Esquema 6 Mecanismo proposto para desproteção dos alcinos 6a-g 

 

 
Fonte: Adaptado de Hanvens.164  
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3.1.3 Etapa 3: Acoplamentos finais 
 

 A última etapa da síntese é a preparação dos compostos finais derivados 

do BTD (Esquema 1). As moléculas finais 7a-g foram sintetizadas pelo 

acoplamento de Sonogashira entre o composto 3 e dois equivalentes de aril 

acetilenos terminais 6a-g. Basicamente o mesmo procedimento utilizado na 

preparação dos alquinóis 5a-g, mas utilizando uma razão catalítica maior de 10% 

de cloreto de bis(trifenilfosfina) paládio (II) [(PdCl2(PPh3)2] e 10% de trifenilfosfina 

(PPh3) e 4% de iodeto de cobre (I). Após purificação por coluna cromatográfica, 

os compostos finais foram obtidos com rendimentos de 47-86%. Todos os 
produtos sintetizados 7a-g foram caracterizados por RMN de 1H e 13C, 

espectrometria de massas e espectroscopia de infravermelho. 
 A molécula 7d foi escolhida como exemplo de caracterização por RMN 

de 1H e seu espectro está representado na Figura 46.  

 
Figura 46 Ampliação do espectro de RMN de 1H (400 MHz, CDCl3) do derivado BTD 

(7d). 
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A Figura 46 mostra um tripleto em 0,88 ppm (t, Jab = 6,1 Hz, -CH3, 6H) 

referentes aos prótons a pertencentes ao grupo metila (-CH3). Um singleto largo 

1,27 ppm (sl, 47H) sinalizam os hidrogênios dos grupos metilênicos (-CH2-) de 

b-l que se sobrepõem em um aglomerado sem resolução. Um multipleto é 

observado em 1,76-1,86 ppm (m, -OCH2CH2CH2-, 4H) é atribuído aos 

hidrogênios m do carbono beta (β). O tripleto em 3,99 ppm (t, Jnm = 6,4 Hz,                 

-OCH2CH2-, 4H) é referente aos hidrogênios n ligados ao carbono alfa (α) que 

se acoplam aos hidrogênios vizinhos m. Na região dos hidrogênios aromáticos 

aparece em 6,90 ppm um dubleto (d, ArH, Jop = 8,0 Hz, 4H) atribuídos aos 

hidrogênios equivalentes o acoplados aos hidrogênios vizinhos p. Em 7,59 ppm, 

ainda na região de hidrogênios aromáticos, observa-se um dubleto (d, ArH, Jpo = 
8,0 Hz, 4H) dos hidrogênios equivalentes p que é acoplado ao hidrogênio vizinho 

o. Por outro lado, os hidrogênios equivalentes q do heterociclo aromático BTD 
aparecem como um singleto em 7,74 ppm (s, ArH, 2H). A ausência do singleto 

(s, -C≡C-H,1H) em 2,98 ppm do hidrogênio do alcino terminal (Figura 45) 

confirma a obtenção do produto desejado. Os demais espectros de RMN de 1H 

dos compostos finais estão apresentados no anexo. 
A Figura 47 apresenta o espectro de RMN de 13C do composto 7d. Na 

Figura 47 observa-se 14 sinais de 13C referente aos carbonos da cadeia alcóxi 

de a-n. Em 14,11 ppm tem-se um pico do 13C a do grupo metila (-CH3). Os picos 

de 22,70 ppm a 31,94 ppm (b-m) são atribuídos ao 13C dos grupos metilênicos 

(-CH2). O sinal que aparece em 68,20 ppm (n) pertence ao 13C do grupo 

metilênicos do carbono alfa (α) da cadeia alcóxi (-CH2-O-). Dois sinais foram 

assinalados em 84,34 ppm (s) e 97,84 ppm (t) que são os deslocamentos dos 
13C dos dois carbonos do alcino interno. Ainda assim, são visualizados 7 sinais 
de 13C em deslocamentos de 114,43 (p), 114,68 (r), 117,20 (u), 132,06 (v), 

133,56 (q), 154,48 (w) e 159,94 (o) ppm que são atribuídos aos 13C dos anéis 

aromáticos e dos 13C do heterociclo. Um desses sinais, em 154,48 ppm, é do 13C 
da ligação C=N (w). Os demais espectros de RMN de 13C dos compostos finais 

estão apresentados no anexo. 
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A Figura 47 apresenta a ampliação do espectro de RMN de 13C do 

composto 7d. 

 
Figura 47 Ampliação do espectro de RMN de 13C (100 MHz, CDCl3) do composto 7d. 

 
 

A Figura 48 exibe o espectro de massas de alta resolução do composto 

7d. O espectro foi obtido pela técnica de fotoionização por pressão atmosférica 

(APPI) onde predominantemente formam espécies protonadas [M+H]+.  

 
Figura 48 Espectro de massas experimental por fotoionização por pressão atmosférica (APPI) 

do composto (7d). 
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A exatidão da medida foi calculada através do erro experimental medido 

pela diferença entre a massa exata do composto obtido pelo equipamento 

(massa teórica) e a massa experimental, Equação 2. 
 

Erro (ppm) =
massa experimental−massa teórica

massa teórica
 x 106 (Equação 2) 

 

Nesta análise, a massa calculada do composto 7c é 760,5074 gmol-1. No 

modo de ionização por APPI mede-se a espécie [M+H]+ que apresenta o  valor 

teórico de 761,5074. Analisando o espectro de massa observa-se que o valor da 

relação massa/carga encontrado para a espécie [M+H]+ é 761,5071. Portanto, 
utilizando a Equação 2, o erro experimental encontrado é de -0,39 ppm. O valor 

obtido encontra-se dentro da medida de exatidão aceita ±5ppm.165,166 Os demais 

picos estão relacionados com os isótopos dos átomos de carbono (13C), 

nitrogênio (16N), oxigênio (18O) e enxofre (36S).167 Os demais espectros obtidos 

por EMAR dos compostos finais estão apresentados no anexo. 
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3.2 Síntese e caracterização dos derivados do BSeD 
 

Aqui serão discutidas a síntese e caracterização dos compostos derivados 

do 2,1,3-benzoselenadiazol. 

 
Inicialmente a estratégia de síntese para os cristais líquidos derivados de 

2,1,3-benzoselenadiazol foi a mesma abordada para os benzotiadiazóis, 
preparar o bloco de construção 4,7-dibromo-2,1,3-benzoselenadiazol (10) e 

acoplar com os alcinos terminais 5a-g. Sendo assim, a síntese teve início com a 

preparação e caracterização do composto 4,7-dibromo-2,1,3-benzoselenadiazol 
(10) (Esquema 7). Na literatura foram encontradas duas rotas possíveis para a 

obtenção de 10. A Rota 1 envolve a reação de o-fenilenodiamina (1) com dióxido 

de selênio (SeO2) para obtenção do 2,1,3-benzoselenadiazol (8) seguida de uma 

reação de bromação para produzir 10. A Rota 2 parte diretamente do 4,7-

dibromo-2,1,3-benzotiadiazol (3) reação de extrusão do enxofre produzindo a 

1,2-diamina-3,6-dibromobenzeno (9) e posterior incorporação do átomo de 

selênio produzindo 10.  

 
Esquema 7 Síntese do 4,7-dibromo-2,1,3-benzoselenadiazol (10). 

 

Fonte: elaborado pelo autor.  
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Metodologias empregadas para obtenção do 2,1,3-benzoselenadiazol (8) 

através da rota 1 são comuns.168,169 No entanto, para a dibromação do anel 

2,1,3-benzoselenadiazol (8) não existem muitas metodologias. Yang e 

colaboradores170 apresentaram um procedimento partindo do 2,1,3-
benzoselenadiazol (8) e bromo molecular (Br2), sulfato de prata (Ag2SO4) em 

ácido sulfúrico concentrado (Rota 1). Onde essa metodologia obteve o produto 

10 com bom rendimento (60%).  

Por outro lado, vários procedimentos para obtenção do 4,7-dibromo-2,1,3-
benzoselenadiazol (10) via Rota 2171-

172173

174 são encontrados na literatura. Na 

primeira etapa de redução de 3 para obter 9 existe uma variedade de 

procedimentos, a metodologia mais utilizada é com o emprego de boroidreto de 
sódio (NaBH4) e etanol como solvente (Esquema 7).175,176 Muitos autores usam 

essa mesma metodologia e acrescenta o cloreto de cobalto (CoCl2.6H2O) como 

catalisador para obter maiores rendimentos e diminuir o tempo reacional.177 

Para esse trabalho escolheu-se seguir a Rota 2 com redução do BTD 
proposta por Noujeim e colaboradores178 fazendo algumas modificações 
procedimentais, conforme o Esquema 7. Primeiramente o Br-BTD-Br (3) e etanol 

foi colocado em banho de gelo e pequenas porções NaBH4 foram adicionadas. 

Em seguida, adicionou-se cloreto de cobalto (II) hexahidratado (CoCl2.6H2O) 
deixando a mistura escura e liberando o gás ácido sulfídrico (H2S). Heinzman e 

colaboradores179 apresentaram uma explicação para o escurecimento da 

reação, onde afirmam que é possível a formação in situ do boreto de cobalto 

(Co2B), conhecido como cobalto Black. O boroidreto de sódio e cloreto de cobalto 

hexahidratado ao serem adicionados ao meio reacional gera o Co2B que 

precipita como um sólido preto granular (o qual é estável ao ar). A reação ocorreu 

por 12 horas a temperatura ambiente sob agitação e em seguida foi filtrada em 

coluna de celite gerando um sólido amarelo com excelente rendimento (97%). 
Depois de isolado e purificado o produto 9, partiu-se para sua 

caracterização. O composto 9 foi caracterizado por RMN de 1H, ATR-FTIR e 

ponto de fusão.   
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A Figura 49 representa o espectro de RMN de 1H do composto 1,2-

diamina-3,6-dibromobenzeno (9). Observa-se um singleto largo (sl, -NH2, 4H) em 

3,90 ppm referente aos hidrogênios a do grupo amino (-NH2). Em 6,84 ppm 

encontra-se também um singleto (s, ArH, 2H) referente aos dois hidrogênios b do 

anel aromático.  

 
Figura 49 Ampliação do espectro de RMN de 1H (400 MHz, CDCl3) do composto 1,2-diamina-

3,6-dibromobenzeno (9). 

 

 
O mecanismo de reação deve seguir o mesmo proposto por Osby e 

colaboradores180 onde na primeira etapa o grupo imina é ativado pelo boreto de 

cobalto (Co2B) e consequentemente reduzido pelo NaBH4. Esse mecanismo 
ativa a ligação C=N do BTD, iniciando então a transferência de hidreto. Portanto, 

o mecanismo de extrusão de enxofre pelo sistema Co2B/NaBH4 tem na sua 

primeira etapa a interação dos átomos de enxofre ou nitrogênio com a superfície 

catalizador Co2B formada in situ. Essa interação deixa o carbono do nitrogênio 

imínico (C=N) mais eletrofílico permitindo o ataque do hidreto liberado da fonte 

boroidreto de sódio (Esquema 8).  
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O Esquema 8 exibe a interação dos átomos de S e N com a superfície do 

CO2B. 

 
Esquema 8 Interação dos átomos de enxofre ou nitrogênio com a superfície do catalizador 

Co2B formada in situ.  

 

Fonte: Adaptado de Osby e colaboradores.180 
 

A transferência de hidreto para a espécie I, que possui o carbono do grupo 

imina ativada pela superfície catalizadora Co2B, gera a espécie (II). II entra em 

equilíbrio tautomérico imina-enamina com a espécie III, restabelecendo a 

aromaticidade do anel benzênico através deste equilíbrio, Esquema 9. 

 
Esquema 9 Mecanismo para a síntese de 3,6-dibromobenzeno-1,2-diamina (9). 

 
Fonte: Adaptado de Osby e colaboradores.180 
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A segunda etapa do mecanismo ocorre uma cisão redutiva mediada pela 
fonte de hidreto produzindo a espécie IV. A repetição desse processo leva a 

formação do composto 9 e liberação de H2S do meio reacional. O solvente etanol 

(EtOH) serve como uma fonte de hidrogênios para protonar os nitrogênios do 

grupo amina. 
Depois de purificada e caracterizada o composto 9, partiu-se para 

preparação do 4,7-dibromo-2,1,3-benzoselenadiazol (10), que foi preparada 

conforme procedimento de Gadakh e colaboradores170. Uma mistura da diamina 
9 em EtOH e THF foi aquecida a 60 ºC, em seguida adicionou-se SeO2 dissolvido 

em água quente. Após 2 h de refluxo, a suspensão foi evaporada e os resíduos 

foram extraídos com CHCl3 e a fase orgânica lavada com solução saturada de 

cloreto de sódio (NaCl). O produto foi concentrado e purificado por cromatografia 

em coluna de sílica gel com diclorometano/hexano (1:1) para fornecer o 

composto desejado com rendimento de 52%. Esse composto foi caracterizado 

por RMN de 1H e ATR-FTIR. 
A Figura 50 mostra o espectro de RMN de 1H do composto 10 onde 

observa-se um singleto na região aromática em 7,73 ppm (s, ArH, 2H) que é 
atribuído aos dois hidrogênios equivalentes a do anel benzênico. 

  
Figura 50 Ampliação do espectro de RMN de 1H (400 MHz, CDCl3) do composto 2,1,3-

benzoselenadiazol (10).
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O mecanismo de reação do composto 10 pode ser descrito conforme 

proposto por Cukor e Lott181 e adicionado a adaptação de Cunhab, que mostram 

o mecanismo da reação a partir da o-fenilenodiamina (9) e do ácido selenioso 

(H2SeO3). O SeO2 em água forma o H2SeO3 que é a espécie reativa do meio, 
Esquema 10.  

 
Esquema 10 Formação do ácido selenioso. 

  
 

O mecanismo de reação mostra que para formação do heterociclo 10, o 

átomo de Selênio (IV) atua como um eletrófilo e o átomo de nitrogênio do grupo 

amina atua como nucleófilo da reação (Esquema 11). Dessa maneira, na 

primeira etapa da reação temos o ataque do grupo amina (9) ao átomo de selênio 

eletrófilo formando a espécie (I) que por prototropismo gera a espécie III no meio 

reacional, etapa (A).  
 

Esquema 11 Mecanismo proposto por Cukor e Lott para obtenção do composto 10. 

 
Fonte: Adaptado de Cukor e Lott.181 

                                                             
b Silvio do Desterro Cunha- Atualmente é professor doutor Titular do Instituto de Química da 
Universidade Federal da Bahia (UFBA). 
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Na segunda etapa (B) da reação tem-se a formação da espécie IV que 

sofre um ataque intramolecular ao átomo de selênio e posteriormente liberação 

de H2O no meio reacional levando a formação da espécie intermediária V. Ainda 

assim, V por prototropismo forma VI. Em seguida VI perde uma molécula de H2O 

formando a espécie VII. Na terceira etapa (C) a molécula de H2O abstrai um 

próton da espécie VII formando o composto desejado 9. 

Após sintetizar e caracterizar a molécula 10, o dibrometo foi submetido a 

reação de Sonogashira com alcinos terminais para obtenção dos compostos 
finas 12a-d, Esquema 12 (Rota A).  
 

Esquema 12 Síntese dos compostos finais derivados do BSeD. 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 
 Na Rota A uma mistura de 4,7-dibromo-2,1,3-benzoselenadiazol (1,0 

mmol) PdCl2(PPh3)2 (0,1 mmol), CuI (0,05 mmol) e trifenilfosfina (0,1 mmol), 

trietilamina (20 mL) e tetraidrofurano (20 mL) foi agitada sob refluxo durante 10 
min. Os respectivos arilacetilenos terminais 6a-d (2,2 mmol), como 

representados no Esquema 12, foram dissolvidos em tetraidrofurano e em 

seguida adicionados gota a gota. A mistura reacional foi submetida ao refluxo 

durante 12 horas. A reação foi acompanhada por CCD e não foi observado 

durante o tempo de reação a formação de produtos finais, mas reagentes de 

partida continuavam presentes. O procedimento foi repetido várias vezes, mas 

em nenhuma oportunidade percebeu-se a formação do produto desejado. 
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Possivelmente a baixa reatividade do composto 10, devido a baixa solubilidade 

no solvente orgânico utilizado, não permitiu gerar os compostos finais 

desejados.182-
183184

185 Diante dessa observação a rota sintética precisou ser 

modificada.  
Sendo assim, os compostos finais derivados do BSeD foram obtidos 

seguindo a metodologia representada na Rota B do Esquema 12. Essa rota 

sintética parte dos próprios derivados do 2,1,3-benzotiadiazol 7a-d para produzir 

os compostos 12a-d. Essa rota sintética passa pela extrusão do átomo de 

enxofre e posteriormente ciclização do anel 2,1,3-benzoselenadiazol.186 A 

reação de extrusão utilizou uma metodologia semelhante a empregada 

anteriormente, mas agora os compostos finais derivados do BTD 7a-d foram 

utilizados para gerar as diaminas 11a-d. Essas aminas foram obtidas via 

metodologia178 já descrita e em seguida levadas a ciclização, pois a literatura 

indicava que se tratavam de compostos instáveis.178 

A obtenção dos compostos-alvo 12a-d foi realizada em uma solução com 

as respectivas diaminas 11a-d em EtOH/THF a 60 ºC. Em seguida, adicionou-

se uma solução de SeO2 dissolvido em água quente. Após 8 h de refluxo, a 

suspensão foi evaporada e os resíduos foram extraídos com CHCl3. A camada 

orgânica foi lavada com água e depois com solução saturada de cloreto de sódio 

(NaCl), seca sobre sulfato de magnésio (MgSO4 anidro) e depois submetida a 

pressão reduzida para retirada dos solventes. Os sólidos brutos foram 

purificados por cromatografia em coluna de sílica gel com diclorometano/hexano 

(1:1) como eluente para fornecer os compostos 12a-d como sólidos de cor 

laranja. Os compostos desejados foram obtidos com rendimentos de 52 a 88%. 
Após purificação, todos os compostos finais 12a-d sintetizados foram 

caracterizados por RMN de 1H e 13C, espectrometria de massa e espectroscopia 

de infravermelho.  
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O espectro de RMN de 1H do composto final 12a é apresentado na Figura 
51 para ilustrar a caracterização dos produtos finas derivados do BSeD 12a-d. 

 

Figura 51 Ampliação do espectro de RMN de 1H (400 MHz, CDCl3) do 2,1,3-benzoselenadiazol 
12a. 

  
 

A Figura 51 mostra um tripleto em 0,89 ppm (t, J = 7,0 Hz, -CH3, 6H) 

pertence aos hidrogênios a do grupo metila (-CH3) da cadeia alcóxi. Os 

multipletos em 1,29 (m, -CH2-, 16), 1,46 (m, -OCH2CH2CH2-, 4H) e 180 ppm (m, 

-OCH2CH2CH2-, 4H) são atribuídos respectivamente aos hidrogênios b-e, f, g 

dos grupos metilênicos (-CH2-). Em 3,99 ppm observa-se um tripleto (t, J = 6,6 

Hz, -OCH2CH2-, 4H) referente aos hidrogênios metilênicos h do carbono α da 

cadeia alcóxi. 
Analisando a região dos hidrogênios aromáticos na Figura 51 observa-se 

um dubleto em 6,91 ppm (d, ArH, Jij = 8,0 Hz, 4H) atribuído aos hidrogênios i do 

anel aromático e em 7,59 ppm aparece outro dubleto (d, ArH, Jji = 8,0 Hz, 4H) 
referentes aos hidrogênios j também do anel aromático. Por outro lado, os 

hidrogênios equivalentes k do heterociclo aromático BSeD aparecem como um 

singleto (s, ArH, 2H) em 7,74 ppm. 
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O espectro de RMN de 13C para a molécula 12a é apresentado na Figura 
52. Observa-se sete sinais referentes aos deslocamentos dos 13C do grupo 

metila (-CH3) e dos grupos metilênicos da cadeia alcóxi. O sinal do 13C a do grupo 

metila aparece em 14,08 ppm. Os sinais de 13C dos grupos metilênicos (-CH2-) 

da cadeia alcóxi aparecem em 22,67 (b), 26,05 (c), 29,24 (d), 29,37 (e,f), 31,83 

(g) ppm, enquanto o 13C h do carbono alfa da cadeia alcóxi (CH2-O-) se encontra 

em 68,22 ppm. Dois sinais são encontrados em 84,85 (m) e 97,76 (n) ppm 

eferentes aos 13C da tripla ligação interna (C≡C). Sete sinais (114,57 (j), 114,68 

(l), 119,01 (o), 132,33 (p), 133,56 (k), 159,46 (q), 159,91 (i) ppm são observados 

na região mais desblidada e são representados pelos 13C do anel aromático e do 

núcleo BSeD. Um desses sinais é visto em 159,46 ppm que é referente ao 

carbono quaternário q do grupo ímino (C=N) do anel heterociclo.  

 
Figura 52 Ampliação do espectro de RMN de 13C (100 MHz, CDCl3) do composto 12a. 
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A EMAR empregando o modo de APPI (Figura 53) confirma a massa 

exata do composto 12a. O modo de ionização positivo foi empregado, por isso 

os valores de massa obtidos no espectro são das espécies [M+1]+. 

 
Figura 53 Espectro de massas por APPI modo positivo do composto final 12a.  

 
 

O valor calculado para a massa do composto 12a foi de 640,2629 gmol-1, 

somada a uma unidade de massa o valor teórico para [M+H]+ é de 641,2629. O 

valor experimental de [M+H]+ foi de 641,2643. O erro obtido para essa análise 

foi de 2,18 ppm. O valor do erro encontrado está dentro da medida de exatidão 

aceita ±5ppm.165,166 O espectro também mostra o íon molecular de massa 

640,2617 gmol-1 e os isótopos relacionados com os átomos constituintes da 

molécula.167  
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3.3 Síntese e caracterização dos derivados do BTZ 
 

A estratégia sintética empregada para preparar os compostos finais 

derivados do BTZ 16a-g é basicamente a mesma utilizada para a preparação da 

série BTD, conforme apresentado no Esquema 13.117 A rota sintética também 

seguiu três etapas: 
Etapa 1: Síntese do heterociclo BTZ (14) 
Etapa 2: Síntese dos alcinos terminiais (15a-g) 
Etapa 3: Preparação dos compostos finais (16a-g) 
 

Esquema 13 Rota sintética utilizada para obtenção das moléculas-alvo 16a-g. 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

A discussão das etapas e purificação dos intermediários até a obtenção 
dos compostos finais 16a-g será apresentada na sequência. A reação e o 

mecanismo de reação para obtenção dos alcinos terminais 15a-g não serão 

apresentados por se tratar de procedimentos semelhantes já discutidos na 
síntese dos alcinos terminais 6a-g, (págs. 71 e 72).  
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3.3.1 Etapa 1: Síntese do 4,7-dibromo-2-metil-1,2,3-benzotriazol 
 

A síntese iniciou-se com a extrusão do enxofre do 4,7-dibromo-2,1,3-
benzotiadiazol (3) para gerar o produto 3,6-dibromo-1,2-benzenodiamina (9), 
Esquema 13. O procedimento, mecanismo de reação e espectro de RMN de 1H 

para obtenção do composto 9 são os mesmos já apresentados anteriormente 

(págs. 78 e 80).  

Em seguida, preparou-se o composto 13 a partir da 3,6-dibromo-1,2-

benzenodiamina (9). Em um balão foram adicionados a diamina 9 e o ácido 

acético. A mistura foi colocada sob banho de gelo controlando a temperatura 

entre 0-10 ºC e uma solução de nitrito de sódio (NaNO2) foi adicionada 

lentamente. A reação foi deixada por 1 h sob agitação à temperatura ambiente. 

Em seguida, a mistura foi vertida em água e gelo, formando um precipitado. 

bege. Depois foi filtrado a pressão reduzida, lavado com água destilada gelada 

e seco no dessecador.187 Um sólido bege claro com 91% de rendimento foi 

obtido. 

O Esquema 14 mostra a síntese do composto13. Observa-se a presença 

de um equilíbrio tautomérico das espécies 13a e 13b.  

 
Esquema 14 Síntese do composto 13. 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 
A forma tauomerica 13a é mais estável que 13b, devido possuir uma maior 

aromaticidade.188 A diferença de aromaticidade estimada entre os dois 

tautômeros189 é de 9,5 Kcalmol-1, porém a condição reacional empregada 

favorece a formação do produto 13b menos estável (produto cinético) ao invés 

do composto 13a (produto termodinâmico). 
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A Figura 54 apresenta o RMN de 1H do 4,7-dibromo-2H-1,2,3-

benzotriazol (13b). A Figura 54 mostra um singleto (s, Ar-H, 2H) em 7,64 ppm 

na região de hidrogênios aromáticos referente aos hidrogênios equivalentes a. 

O sinal do hidrogênio b atribuído ao hidrogênio ligado ao átomo de nitrogênio       

(-NH) não é observado no espectro de RMN de 1H. A ausência do singleto           

(sl, -NH2, 4H) em 3,90 ppm referentes aos hidrogênios do grupo amino (-NH2, 

Figura 54) confirma a obtenção do produto 4,7-dibromo-2H-1,2,3-benzotriazol 

(13b). 

 
Figura 54 Ampliação do espectro de RMN de 1H (400 MHz, DMSO) do 4,7-dibromo-2H-1,2,3-

benzotriazol (13b). 
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O Esquema 15 apresenta o mecanismo para obtenção do composto 4,7-

dibromo-1,2,3-benzotriazol (13) que foi elaborado por Gillis190. O mecanismo se 

inicia com formação do ácido nitroso (HNO2) que em meio ao excesso de AcOH 

in situ forma o íon nitrôsonio (NO+) que é considerada a espécie eletrofílica no 

meio reacional. Portanto, nesse mecanismo tem-se uma espécie nucleofílica que 
é o composto 3,6-dibromo-1,2-benzenodiamina (9) e uma espécie eletrofÍlica, o 

íon nitrosônio (NO+). 

 
 Esquema 15 Mecanismo proposto para obtenção do 4,7-dibromo-1,2,3-benzotriazol (13). 

 

 

Fonte: Adaptado de Gillis.190 
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Um par de elétrons da diamina (9) ataca o átomo de nitrogênio eletrofílico 

do íon NO+ para formar a espécie I, que em seguida sofre prototropismo levando 

a formação das espécies II e III. A espécie III passar por protopropismo formando 

a espécie IV que libera água no meio reacional e gera a espécie V (sal de 

diazônio). A espécie V através de uma reação intramolecular produz a espécie 

VI, que tem um próton abstraído pelo base conjugado do AcOH gerando 13a que 

pode está em equilíbrio tautomérico com a espécie 13b. 

 Na continuação foi realizada a reação de metilação do 4,7-dibromo-1,2,3-
benzotriazol (13) para obtenção do 4,7-dibromo-2-metil-1,2,3-benzotriazol (14). 

Em um balão sob fluxo de gás nitrogênio foram adicionados carbonato de 

potássio e DMF. Em seguida, adicionou-se iodometano gota a gota à mistura 

reacional e a mistura foi agitada por 6 h. Após purificação por cromatografia em 

coluna de sílica gel utilizando o eluente diclorometano/hexano (1:1) foi obtido um 

sólido branco com rendimento de 23%.191 O produto foi identificado por RMN de 
1H e IV. O baixo rendimento para o produto 14b (produto cinético) é devido a 

condição reacional favorecer ao produto mais estável (produto termodinâmico), 
o 4,7-dibromo-1-metil-1,2,3-benzotriazol (14a) que é o produto majoritário. 

O Esquema 16 apresenta os reagentes e condições para obtenção do 

4,7-dibromo-2-metil-1,2,3-benzotriazol (14). No caso, foram observados a 

formação de dois produtos, o 4,7-dibromo-1-metil-1,2,3-benzotriazol (14a) 

(produto majoritário) e o 4,7-dibromo-2-metil-1,2,3-benzotriazol (14b). 

 
Esquema 16 Síntese dos compostos 4,7-dibromo-1-metil-1,2,3-benzotriazol (14a) e 4,7-

dibromo-2-metil-1,2,3-benzotriazol (14b). 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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A Figura 55 apresenta o espectro de RMN de 1H do 4,7-dibromo-2-metil-

1,2,3-benzotriazol (14b).  

 
Figura 55 Ampliação do espectro de RMN de 1H (400 MHz, CDCl3) do 4,7-dibromo-2-metil-

1,2,3-benzotriazol (14b). 

 

 
 

A Figura 55 mostra um singleto (s, -N-CH3, 3H) em 4,59 ppm referente 

aos hidrogênios a do grupo metila ligado ao nitrogênio (-N-CH3). Em 7,46 ppm 

mostra um outro singleto (s, Ar-H, 2H) atribuído aos hidrogênios b aromáticos 

(Ar-H). Esses dois sinais confirmam que o composto 14b foi obtido. 
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Por outro lado, também foi obtido na purificação por coluna o isômero 4,7-
dibromo-1-metil-1,2,3-benzotriazol (14a), um sólido branco, com rendimento de 

41% (produto majoritário). O composto foi identificado por RMN 1H e IV. A Figura 
56 exibe o espectro de RMN de 1H do composto majoritário. 

 
Figura 56 Ampliação do espectro de RMN de 1H (400 MHz, CDCl3) do 4,7-dibromo-1-metil-

1,2,3-benzotriazol (14a). 

 
 

A Figura 56 mostra um singleto (s, 3H) em 4,58 ppm que representa os 

hidrogênios equivalentes a do grupo metila ligado ao átomo de nitrogênio                

(-NCH3). Na região dos hidrogênios aromáticos encontram-se dois dubletos. O 

dubleto (d, J = 8,0 Hz, 1H) que aparece em 7,50 ppm refere-se ao hidrogênio c 

e o outro dubleto (d, J = 8.0 Hz, 1H) em 7,40 ppm é atribuído ao hidrogênio b. A 

identidade do produto majoritário é confirmada pela quebra da simetria no 

benzotriazol, dessa forma, observa-se 2 dubletos referentes aos hidrogênios 

aromáticos.   
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3.3.2 Etapa 2: Síntese dos intermediários periféricos 
 

Os intermediários periféricos 15a-g foram preparados seguindo o mesmo 

procedimento para obtenção dos compostos 6a-g (págs. 71 e 72). 

 

3.3.3 Etapa 3: Acoplamentos finais 
 

A última etapa da síntese foi a preparação das moléculas finais 16a-g a 

partir do bloco de construção 4,7-dibromo-2-metil-1,2,3-benzotriazol (14b) e os 

respectivos alcinos terminais 15a-g por meio do acoplamento de Sonogashira, 
Esquema 17. 

 
Esquema 17 Síntese dos produtos finais 16a-g. 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 
O mesmo procedimento utilizado na preparação dos benzotiadiazóis 7a-

g foi empregado na obtenção dos compostos 16a-g. A purificação foi realizada 

por coluna cromatográfica em sílica gel empregando o eluente 

diclorometano/hexano (3:1). Os compostos finais apresentaram rendimentos de 

58-79%. Todos os compostos finais obtidos foram caracterizados por RMN de 
1H e 13C, espectrometria de massas de alta resolução e espectroscopia de 

infravermelho.  
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Para ilustrar como foi realizada a caracterização dessa série de moléculas 
escolhemos o composto 16b como mais representativo. A Figura 57 apresenta 

o espectro de RMN de 1H do composto 16b. 

 
Figura 57 Ampliação do espectro de RMN de 1H (400 MHz, CDCl3) do derivado BTD (16b). 

 
 

Na Figura 57 observa-se um tripleto (t, Jab = 6,0 Hz, -CH3, 6H) em 0,88 

ppm referente aos prótons a pertencentes ao grupo metila (-CH3). Um singleto 

largo em 1,27 ppm (sl, -CH2-, 36H) que é atribuído aos hidrogênios dos grupos 
metilênicos (-CH2-) de b-j. Esses prótons geralmente aparecem no espectro de 

RMN de 1H sobrepostos. Em 1,78 ppm observa-se um quinteto (qt, Jkl = 6,6 Hz,      
-OCH2CH2CH2-, 4H ) dos hidrogênios k (-CH2-) do carbono beta (β) da cadeia 

alcóxi. Os hidrogênios l são sinalizados como um tripleto em 3,98 ppm (t, Jlk = 

6,5 Hz, -OCH2CH2-, 4H) pertencentes aos hidrogênios α do grupo metilênico 

ligado diretamente ao oxigênio (-CH2O-). Em 4,60 ppm surge um singleto (s, 3H, 

-NCH3) referente aos hidrogênios p do grupo metila ligado diretamente ao átomo 

de nitrogênio (-NCH3). Um dubleto (d, Ar-H, Jmn = 8,8 Hz, 4H) é observado em 

6,89 ppm atribuído aos hidrogênios equivalentes m na região dos hidrogênios 
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aromáticos. Em 7,54 ppm, região de hidrogênios aromáticos (Ar-H), aparece um 

dubleto (d, Ar-H, Jnm= 8,8 Hz, 4H) sinalizado como sendo os hidrogênios 

equivalentes n. Em 7,74 ppm, ainda região de hidrogênios aromáticos (Ar-H), 
visualiza-se um singleto (s, ArH, 2H) referente aos hidrogênios o do BTZ. Os 

compostos finais foram confirmados pela ausência do singleto em 2,98 ppm 
referente ao alcino terminal (Figura 45, pág. 71) e pelo aparecimento dos sinais 

relativos à estrutura do derivado contendo núcleo 1,2,3-benzotriazol. 
A Figura 58 apresenta o espectro de RMN de 13C do composto 16b em 

solução de clorofórmio deuterado. 
 

Figura 58 Ampliação do espectro de RMN de 13C (100 MHz, CDCl3) do composto 16b. 

  

 
A Figura 58 exibe 12 sinais de 13C atribuídos aos carbonos de a-l da 

cadeia alcóxi. Observa-se um pico do 13C (a) do grupo metila (-CH3) em 14,13 

ppm. Os sinais de 22,70 ppm a 31,93 ppm (j-d) são referentes aos 13C dos 
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grupos metilênicos (-CH2). Em 43,61 ppm (v) visualiza-se o sinal da metila (-CH3) 

ligada ao átomo de nitrogênio do anel BTZ (-NCH3). O sinal de 13C do grupo 

metilênicos do carbono alfa (α) da cadeia alcóxi (-CH2-O-) aparece em 68,11 

ppm (l). Em 79,47 (q) e 83,97 (r) ppm representam os deslocamentos dos 13C 

dos dois carbonos do alcino interno (-C≡C-). São observados mais 6 sinais de 
13C em 113,64 (p), 14,65 (s), 129,81 (t), 133,45 (o), 144,56 (u) e 159,65 (m) ppm 

que são sinalizados como 13C do anel aromático e 13C do heterociclo. O sinal em 
144,56 ppm, é atribuído ao 13C da ligação C=N (u). 

A Figura 59 apresenta o espectro de massas de alta resolução do 

composto 16b. O espectro foi obtido pela técnica APPI.   

 
Figura 59 Espectro de massas experimental por fotoionização por pressão atmosférica (APPI) 

do 4,7-bis((4-(dodeciloxi)fenil)etinil)-2-metil-1,2,3-benzotriazol (16b). 

 

 
 

O erro experimental foi calculado através da Equação 2 (pág. 76). Na 

Figura 59 observa-se que a massa experimental é 702,4996 gmol-1 para espécie 

[M+H]+. Por outro lado, o valor teórico encontrado foi de 702,4993 gmol-1 

referente a espécie [M+H]+. Portanto, um erro experimental de 0,43 ppm 

(exatidão aceita ± 5)165,166. Os isótopos de átomos de carbono (13C), nitrogênio 

(16N), oxigênio (18O) são apresentados pelos demais sinais.167 

 Depois de sintetizados e caracterizados os compostos finais derivados 

do BTD, BSeD, BTZ partiu-se para estudos das propriedades térmicas.  
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3.4 Propriedades térmicas dos derivados do BTD, BSeD e BTZ 
 

Aqui serão apresentados os resultados das análises de MOLP, DSC, TGA 

e de DRX para os compostos derivados do BTD, BSeD e BTZ. 

 
3.4.1 Propriedades térmicas dos derivados do BTD 

 
Depois de preparar e caracterizar completamente as moléculas finais 7a-

g as propriedades térmicas dos materiais foram estudadas. Os compostos foram 

investigados por microscopia ótica de luz polarizada (MOLP), calorimetria 

diferencial de varredura (DSC) e difração de raios X (DRX). As temperaturas de 
transição e os valores de entalpia são apresentados na Tabela 3. 

 

Tabela 3 Temperaturas de transição (°C) e entalpias (kJmol-1) para os compostos 7a-g. 

 
Compostos 

 
Transição 

T/°C, 
Aquecimento 

( H/kJmol-1)a 

T/°C, 
Resfriamento 

( H/kJmol-1)a 

 
Tdec. /°Cb 

7a Cr-N 
N-I 

141,3 (91,85) 
176,0 (3,54) 

133,5 (-90,70) 
175,5(-3,68) 

448,8 

7b 

Cr-N (Cr-
SmC)d 

(N-SmC)d 
N-I 

127,7 (63,17) 
--- 

157,2 (2,59) 

114,1 (-65,90) 
130,3 (-5.0) 
156,9 (-3,11) 

468,1 
 

7c 

CrI-CrII 
CrII-SmC 
SmC-N 

N-I 

--- 
119,5 (65,62) 
143,4 (4,68) 
152,5 (3,50) 

104,9 (-9,78) 
112,9(-50,41) 
141,7 (-4,41) 
151,1 (-4,71) 

481,7 

7d 
Cr-SmCc 

SmC-N 
N-Ic 

96,5 (81,6) 
114,9 (39,68) 
146,0 (11,89) 

77,0 (-58,36) 
108.3 (-30,69) 
142,5 (-11,72) 

445,3 

7e CrI-CrII 
CrII-I 

77,4 (10,18) 
108,2 (159,9) 

--- 
61,4 (-157,59) 

383,7 

7f Cr-I 130,7 (94.2) 119,1 (-110,9) 415,6 

7g 

CrI-CrII 
CrII-CrIII 

CrIII-I (N-CrIII)d 
(N-I)d 

88,0 (35,95) 
102,5 (10,86) 
123,9 (71,09) 

--- 

64,5 (-22,36) 
97,8 (-9,98) 
112,7 (-71,6) 
117,7 (5,29) 

 
 

393,9 
 

a Determinado por MOLP e medidas de DSC (10 °C/min) no segundo ciclo de aquecimento; 
bdeterminado por TGA, sob decomposição em nitrogênio (20 °C/min); cCr = cristal; N = nemática; 
SmC = esmética C; I = líquido isotrópico; dobservado no resfriamento. 

Fonte: elaborada pelo autor. 
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Os compostos 7a-g foram investigados por calorimetria diferencial de 

varredura (DSC) e microscopia ótica de luz polarizada (MOLP) para determinar 

suas propriedades térmicas e termodinâmicas, assim como o tipo de 

mesomorfismo. A análise termogravimétrica (TGA) também foi realizada para 

investigar a estabilidade térmica dos materiais. Todos os compostos 

apresentaram alta estabilidade térmica por TGA com temperaturas de 

decomposição acima de 383 °C, sob atmosfera de nitrogênio. 
Na MOLP os compostos finais 7e e 7f não exibiram um comportamento 

líquido-cristalino, mas mesofases nemáticas e esméticas foram observadas para 

os demais produtos. A investigação por MOLP foi realizada através do 

resfriamento do líquido isotrópico e apresentou fases nemática (N) e esmética C 

(SmC), características da anisometria molecular. As fases nemáticas foram 

caracterizadas pelas texturas Schlieren que apresentaram uma aparência de 

bolhas coloridas em um fundo escuro. 

Na MOLP as fases SmC foram confirmadas durante o resfriamento das 

amostras pela mudança da textura Schlieren (N) da fase nemática para o 

crescimento lento de uma textura SmC em forma de leque quebrado (broken fan-

shaped). A Figura 60a apresenta a textura em forma de leque quebrado para o 

composto 7c. A Figura 60b exibe uma textura Schlieren para o composto 7d. 
Essa textura é característica de mesofase nemática e foi observada no 

resfriamento durante a transição líquido isotrópico-nemático (I-N). A formação de 

pequenas gotas a partir do fundo escuro (fase líquida) confirma a fase nemática.   

 
Figura 60 Fotomicrografias de MOLP (ampliação de 100x): a) textura em forma de leque 

quebrado a 30ºC no resfriamento para 7c e b) textura Schlieren a 148 ºC no resfriamento para 
7d. 

 
Fonte: elaborada pelo autor.  
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Uma comparação dos DSCs dos compostos 7a e 7b é apresentada na 

Figura 61, onde é possível identificar as transições de fases. 
 

Figura 61 Comparação do termograma diferencial de varredura dos compostos 7a e 7b (taxa 
de varredura 10 ºC/min). Cr = cristal, SmC = esmética C, N = nemática, I = líquido isotrópico. 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 
A Figura 61 mostra para o composto 7a dois picos endotérmicos 

(absorção energia) no processo de aquecimento e dois picos exotérmicos 

(liberação de energia) no processo de resfriamento. Observa-se no ciclo de 

aquecimento as transições cristal-nemática (Cr-N) e nemática-isotrópico (N-I) 

nas temperaturas de 141,3 e 176,0 ºC, respectivamente. No resfriamento 

visualiza-se as transições I-N e N-Cr nas respectivas temperaturas, 175,5 e 
133,5 ºC. O composto 7b mostra dois picos de transições Cr-N (127,7 ºC) e N-I 

(157,2 ºC) no ciclo de aquecimento. Enquanto no ciclo de resfriamento pra 7b 

tem-se três picos exotérmicos de transições I-N (156,9 ºC), nemática-esmética 

(N-Sm, 130,3 ºC) e esmética-cristal (Sm-Cr, 114,1 ºC).  
A diferença da estrutura molecular do composto 7a para 7b é apenas o 

aumento de dois carbonas na cadeia alcóxi que provoca um aumento do ponto 

de fusão e diminuição do ponto de clareamento, como também reduz a faixa de 

mesomorfismo N de 34,7 ºC para 29,5 ºC no aquecimento comparado ao 
composto 7b. Além disso, observa-se no termograma que no resfriamento o 

composto 7a apresenta uma redução da faixa de mesomorfismo N de 42 ºC para 

26,6 ºC em relação ao composto 7b. Observa-se também que o composto 7b no 

resfriamento  exibe  mesofase SmC com uma faixa de mesormorfismo de 16,2 
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ºC  e uma faixa de mesomorfismo de 42,8 ºC (N + SmC). O surgimento da 

mesofases SmC pode ser explicado pelo fato de o aumento do número de 

carabono na cadeia alcóxi elevar as interações laterias e terminais causada 

pelas atrações de Van der Waals que favorece a uma maior ordenação de 

empacotamento das moléculas.192-
193

194 

Medidas de DRX foram realizadas para os compostos 7b, 7c e 7d com o objetivo 

de analisar a estrutura das mesofases SmC. O padrão de DRX do composto 7c 

está representado na Figura 62. A faixa larga em torno de 2θ = 2,5º e 20º a 150 

°C é característica de uma mesofase nemática que apresenta ausência de ordem 

posicional. A 130 ºC, dois picos de reflexão na região de pequeno ângulo (d001 = 

34,9 Å e d002 = 17,7 Å) com uma relação d001/d002 ~ 2 que confirma na extensão 

do material uma organização lamelar característica de mesofases esméticas.195 
 

Figura 62 Difratograma do composto 7c obtido em diferentes temperaturas de resfriamento: 
150 ºC (N); 130 ºC (SmC) e 100 ºC (Cr). 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 
Por outro lado, a razão do primeiro pico de difração d001, que representa 

o espaçamento entre camadas, e o comprimento molecular L = 47,8 Å estimado 

pelo Software ChemBio3D Ultra (versão 11.0.1, PerkinElmer Informatics. Inc., 

Waltham, MA, EUA) d001/L = 0,73 informa que as cadeias alifáticas são dobradas 

ou interdigitalizadas ou que as moléculas estão inclinadas dentro das camadas. 
O ângulo de inclinação foi calculado para o composto 7c por ter apresentado 

fase SmC a esta temperatura e a molécula foi considerada na sua forma mais 

alongada. Por outro lado, as moléculas geralmente adotam algum grau de 

desordem conformacional na mesofase, isso conduz apenas a uma estimativa, 
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que é a redução do comprimento molecular efetivo. O cálculo de inclinação do 

ângulo foi realizado pela relação cosθ = d100/L e um valor de θ ≈ 43° foi 

encontrado, o qual está de acordo com sistemas similares.196 

Os picos adicionais na região de alto ângulo a 100 °C, confirmam a 

cristalização da amostra, no entanto, a presença das reflexões d001 e d002 aponta 

que durante este processo a ordem lamelar é preservada. Na fase cristalina, o 

espaçamento entre camadas sofre redução para 24,4 Å até a temperatura 

ambiente, o que permite associar essa redução ao dobramendo das cadeias 

alcóxis ou interdigitação das moléculas e ao aumento do ângulo de inclinação. 
Além disso, os compostos 7b e 7d exibiram o mesmo comportamento que 7c no 

que diz respeito as transições de fase. Os parâmetros estruturais para os 
compostos 7b, 7c e 7d estão apresentados na Tabela 4. 

 

Tabela 4 Parâmetros estruturais dos compostos 7b, 7c e 7d. 

Composto L (Å) d100 SmC (Å) Ângulo de inclinação(o) d100 Cr (Å) 
7b 42,8 32,2 41 22,5 
7c 47,8 34,9 43 24,4 
7d 52,8 37,0 46 28,0 

Fonte: elaborada pelo autor. 
 

Estudos de diferentes cadeias alcóxi ligadas ao núcleo de 4,7-difeniletil-

2,1,3-benzotiadiazol foram realizados a fim de observar os efeitos da variação 

dos grupos periféricos no comportamento mesomórfico das moléculas finais. Os 

compostos obtidos mostraram claramente que a estabilidade das mesofases 

calamíticas tem forte dependência do comprimento, número e posição dos 

grupos periféricos. 

A relação comprimento-largura da molécula é responsável por exibir um 

comportamento mais pronunciado para o surgimento e tipo das mesofases 
apresentadas pelos compostos finais. Portanto, os compostos 7a, 7b, 7c e 7d 
mostram uma tendência pronunciada que é atribuída as cadeias alquilas de 

átomos de carbono C-8, C-10, C-12 e C-14, respectivamente. Por outro lado, a 
molécula 7a com 8 átomos de carbono na cadeia alquílica não apresentou a fase 

SmC, apenas nemática (ΔT = 42 ºC) e exibiu a maior temperatura de transição 

N-I. Assim, é possível observar um comportamento monotrópico para o 
composto 7b, com fases N e SmC (ΔTN = 26 ºC; ΔTSmC = 16 ºC) com o 

aumentando do tamanho da cadeia alquílica para C-10. 
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Os compostos 7c e 7d mostraram comportamento enantiotrópico 

acompanhada pela diminuição do ponto de fusão produzido pelo aumento da 

cadeia alquila. A relação comprimento/largura aumenta a anisometria e, 

consequentemente, leva a diminuição nas temperaturas de transição, 

principalmente a temperatura de cristal para mesofase (Cr-M), levando ao 

surgimento de uma ampla faixa mesomórfica. Observa-se no ciclo de 

resfriamento no momento em que ocorre a cristalização do composto 7d um 

comportamento líquido-cristalino de larga faixa em 143,5 °C até 77 °C. Portanto, 

foi observada uma redução em 56 °C da temperatura de cristalização dessas 

moléculas, bem como o incremento da faixa mesomórfica os quais podem ser 

atribuídos a variação das cadeias alquila de 8 a 14 carbono. 
O composto 7e, que possui a cadeia alcóxi C12 na posição meta, não 

exibiu mesomorfismo, apenas apresentou transição cristal-cristal (Cr-Cr) de 77,4 

a 108,2 °C. Dessa maneira, uma explicação para a ausência de mesofase pode 

ser atribuída a configuração "zigue-zague" que não é capaz de desenvolver o 

estado líquido-cristalino nos sistemas 4,7-difeniletinil-2,1,3-benzotiadiazol. 
O composto 7f também não apresentou propriedade líquido-cristalina, 

levando a conclusão que o aumento do número de cadeias bloqueia as 

interações π-π do núcleo rígido inibindo o aparecimento da mesofase.197 Por 
outro lado, comparando as propriedades mesogênicas de 7g e seu análogo 7c 

observamos que o efeito do grupo periférico interfere no comportamento líquido-
cristalino do sistema BTD. Sendo assim, o composto 7c apresentou fases 

nemática e esmética, enquanto 7g apresentou apenas uma fase nemática 

monotrópica mesmo ambos tendo igual comprimento de cadeia alquílica. Dessa 
maneira, foi encontrado um intervalo mesomórfico de 38 °C para o composto 7c 

e para seu análogo tioalquilo 7g apenas 5 °C. Assim, a substituição do 

heteroátomo periférico de oxigênio por enxofre provoca um decréscimo de 33 °C 
na faixa de mesomorfismo. Portanto, era esperado que o composto 7c com o 

oxigênio menos polarizável que o átomo de enxofre exibisse uma menor faixa de 

mesomorfismo. Por outro lado, observou-se uma menor estabilidade da 
mesofase para o composto 7g. Sendo assim, pode-se inferir que o efeito de 

impedimento espacial do enxofre diminui a interação intermolecular levando a 

uma diminuição da densidade de empacotamento molecular.198
199200

-201  
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3.4.2 Propriedades térmicas dos derivados do BSeD 
 

O comportamento mesomórfico dos compostos 12a-d foi estudado por 

calorimetria diferencial de varredura (DSC) e microscopia ótica de luz polarizada 

(MOLP). As temperaturas de transição e os valores de entalpia para os 

compostos finais estão resumidos na Tabela 5. Para comparação dos dados a 

Tabela 5 também apresenta as transições, temperaturas e entalpias para os 

derivados do 2,1,3-benzotiadiazol. 
 

Tabela 5 Temperaturas de transição e entalpias para os compostos 7a-d e 12a-d. 

 

Compostos 

 

Transição 

T/°C, 
aquecimento 

( H/kJmol-1)a 

T/°C, 
resfriamento 

( H/kJmol-1)a 

 

Tdec. /°Cb 

7a Cr-N 
N-I 

141 (91,8) 
176 (3,5) 

133 (- 90,7) 
175 (- 3,6) 

448 

12a CrI-CrII 
CrII-SmC 

SmC-I 

28 (5,3) 
155 (12,5) 
189 (1,8) 

11 (-6,2) 
146 (-14,4) 
186 (-0,7) 

409 

7b Cr-N (Cr-SmC)d 
(N-SmC)d 

N-I 

128 (63,2) 
--- 

157 (2,6) 

114 (-65,9) 
130 (-5,0) 
157 (-3,1) 

468 

12b CrI-CrII 
CrII-SmC 

SmC-I 

57 (25,3) 
147 (17,1) 
200 (10,2) 

39 (-20,3) 
134 (-19,9) 
196 (-8,4) 

415 

7c CrI-CrII 
CrII-SmC 
SmC-N 

N-I 

--- 
119 (65,6) 
143 (4,7) 
152 (3,5) 

105 (-9,8) 
113 (-50,4) 
142 (-4,4) 
151 (-4,7) 

481 

12c CrI-CrII 
CrII-SmC 

SmC-I 

77 (22,8) 
134 (18,4) 
191 (3,5) 

60 (-18,3) 
119 (-15,1) 
187 (-3,6) 

401 

7d Cr-SmCc 

SmC-N 
N-I 

96 (81,6) 
115 (39,6) 
146 (11,8) 

77 (-58,3) 
108 (-30,6) 
142 (-11,7) 

445 

12d CrI-CrII 
CrII-SmC 

SmC-I 

88 (37,5) 
133 (31,2) 
190 (15,5) 

63 (-28,9) 
108 (-33,8) 
188 (-12,7) 

405 

a Determinada por medidas de MOLP e DSC (10 ºC/min) no segundo ciclo de aquecimento.              
b determinada por TGA, sob decomposição em nitrogênio (20 ºC/min). c Cr = cristal, N = nemática, 
SmC = esmética C, I = líquido isotrópico. d Observado no ciclo de resfriamento. 

Fonte: elaborada pelo autor.  
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As propriedades líquido-cristalinas dos compostos finais foram 

confirmadas por difração de raios X (XRD). A investigação da estabilidade 

térmica das moléculas alvo foi realizada por análise termogravimétrica (TGA), 

que indicou alta estabilidade térmica sob atmosfera de nitrogênio, com 

temperaturas de decomposição de 401-415 °C. A estabilidade térmica dos 
compostos derivados do BSeD 12a-d se mostrou menor comparada com os 

correspondentes BTD 7a-d, sob atmosfera de nitrogênio. 

Todos os compostos finais 12a-d exibiram um comportamento líquido-

cristalino apresentando mesofases exclusivamente do tipo esméticas. As 

texturas observadas pela MOLP no resfriamento do líquido isotrópico foram 

identificadas como fase esmética, o que é consistente com a anisometria 

molecular destes compostos. No resfriamento do líquido isotrópico é possível 

observar o crescimento de bastonetes alongados, revelando a transição 

isotrópica-esmética.202 É importante enfatizar que todas as moléculas derivadas 

do BTD também apresentaram comportamento mesomórfico, porém exibiram 

fases nemática e esmética.203 

A presença da fase esmética C (SmC) foi confirmada a partir da 
observação de textura schlieren de mesofase SmC204 (Figura 63a), seguida pelo 

aparecimento de uma textura em forma de leque quebrado, Figura 63b. Duas 

fotomicrografias representativas da textura natural para os compostos 12c e 12d 

são apresentadas na Figura 63.  

 
Figura 63 Fotomicrografias óticas polarizadas (ampliação de 100x): (a) textura schlieren do 

composto 12c a 186 °C (I-SmC) e (b) textura em forma de leque quebrado do composto 12d a 
158 ºC (Smc), ambas no ciclo de resfriamento. 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 
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Foram observadas texturas schlieren de fase SmC a 186 ºC para 12c 

(Figura 63a) e textura em forma de leque quebrado caracteristica de fase SmC 

a 158 ºC (Figura 63b) para 12d. Curiosamente diferente dos benzotiadiazóis, a 

formação de mesofases nemáticas não foi observada, demonstrando o impacto 

do átomo de selênio nesses sistemas. A troca de enxofre por selênio favoreceu 

ao  aumento do momento dipolar da molécula permitindo que interações laterais 

elevassem a organização das moléculas dentro das mesofases, ou seja, essa 

troca conduziu as moléculas na mesofase a um maior grau de ordem 

orientacional e posicional. Isto pode ser um indicativo de que interações de N-Se 

poderá está ocorrendo, como observado na literatura. 205-
206

207 

 A análise de DSC para os compostos derivados 12a-d exibem um 

comportamento enantiotrópico. A mesofase esmética aparece tanto no 
aquecimento como no resfriamento em todos os compostos. A Figura 64 exibe 

um exemplo de análise de DSC para o composto 12d.  
 

Figura 64 Termograma do composto 12d (10 °C/min) no segundo ciclo de aquecimento e 
resfriamento. Cr = cristal, SmC = esmética, I = líquido isotrópico. 

 

 
Na análise de DSC apresentada observa-se três picos endotérmicos no 

aquecimento e três picos exotérmicos no resfriamento. Os picos endotérmicos 

são característicos de absorção de energia, enquanto que os picos exotérmicos 

são atribuídos a liberação de energia, ambos representam mudanças de fases.  
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 O termograma representado pela Figura 64 mostra que no aquecimento 

o composto 12d exibe as transições de fases Cr-Cr, Cr-SmC e SmC-I nas 

temperaturas de 88, 133 e 190 ºC, respectivamente. No resfriamento o composto 
12d mostra fases I-SmC (188 ºC), SmC-Cr (108 ºC) e Cr-Cr (63 ºC). Os valores 

de energias encontrados na DSC do composto 12d estão de acordo com o tipo 

de fases e mesofases apresentadas. Os demais termogramas de DSC dos 

compostos finais apresentaram um padrão de comportamento similar (Tabela 5). 

As moléculas da série BSeD foram projetadas de modo que os produtos 

finais 12a-d apresentassem diferentes cadeias alcóxi ligados ao núcleo 4,7-

difeniletinil-2,1,3-benzoselenadiazol com o objetivo de observar algum 

comportamento diferente da série BTD ao alterar o heteroátomo S por Se. 

Portanto, ao estudar a variação dos grupos periféricos observou que o fator 

comprimento-largura da molécula contribui de maneira significativa para a 

diminuição da temperatura de fusão dos materiais e consequentemente com o 

aumento da faixa atribuída à mesofase. Essa tendência foi confirmada 
respectivamente para os compostos 12a, 12b, 12c e 12d com cadeias alquílicas 

de 8, 10, 12 e 14 átomos de carbono, Figura 65. 

 
Figura 65 Gráfico de barras apresentando o comportamento mesomórfico dos compostos 7a-d 

e 12a-d no ciclo de resfriamento. 

 
Fonte: elaborada pelo autor.  
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O gráfico de barras comparativo das faixas de mesofases dos compostos 
alvo 7a-d e 12a-d da Figura 65 revela que o aumento da anisometria molecular   

pelo aumento do grupo alcóxi diminui a temperatura de fusão e permite uma 
ampla faixa mesomórfica para os derivados do BSeD. Isso pode ser visto ao 

observar o composto 12d tendo um comportamento líquido-cristalino que se 

inicia em 188 °C e vai até 108 °C no momento em que ocorre a cristalização, ou 

seja, 80 ºC de faixa mesómorfica esmética, a maior entre os compostos obtidos. 

Além disso, mostra a redução em 38 ºC da temperatura de cristalização quando 

ocorre a variação das cadeias alquílicas de 8 a 14 carbonos e como esse 

aumento do número de carbono tende a influenciar o aumento da faixa 

mesomórfica esmética.  
Os compostos 12a e 12b foram selecionados para estudos de DRX.  Com 

isso, foi analisada e confirmada a estrutura líquido-cristalina por meio dessa 
técnica.  Na Figura 66 está apresentado o difratograma para composto 12b. A 

Tabela 5, resume as informações de DRX. 

 
Figura 66 Difratograma do composto 12b no ciclo de resfriamento a 155 °C. 

 

Fonte: elaborada pelo autor.  
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Os difratogramas dos compostos 12a e 12b apresentaram 

respectivamente um intenso pico de difração q = 0,17 Å-1 e q = 0,16 Å-1. Além 

disso, em todos os casos, um pico máximo secundário mais fraco foi observado 

para q = 0,34 Å-1 e q = 0,31 Å-1. Essas reflexões sugerem claramente um 

ordenamento de camadas típicas de uma organização lamelar característica de 

mesofases esméticas. Portanto, os picos evidenciados são atribuídos a reflexões 

de Bragg de primeira e segunda ordem e os espaçamentos de camada 
correspondentes podem ser calculados pela Equação 3. Os resultados estão 

apresentados na Tabela 6.  

 

d = 2𝜋

𝑞
 (Equação 3) 

 
Tabela 6 Parâmetro estrutural dos compostos 12a e 12b. 

Composto L(Å) Mesofase q-espaçamento (Å-1) d-espaçamento (Å-1) 
12a 37,8 Esmética C 0,17 36,9 
12b 42,8 Esmética C 0,16 39,2 

Fonte: elaborada pelo autor. 
 

Comparando o espaçamento d com o comprimento molecular L = 37,8 Å, 

(estimado pelo software ChemBio3D Ultra (versão 11.0.1, 

PerkinElmerInformatics. Inc., Waltham, MA, EUA), a razão d-espaçamento/L = 
0,98 para 12a e 0,92 para 12b indica que as cadeias alifáticas são levemente 

interdigitalizadas ou que as moléculas estão quase na configuração mais 

estendida, o que não é muito comum para este tipo de moléculas. Inicialmente, 

este estudo estava sugerindo uma fase SmA, mas analisando as texturas de 
MOLP dos compostos 12a-d, notou-se texturas de fases SmC, que são 

estruturas moleculares inclinadas dentro das camadas. Nesse caso, o 

espaçamento d não refletiria o comprimento molecular, mas a distância entre 

camadas do arranjo na mesofase.  
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A Figura 67 mostra um padrão de integitalização genérica das moléculas 

individuais semelhante a dímeros dos compostos derivados do BSeD em uma 

mesofase SmC.  

 
Figura 67 Exibe um exemplo de interdigitalização das moléculas do composto BSeD (12c). 

 

Fonte: Adaptado de Yamashita e colaboradores.208 
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3.4.3 Propriedades térmicas dos derivados do BTZ 

 
As propriedades mesomórficas dos compostos 16a-g foram investigadas 

por microscopia ótica de luz polarizada (MOLP), calorimetria diferencial de 

varredura (DSC) e difração de raios X (DRX). A estabilidade dos produtos finais 

foi estudada por TGA. As temperaturas de transição e os valores de entalpia são 
apresentados na Tabela 7. 

 
Tabela 7 Temperaturas de transição de fase (°C) e entalpias (kJmol−1) para os compostos  

16a-g. 

 

Compostos 

 

Transição 

T/°C 

aquecimento 

( H/kJmol-1)a 

T/°C 

resfriamento 

( H/kJmol-1)a 

 

Tdec. /°Cb 

16a Cr-Iso 153-154 --- 340 

16b Cr-SmC 
SmC-Iso 

143 (48,0) 
146 (ombro) 

134 (-44,7) 
138 (-3,4) 

380 

16c Cr(I)-Cr(II) 
Cr(II)-Iso 

--- 
102 (79,4) 

76 (-77,9) 
82 (ombro) 

391 

16d Cr(I)-Cr(II) 
Cr(II)-Iso 

45 (13,5) 
167 (43,4) 

144 (-43,0) 
38 (-21,0) 

336 

16e Cr-Iso 78 (46,2) -13 (-7,4) 384 
 

16f 
Cr-SmC 
SmC-N 
N-Iso 

160 (38.9) 
203 (5,5) 

209 (ombro) 

134 (-41,1) 
202 (-7,1) 

205 (ombro)d 

386 

 
16g 

 

Cr-SmC 
SmC-N 
N-Iso 

172 (34,2) 
246 (1,8) 
261 (2,1) 

142 (-17,4) 
239 (-4,8) 

259 (ombro)d 

369 

a Determinado pelas medições MOLP e DSC (10 0C/min) no segundo ciclo de aquecimento.              
b Determinado por TGA, início da decomposição em nitrogênio (10 0C/min). cCr = cristal, N = 
nemática, SmC = esmética C, Iso = líquido isotrópico.  

Fonte: elaborada pelo autor. 
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A estabilidade térmica dos compostos 16a-g foi investigada por TGA sob 

atmosfera de nitrogênio. As temperaturas de decomposição dos sete compostos 

ocorreram acima de 330 ºC, indicando uma relativa estabilidade térmica dos 

benzotriazóis. O valor de temperatura de decomposição foi estabelecido como a 

temperatura onde o material perdeu 5% do peso da amostra (uma perda 
significativa). O derivado nitro 16d apresentou a menor temperatura de 

decomposição (Tdec = 336 °C) entre os derivados dos compostos BTZ                 

(Tdec = 336-391 °C). A estabilidade térmica dos compostos derivado do BTZ 

mostrou ser menor que a do BTD 7a-d (Tdec = 383-482°C) e do BSeD 12a-d    

(Tdec = 401-415 °C). 

Inicialmente a análise de MOLP permitiu identificar que 16b, 16f e 16g 

apresentaram comportamento líquido-cristalino enantiotrópico (Figura 68) com 

temperaturas de fusão e clareamento diminuídas em comparação com 

benzotiadiazóis semelhantes.118 As texturas observadas pela MOLP no 

resfriamento 16f e 16g da fase isotrópica foram identificadas como textura 

schlieren correspondendo às fases nemática (N) e textura em forma de leque 

quebrado para às fases esméticas (SmC). 
 

Figura 68 Fotomicrografias de MOLP (ampliação de 100x) no resfriamento: (a) textura em 
forma de leque quebrado de 16f a 139 ºC e (b) textura schlieren de 6g a 255 ºC. 

 

  
Fonte: elaborada pelo autor. 



Resultados e discussão  

114 
 

O resfriamento dos compostos 16f e 16g da fase isotrópica induziu a 

nucleação de gotículas de líquido birrefringente, que posteriormente se fundiram 

para dar a textura schlieren típica de uma mesofase nemática. Ao continuar o 

resfriamento das amostras, a fase nemática transita lentamente para uma fase 

SmC (N-SmC) apresenteando uma textura em forma de leque quebrado, que 

caracteriza uma transição SmC.  

Através da análise de MOLP observou-se uma única mesofase para o 
composto 16b (Tabela 7). Ao resfriar esse material do líquido isotrópico, uma 

textura colorida tipo em forma de leque quebrado foi observada até alcançar o 

estado cristal. Durante o segundo ciclo de aquecimento, a fusão para a mesofase 

ocorreu revelando a presença da mesma textura observada no resfriamento. A 
transição da mesofases para o composto 16b pode ser observada por 

calorimetria diferencial de varredura (DSC) durante o resfriamento e também 

durante o aquecimento do material (transição enantiotrópica). Durante o 

aquecimento, a transição é observada como um ombro a 146 ºC e durante o 

resfriamento, uma ligeira separação das transições é observada a 138 ºC e 134 

ºC. A energia envolvida no processo a 138 ºC é de cerca de 3,4 kJmol-1, um valor 

típico característico de transição esmética. 

Com o objetivo de explorar os limites do potencial mesogênico da 
estrutura diariletinil-BTZ 16, foram introduzidos substituintes laterais nas 

unidades arílicas terminais. Essa variação de unidades periféricas permitiu 
observar que a introdução de substituintes laterais como nitro (16d) ou alcóxi 

(16c e 16e) não favorece ao comportamento líquido-cristalino porque a 

anisometria molecular não é adequada ou apropriada para gerar mesofases. No 
caso do composto 16d, esperava-se que o grupo nitro na posição meta em 

relação a tripla ligação no grupo fenila incrementarasse o momento de dipolo 

total da molécula e consequentemente favorecesse as interações laterais 

intermoleculares para formação de mesofases. Por outro lado, observou-se que 

o grupo nitro gerou um impedimento espacial dificultando as atrações laterais do 

tipo Van der Waals desfavorecendo o empacotamento molecular.209 
A análise de DSC foi realizada para todos os compostos finais 16a-g e 

observa-se através da Tabela 7 que os compostos finais 16a, 16c, 16d e 16e 

não exibiram comportamento líquido-cristalino A ausência de texturas 

observadas na MOLP junto com os dados obtidos por DSC confirma que eles 
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não são CLs. Provavelmente as estruturas 16c, 16d e 16e não possuem uma 

anisometria molecular apropriada que possibilite o surgimento da fase líquido-

cristalinas. O aumento no volume livre devido ao impedimento espacial do grupo 

nitro e da metila não permitiu a formação da fase de cristal líquido para o derivado 
16d (Figura 69). Os compostos 16c e 16e não apresentaram mesomorfismo 

devido ao número de cadeias e à configuração 'zigue-zague', respectivamente.  

A Figura 69 apresenta o efeito de impedimento espacial do grupo nitro e 
metila no empacotamento molecular do composto 16d.208 

Figura 69 Volume livre provocado pelo impedimento espacial do grupo nitro e metila (16d). 

 

Fonte: Adaptado de Yamashita e colaboradores.208   
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Por outro lado, as análises de DSC mostraram que os compostos finais 
16b, 16f e 16g são CLs. Eles apresentaram texturas características de 

mesofases esméticas e nemáticas tanto no aquecimento quanto no resfriamento. 
Um exemplo de dados de análise de DSC está representado na Figura 

70a para o composto final 16g. O termograma mostra o segundo aquecimento e 

resfriamento a 10 °C/min e as respectivas transições A Figura 70b exibe a 

textura de fase nemática obtida através da MOLP para o composto 16g. 
 

Figura 70 a) Termograma do composto 16g (taxa de varredura 10 ºC/min); b) mostra uma 
imagem de MOLP obtida durante a transição Iso-N de 16g a 202 ºC no resfriamento. 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 
A Figura 70a exibe três picos endotérmicos quando o composto 16g 

passa pelo processo de aquecimento e também três picos exotérmicos ao ser 

submetido ao processo de resfriamento.  No ciclo de aquecimento observa-se as 

fases de transições Cr-SmC (160 ºC), SmC-N (203 ºC) e N-I (209 ºC). No 

resfriamento são observadas as fases de transições I-N (205 ºC), N-SmC          

(202 ºC) e SmC-Cr (134 ºC). 

 A fim de verificar a estrutura líquido-cristalina dos compostos derivados 
do BTZ 16b, 16f e 16g a análise de DRX foi realizada no resfriamento do estado 

isotrópico a temperatura dentro da faixa de mesofase esmética encontrada. Os 

difratogramas mostraram na região de baixo ângulo dois picos de reflexão, 

atribuídos aos índices de Miller (d001) e (d002), em que a razão da distância 

intercalar associada d001/d002 ∼2 está de acordo com uma estrutura lamelar, 
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característica das mesofases esméticas .  
A Figura 71 apresenta um difratograma representativo para 16f a 160 ºC. 

Nela observa-se três picos, dois na região de baixo ângulo com razão ~2 e um 

pico na região de amplo ângulo característico de presença de cadeias alquílicas 

na estrutura molecular que geralmente aparecem 2θ (10-25º). 
 
Figura 71 Difratograma do composto 16f coletado a 160 ºC na mesofase SmC. 

 
 

O pico intenso na região de baixo ângulo (d001) representa nos três casos, 

o espaçamento entre camadas, que é mais de um quinto menor que o 

comprimento das moléculas estendidas. Isso confirma uma intedigitalização das 

moléculas individuais na camada. Assim, as texturas características da MOLP, 

juntamente com as entalpias de transição e a ausência de picos de difração 

diferentes de d001 e d002, exibem uma natureza de mesofase SmC para esses 

materiais. 
A Tabela 8 exibe os dados de análise de DRX para os compostos 16b, 

16f e 16g onde a distância entre as camadas é menor que o comprimento das 

moléculas o que indica a presença de mesofases lamelares interdigitalizadas. 
 

Tabela 8 Parâmetros estruturais de 16b, 16f e 16g. 

Composto L (Å)a d001 SmC (Å)b 
16b 47,8 37,1 
16f 50,6 40,3 
16g 51,8 40,2 

a Estimado pelo ChemBio3D Ultra Software. 
b Experimento realizada no resfriamento da fase isotrópica 

Fonte: elaborada pelo autor.  
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Comparando as propriedades térmicas dos compostos BTD-7c, BSeD-
12c e BTZ-16b observa-se que todos apresentaram mesofases (Tabela 9).  

A Tabela 9 traz o resumo da comparação das propriedades térmicas de 
análise de MOLP, DSC e TGA dos compostos BTD-7c, BSeD-12c e BTZ-16b.  

 
Tabela 9 Comparação das temperaturas de transição de fase (°C) e entalpias (kJmol−1) dos 

compostos BTD-7c, BSeD-12c e BTZ-16b. 

 

Compostos 

 

Transição 

T/°C 
Aquecimento 

( H/kJmol-1)a 

T/°C 
Resfriamento 

( H/kJmol-1)a 

 

Tdec. /°C b 

BTD-C12 
(7c) 

CrI-CrII 
CrII-SmC 
SmC-N 

N-I 

--- 
119 (65,6) 
143 (4,7) 
152 (3,5) 

105 (-9,8) 
113(-50,4) 
142 (-4,4) 
151 (-4,7) 

 
482 

BSeD-C12 
(12c) 

CrI-CrII 
CrII-SmC 

SmC-I 

77 (22,8) 
134 (18,4) 
191 (3,5) 

60 (-18,3) 
119 (-15,1) 
187 (-3,6) 

 
401 

BTZ-C12 
(16b) 

Cr-SmC 
SmC-Iso 

143 (48,0) 
146 (ombro) 

134 (-44,7) 
138 (-3,4) 

380 

a Determinado pelas medições MOLP e DSC (10 0C/min) no segundo ciclo de aquecimento.             
b Determinado por TGA, início da decomposição em nitrogênio (10 0C/min). cCr = cristal,                  N 
= nemática, SmC = esmética C, Iso = líquido isotrópico.  

Fonte: elaborada pelo autor. 
 
 

A mudança do átomo de enxofre por selênio suprimiu a mesofase 

nemática levando o aparecimento da mesofase SmC. A introdução do grupo N-

alquil nesse sistema também suprimiu a mesofase nemática exibindo única e 

exclusivamente a mesofase SmC em uma curta faixa de temperatura. A 
comparação desse sistema BTZ com BTD e BSeD mostrando que a introdução 

do grupo volumoso não reduziu a temperatura para obtenção das mesofases 

(transição sólido-mesofase), mas reduziu significativamente o ponto de 

clareamento (transição mesofase-isotrópico) do material. Sendo assim, houve 
uma redução de estabilidade mesomórfica nas moléculas com 2-metil-BTZ. 

Possivelmente nos compostos derivados do BTD pode ocorrer interações dos 

enxofres (estilo interações S-N), que elevam as temperaturas de transição.208  
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A Figura 72 mostra as interações intermoleculares entre as moléculas 12c 
através do S-N.208 

Figura 72 Um exemplo da possível interação S-N das moléculas derivadas do BSeD (12c). 

 
Fonte: Adaptado de Yamashita e colaboradores.208 

 

 Ápos realizar o estudo das propriedades termicas dos derivados dos 
compostos BTD, BseD e BTZ partiu-se para a investigação das propriedades 

fotofísicas desses materiais. As medidas realizadas, resultados e discussão 

serão apresentados a partir da proxima seção.  
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3.5 Propriedades fotofísicas dos derivados do BTD, BSeD e BTZ 

 

Análises de espectroscopia de absorção UV-Vis, fluorescência e 

rendimento quântico de fluorescência (ΦFL) em solução de clorofórmio foram 
realizadas para os compostos derivados do BTD, BSeD e BTZ a fim de 

determinar suas propriedades fotofísicas. 

 
3.5.1 Propriedades fotofísicas dos derivados do BTD 

 

3.5.1.1 Estudo de UV-Vis e fluorescência dos derivados do BTD 
 

Os espectros de absorção UV-Vis e fluorescência dos compostos BTD 
7a-g em solução de clorofórmio são apresentados na Figura 73. 

 
Figura 73 Espectros de absorção (a) e de emissão (b) dos compostos 7a-g em solução de 

clorofórmio (1,0 x 10-5 molL-1).  

 
Fonte: elaborada pelo autor. 
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Os dados fotofísicos obtidos a partir dos gráficos de absorção e emissão 
estão resumidas na Tabela 10. 

 
Tabela 10 Resumo das propriedades fotofísicas de 7a-g. 

Compostos Absorçãob 
max (nm) ( )a 

Emissãoc 
max (nm) 

Deslocamento de Stokes 
(nm) 

FL
d 

7a 437 (4,4 x 104) 541 104 0,20 
7b 437 (4,4 x 104) 541 104 0,20 
7c 438 (4,3 x 104) 541 103 0,19 
7d 438 (4,3 x 104) 541 103 0,20 
7e 418 (4,2 x 104) 509 91 0,35 
7f 448 (4,5 x 104) 555 107 0,13 
7g 438 (4,3 x 104) 545 107 0,20 

 
a Unidade = mol-1cm-1. b [c] = (1,0 xˑ10−5 molL-1). cExcitado em λ de absorção máxima. d 

Determinado usando 4,7-difeniletinil-2,1,3-benzotiadiazol como padrão ( FL = 0,37 em CHCl3). 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 
 Todos os compostos finais exibiram bandas de absorção de 400 a 475 

nm, com comprimento de onda máximo de absorção dentro de uma faixa de 418-

448 nm. As bandas de absorção encontradas são atribuídas as transições típicas 

de π-π*, confirmadas pelos altos coeficientes de absorção molar (ε = 4,2 - 4,5 x 

104 Lmol-1cm-1). Por outro lado, observou-se que a variação da cadeia alquílica 
em 7a-d não alterou os valores máximos de absorção (λabs = 437-438 nm). A 

molécula 7e apresentou um desvio para o azul (deslocamento hipsocrômico) de 

20 nm a partir de 7a devido ao padrão de substituição diferente dos grupos alcóxi 

em posição meta a tripla ligação. Quando foi adicionado quatro cadeias de 
dodeciloxi (7f), observou-se um desvio para o vermelho (deslocamento 

batocrômico) de 10 nm em comparação com 437 nm. A mudança do átomo de 

oxigênio na cadeia periférica para o enxofre não alterou de forma significativa a 
absorção máxima de 7g. 

Todas as moléculas 7a-g preparadas exibiram intensa fluorescência 

amarela quando excitadas no comprimento de onda de absorção máxima em 

solução de clorofórmio. Os comprimentos de onda máximos de emissão foram 
observados entre 500 e 610 nm. Os compostos 7e e 7f na emissão apresentaram 

respectivamente deslocamentos hipsocrômico (32 nm) e batocrômico (14 nm) 
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em relação aos máximos de emissão quando comparado aos compostos 7a-d. 

A molécula 7g mostrou um pequeno desvio para o vermelho de 4 nm, 

demonstrando a pequena influência do átomo de enxofre como grupo periférico 

para o sistema. Os deslocamentos de Stokes exibidos estão na faixa de 91-107 

nm, com uma pequena região de coincidência entre absorção e emissão, 

indicando que a reabsorção da luz emitida é quase insignificante.Os rendimentos 

quânticos de fluorescência (ΦFL) para os compostos 7a-g exibiram valores entre 

0,13 e 0,35, relativos ao composto padrão 4,7-bis(feniletinil)-2,1,3-benzotiadiazol 

(ΦFL = 0,37). 

 
3.5.1.2 Solvatocromismo dos compostos derivados do BTD 
 

O solvatocromismo é baseado na interação entre o solvente e um 

cromóforo, geralmente os compostos orgânicos luminescentes exibem essa 

propriedade que fornece uma gama de informações óticas.199 Alterações nos 

espectros desses compostos fornecem uma resposta às variações no ambiente 
circundante. Os compostos 7b e 7g foram escolhidos para realizar este estudo 

com o objetivo de determinar o efeito da polaridade do solvente nos CLs de BTD. 

As medidas de propriedades óticas foram realizadas em soluções de acetona 

(Acet), acetonitrila (CH3CN), clorofórmio (CHCl3), dimetilformamida (DMF), 

tetraidrofurano (THF) e tolueno (Tol). Os resultados obtidos das medidas de 

fluorescência indicaram uma clara dependência da emissão com a polaridade do 
solvente. Os dados encontrados para os compostos 7b e 7g estão resumidos na 

Tabela 11.  

 
Tabela 11 Dados do solvatoromismo do composto 7b em solução de diferentes solventes. 

Composto Absorçãob 
max (nm) ( )a 

Emissãoc 
max (nm) 

Deslocamento 
de Stokes (nm) FL

b 

7b (Tol) 435 (5,3 x 104) 515 80 0,27 
7b (CHCl3) 437 (4,4 x 104) 541 104 0,20 
7b (THF) 436 (4,0 x 104) 525 89 0,28 
7b (Acet) 430 (3,4 x 104) 541 111 0,25 
7b (DMF) 434 (2,0 x 104) 545 111 0,21 
7b (CH3CN) 425 (1,4 x 103) 541 116 0,18 
a Unid = mol-1cm-1. b [c] = (1,0 x 10−5 molL-1). c excitado em λ absorção máxima. d Determinado 

usando 4,7-difeniletinil-2,1,3-benzotiadiazol como padrão ( FL = 0,37 em CHCl3). 
Fonte: elaborada pelo autor. 
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 A Figura 74 apresenta os espectros de absorção e emissão dos 

compostos 7b e 7g derivados do BTD. 

 
Figura 74 a) Espectro de absorbância (linha sólida) e emissão (linha tracejada) normalizada 

de 7b em diferentes solventes e b) espectros de emissão de 7g em diferentes solventes. 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 
 

Na Figura 74, observa-se uma variação nas medidas de fluorescência em 

clorofórmio para os compostos 7b e 7g. Por outro lado, o composto 7b, não 

apresentou variação significativa para as medidas de absorção em clorofórmio. 
O composto 7b (Figura 74a) apresentou um deslocamento hipsocrômico 

na emissão máxima em tolueno (solvente apolar) e THF (solvente polar aprótico) 

ao comparar com o CHCl3 (solvente apolar). Sendo assim, quando utilizou DMF 

(solvente polar aprótico) e de maior polaridade, um pequeno deslocamento 

batocrômico na emissão máxima foi observado. Isso significa que o aumento da 

polaridade do solvente desloca a emissão para comprimento de onda maior, 

exibindo um solvatocromismo positivo indicando que o estado excitado é mais 

polar que o estado fundamental e pode ser atribuído ao efeito de transferência 
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de carga intramolecular (ICT).200,201  
A Figura 74b também mostra, a intensidade de emissão do composto 7g 

em diferentes solventes. Em solventes menos polares tal como o tolueno e THF 
o composto 7g apresentou uma maior intensidade de emissão. Além disso, 

verificou-se uma diminuição da emissão com o aumento da polaridade do 

solvente, exibindo uma menor intensidade para o acetonitrila. Esses dados 

indicam que o estado excitado de 7g é mais polar que o seu estado fundamental, 

consequentemente solventes mais polares estabilizam esse estado e diminui a 

energia do sistema. 
 Os compostos 7b e 7g apresentaram um grande deslocamento de Stokes 

com variação nos solventes de 80 a 111 nm. No entanto, esses efeitos são 

atribuídos ao caráter de transferência de carga do estado excitado.210 O ΦFL 
variou para 7b de 0,18 em acetonitrila a 0,28 em THF. Portanto, uma diferença 

de 64% é encontrada dentro do intervalo de solvatocromismo, onde os solventes 

não polares levam a valores mais altos de ΦFL. Quando 7b foi colocada sob uma 

lâmpada UV (365 nm), a fluorescência visível mostrou uma mudança de cor de 

amarelo para verde, essa observação indica claramente uma dependência 
solvatocrômica desses materiais, Figura 75. 

 
Figura 75 Solvatocromismo do composto 7b sob lâmpada UV 365 nm. 

 
                  TOL      CHCl3          THF           Acet         DMF      CH3CN             

Fonte: elaborada pelo autor. 
 

A seguir serão estudadas as propriedades fotofísicas dos derivados dos 

compostos BSeD.  
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3.5.2 Propriedades fotofísicas dos derivados do BSeD 
 
3.5.2.1 Estudo de UV-Vis e fluorescência dos derivados do BSeD 
 

Medidas de absorção de UV-Vis e fluorescência foram realizadas em 

solução de clorofórmio à temperatura ambiente para os compostos 12a-d. A 

Figura 76 representa os espectros de absorção de UV-Vis e fluorescência dos 

compostos 12a-d em solução de CHCl3 1,0 x 10-5 molL-1.  
 

Figura 76 Espectros de absorção e emissão dos derivados do BSeD 12a-d em CHCl3. 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Os dados de medidas óticas para os compostos finais derivados do BTD 
7a-d e BSeD 12a-d estão apresentados na Tabela 12. O cálculo de ΦFL em 

clorofórmio foi realizado em relação ao sulfato de quinina. 
 

Tabela 12 Resumo das propriedades fotofísicas de 7a-d e 12a-d. 

Composto Absorção 
max (nm) ( )a 

Emissão 
max (nm) 

Deslocamento 
de Stokes (nm) 

FL
d 

7a 437(4,4 x 104) 541 104 0,20 
7b 437 (4,4 x 104) 541 104 0,20 
7c 438 (4,3 x 104) 541 103 0,19 
7d 438 (4,3 x 104) 541 103 0,20 
12a 466 (1,7 x 104) 576 110 0,14 
12b 466 (2,4 x 104) 576 110 0,15 
12c 466 (1,7 x 104) 576 110 0,16 
12d 468 (1,9 x 104) 577 109 0,16 

a Unidade = Lmol-1 cm-1. b em solução de clorofórmio (1,0 xˑ10−5 molL-1). cExcitado na banda 
máxima de absorção. d rendimento quântico determinado utilizando solução de sulfato de 

quinina como referência (ΦFL = 0,55 in 0,5 molL-1 H2SO4). Fonte: elaborada pelo autor. 
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Os dados da Tabela 12 mostram um padrão similar de propriedades 

óticas para os compostos 12a-d mesmo variando o número de carbono do grupo 

alcóxi. Os valores das propriedades óticas obtidos estão de acordo com o 

sistema π-conjugado da estrutura molecular. Pode-se verificar que os padrões 

de absorção dos comprimentos de onda máximos para os compostos finais 

ficaram entre 466 e 468 nm, praticamente não houve variação dos respectivos 

comprimentos de onda máximos de absorção. Todos os compostos 

apresentaram em solução forte emissão na região do laranja com comprimento 

de onda máximo em torno de 576 nm. Os mesmos exibiram aproximadamente 

um quarto dos valores de ΦFL (ΦFL = 0,14-0,16) quando comparados com o ΦFL 

do padrão de sulfato de quinina (ΦFL = 0,546). A absortividade molar dessas 

moléculas se mostrou na faixa de 17000-44000 Lmol-1cm-1, que é característica 

de transições π-π*. Os deslocamentos de Stokes foram obtidos fazendo a 

diferença entre os comprimentos de ondas máximos de emissão e absorção, 

cujos valores ficaram entre 103-110 nm. 
Ao comparar a absorbância e emissão dos compostos BTD e BSeD  

percebe-se que os valores de absorbância e emissão para 12a-d mostraram 

significativos desvios para o vermelho em relação aos benzotiadiazóis (7a-d), o 

deslocamento foi de 30 e 35 nm, respectivamente, demonstrando claramente a 

influência de um único átomo (S/Se) nas propriedades óticas. Uma consequência 

notável provocada pelo deslocamento é que os valores dos desvios de Stokes 
são maiores para 12a-d que para 7a-d, o que pode indicar uma eficiente 

transferência de carga intramolecular (TCI) no estado excitado entre o grupo 
fenilalcóxi (PhOR) e a unidade BSeD.211 

Os valores de ΦFL são apresentados na Tabela 12. Percebe-se que todos 

os compostos derivados do BSeD apresentaram valores de eficiência quântica 

inferiores quando comparados com os derivados do BTD, ou seja, os valores 

médios dos ΦFL obtidos são menores 25% que os derivados 7a-d. Uma 

explicação para esse fenômeno é o efeito do átomo pesado (elevado número 

atômico). O átomo de Se tem um maior número atômico que o átomo de S, o 

que pode exercer um efeito significativo na diminuição do ΦFL e 

consequentemente favorecer uma extinção de fluorescência pelo aumento da 

probabilidade de cruzamentos entre sistemas.211,212 Em seguida será 
apresentado o estudo do solvatocromismo dos compostos derivados do BSeD. 
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3.5.2.2 Solvatocromismo dos compostos derivados do BSeD 
 

O composto 12b foi escolhido para realizar o estudo de solvatocromismo. 

Esse estudo tem como principal relevância verificar como a polaridade do 

solvente influência o estado de transição excitado e consequentemente no 

comportamento fotoluminescente desses materiais. Soluções de concentração 

1,0 x 10-5 molL-1 foram preparadas para determinação das propriedades óticas. 

Os solventes selecionados na ordem de aumento de polaridade foram: heptano 

(Hep), tolueno (Tol), clorofórmio (CHCl3), tetraidrofurano (THF), acetona (Acet), 

dimetilformamida (DMF) e acetonitrila (CH3CN).  
Os dados UV-Vis e fluorescência obtidos para o composto 12b em 

diferentes solventes estão representados na Tabela 13. 

 
Tabela 13 Dados de absorção no UV-Vis e emissão do composto 12b em diferentes solventes. 

Composto 
Absorçãob 
max (nm) ( )a 

Emissisãoc 
max (nm) 

Deslocamento  
de Stokes  

(nm) 

 
ΦFL

b 

12b (Hept) 461 (1,1 x 104) 529 68 0,79 
12b (Tol) 462 (1,8 x 104) 550 88 0,35 
12b (CHCl3) 468 (2,4 x 104) 576 108 0,15 
12b (THF) 460 (2,2 x 104) 556 96 0,36 
12b (Acet) 455 (0,9 x 104) 564 109 0,20 
12b (DMF) 457 (2,0 x 104) 569 112 0,18 
12b (CH3CN) 454 (4,1 x 104) 562 108 0,09 
a Unidade = Lmol-1 cm-1. b [c] = (1,0 xˑ10−5 molL-1). c Excitação máxima de absorção. d Rendimento 
quântico determinado em solução de sulfato de quinina como referência (ΦFL = 0,55 em 0,5     
molL-1 H2SO4).  

Fonte: elaborada pelo autor.  
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A Figura 77 exibe os espectros de UV-Vis (a) e fluorescência (b) de 12b 

em vários solventes. 

 
Figura 77 Espectros de absorbância e emissão normalizados de 12b em diferentes solventes 

(a) e espectros de emissão natural de 12d em diferentes solventes (b). 

Fonte: elaborada pelo autor. 

Analisando os espectros de absorção UV-Vis de 12b em diferentes 

solventes (Figura 77a), verifica-se que não existem grandes alterações 

provocadas pela mudança de polaridade. Aumentar a polaridade do solvente 

provoca um deslocamento das bandas de absorção dentro da faixa da região 

azul (455-468 nm), o que confirma um pequeno efeito solvatocrômico no estado 

fundamental. 

O espectro de fluorescência apresentado na Figura 77a exibe um 

significativo deslocamento hipsocrômico quando as emissões são medidas em 

heptano, tolueno e THF. Por outro lado, para o CHCl3 cuja polaridade é menor 

que a do THF notou-se um deslocamento batocrômico. Os maiores desvios 

hipsocrômicos foram apresentados para heptano e tolueno, 47 e 26 nm, 

respectivamente. O interessante é que esse tipo de comportamento ótico foi 
observado nos derivados do BTD quando empregados os mesmos solventes 

apolares (tolueno e THF).  

Por outro lado, ao utilizar solventes mais polares como dimetilformamida 

ou acetonitrila, observa-se um pequeno deslocamento batocrômico na emissão 

máxima. Sendo assim, o aumento da polaridade do solvente desloca a emissão 

para comprimento de onda maiores, ou seja, para região de menor energia. O 

solvatocromismo polar positivo apresentado nesse estudo, indica a existência de 

um estado excitado mais polar que o estado fundamental e pode ser atribuído 
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ao efeito de TCI. Portanto, esse fenômeno pode estar relacionado a TCI inerente 

às moléculas doadoras-aceptoras (D–A). 

A Figura 77b apresenta o espectro de emissão natural de 12d, e é 

possível notar uma diferença significativa da intensidade em diferentes 

solventes. A maior emissão pode ser observada em heptano e diminuída com o 

aumento da polaridade do solvente. A menor intensidade é observada para o 

acetonitrila. A enorme diferença na intensidade de emissão é refletida nos 

valores de ΦFL, variando de 0,79 para o heptano a 0,09 para acetonitrila. Os 
valores de ΦFL determinados para 12b mostram o papel crucial do solvente no 

processo de emissão de luz para estas moléculas baseadas em 2,1,3-

benzoselenadiazol. Isto indica uma maior dependência solvatocrômica de 12b 

em relação ao composto 7b. Por exemplo, irradiando soluções de 12d em 

diferentes solventes a 365 nm é possível observar diferentes cores (Figura 78). 

Um grande deslocamento de Stokes também foi observado com a variação do 

solvente (68-112 nm). 
A Figura 78 exibe a fluorescência de 12d em diferentes solventes 

excitado em lâmpada de UV 365nm. Observa-se uma variação de cor de verde 

(tolueno) para amarelo (tolueno e THF) e laranja (CHCl3) à medida que aumenta 

a polaridade do solvente. 
 

Figura 78 Mudança de cor na emissão do composto 12d em diferentes solventes. 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 
Em seguida serão apresentados os estudos das propriedades fotofísicas 

dos derivados do BTZ. 
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3.5.3 Propriedades fotofísicas dos derivados do BTZ 
 

As propriedades fotofísicas dos compostos 16a-g foram investigadas em 

solução de clorofórmio para medidas de absorção em UV-Vis, fluorescência e 

ΦFL. 
 

3.5.3.1 Estudo de UV-Vis e Fluorescência dos derivados do BTZ  

 
As propriedades fotofísicas dos derivados do BTZ em solução estão 

representadas na Tabela 14. Os espectros de absorção e fluorescência de 16a-
g foram obtidos em soluções diluídas de clorofórmio (1,0 x 10-5 molL-1).  

 
Tabela 14 Resumo das propriedades fotofísicas de 16a-g em solução de clorofórmio. 

 
Amostras 

Absorçãob 
λmax (nm) 

(ε/ 104)a 

Emissão 
λmax (nm)b,c 

 

Deslocamento 
de Stokes (nm) 

ΦFL f / ns 

16a 369 (4,1) 404; 424 35 0,99 1,31 
16b 383 (4,0) 434; 454 51 0,99 1,49 
16c 389 (4,4) 460 71 0,90 1,59 
16d 376 (4,8) --- --- --- --- 
16e 373 (40) 410; 430 37 0,96 1,32 
16f 395 (3,5) 444; 464 49 0,92 1,16 
16g 398 (3,9) 472 74 0,39 1,86 

a Un. = Lmol−1cm−1; b solução de clorofórmio (1,0 xˑ10−5 molL−1); c excitado em absorção 
máxima. Kr e Knr são as constantes de taxas radiativa e não-radiativa, avaliada por Kr = ΦFL/ f e 
Knr = (1-ΦFL)/ f, respectivamente. O tempo de vida, f, foram medidas no máximo da intensidade 
de emissão após excitação a 401 nm. 

 

Os espectros de UV-Vis para os compostos finais são apresentados na 
Figura 79. Todas as moléculas exibiram absorções entre 369 a 398 nm, com os 

máximos em torno de 390 nm. Essas bandas de absorção são atribuídas a 

transições π–π* devido aos seus altos coeficientes de absorção molar (ε = 3,5 - 

4,8×104 Lmol-1cm−1). Todos os compostos finais, com exceção de 16d, exibiram 

fluorescência intensa quando excitados no comprimento de onda de absorção 

máximo em solução. A presença do grupo nitro suprimiu totalmente a 
fluorescência da molécula 16d em solução. Esse comportamento aponta para 

um eficiente processo de cruzamento entre sistemas promovido pelo forte poder 

retirador de elétrons do grupo nitro.191 Para os demais compostos, os 

comprimentos de onda máximos de emissão foram observados de 404 a 472 
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nm. A variação de unidades periféricas no heterociclo 2-metil-1,2,3-benzotriazol 

alterou notavelmente os valores máximos de emissão como também a 

intensidade, conforme observado na Figura 7b. 
 

Figura 79 Espectros de absorbância (a) e emissão (b) para 16a-g em solução de clorofórmio 
(1,0 x 10-5 molL-1). 

 
Fonte: elaborado pelo autor.  
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A molécula 16a com grupos fenil terminais não substituídos mostrou a 

emissão em menor comprimento de onda. A presença de unidades doadoras de 

elétrons como alcóxi (16b e 16c) e piperazina (16g) conectadas ao bis(feniletinil)-

BTZ resultou em deslocamentos para o vermelho de 45, 55 e 65 nm, 

respectivamente. A molécula que possui o grupo alcóxi na posição meta (16e) 
mostrou um desvio para o vermelho de apenas 6 nm devido ao menor efeito 

doador de um meta-substituinte comparado ao seu para-análogo. Os 

deslocamentos de Stokes estão na faixa de 35-74 nm, com uma pequena região 

de sobreposição entre absorção e emissão.  
Os BTZs 16a, 16b, 16c, 16e e 16f exibiram ΦFL entre 0,90 e 0,99 (Tabela 

14). Além do nitro-derivado não fluorescente 16d, o único composto que exibiu 

menor eficiência de fotoluminescência foi 16g (0,39) que possui em sua estrutura 

um grupo doador piperazina. A porção fenilpiperazina fortemente doadora 

resulta em uma transferência de carga intramolecular mais forte (TIC), que induz 

fluorescência em comprimentos de onda mais altos e rendimentos quânticos de 

fluorescência mais baixos provavelmente relacionados à formação de estados 

de transferência de carga intramolecular torcida (TICT). Os excelentes valores 
de ΦFL para 16a, 16b, 16c, 16e e 16f são superiores aos derivados sintetizados 

por Torres e colaboradores.152,153 Esses rendimentos quânticos podem ser 

resultado do orbital não-ligante do átomo de nitrogênio perpendicular ao plano 

do anel, o que permite que ele se sobreponha aos orbitais π nos átomos 

adjacentes para melhorar a conjugação do sistema.213 

Todos os homólogos, exceto 16d, mostraram decaimento de 

fluorescência com tempo de vida na escala de tempo em nanossegundos 
(Tabela 14), o que é característico de processos de fluorescência. O tempo de 

vida do estado excitado singleto ( f) dos compostos 16a-g foram muito 

semelhantes entre si, com variação do incremento do tempo de vida com o 
aumento do efeito doador na ordem 16a (sem alcóxi) – 16e (meta) – 16b (para) 

– 16c (para + meta) – 16g (piperazina). O composto 16f, com sua conjugação 

alongada pelo grupo naftil, apresentou o menor tempo de vida. 
Os benzotriazóis 16a-g também foram estudados na forma de filmes finos 

preparados por spin-coating. De maneira geral, os filmes exibiram desvios 

hipsocrômicos entre 24 nm a 43 nm para as bandas de absorção, enquanto a 

emissão mostrou desvios batocrômicos na faixa de 6 a 65 nm em relação à 



Resultados e discussão  

133 
 

solução. Devido à supressão de fluorescência por agregação induzida, os 

rendimentos quânticos de fluorescência dos filmes finos, entre 11 e 22%, foram 

muito mais baixos do que na solução, exceto 16b, que com 43% manteve um 

ΦFL significativo no filme condensado.  

Em seguida serão apresentados os estudos do solvatocromismo dos 
compostos derivados dos BTZs. 

 
3.5.3.2 Solvatocromismo dos compostos derivados do BTZ 

 

Para estudar o efeito solvatocrômico, os espectros de absorção e 
fluorescência de 16a-g foram obtidos em soluções diluídas de heptano, tolueno, 

clorofórmio, tetraidrofurano, acetona, dimetilformamida e acetonitrila. Para 

ilustrar o comportamento observado para esses compostos em solução os 
espectros de absorção e emissão de 16g em vários solventes são mostrados na 

Figura 80. 

 
Figura 80 Espectros de absorbância e emissão normalizados para 16g em diferentes 

solventes. 

 

Fonte: elaborada pelo autor.  
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A Figura 80 mostra que as bandas máximas de emissão para o derivado 

de piperazina 16g são deslocadas para comprimentos de onda maiores quando 

aumenta a polaridade do solvente variando de 446 nm (hexano) para 567 nm 

(DMF). O aumento do deslocamento de Stokes com o aumento da constante 

dielétrica do solvente indica uma estabilização dos estados excitados pelos 

solventes polares.214 Esse comportamento implica que o estado excitado desses 

compostos é mais polar que o estado fundamental. 
As propriedades fotofísicas do composto 16c em solução em vários 

solventes estão resumidas na Tabela 15. Todos os derivados do BTZ 

apresentaram bandas de absorção e emissão bem resolvidas ao variar os 

solventes. Pequenas variações espectrais são observadas para os espectros de 

absorção. No entanto, houve um desvio considerado para o vermelho nos picos 

de emissão com o aumento da polaridade do solvente. O maior deslocamento 
hipsocrômico foi observado para o homólogo 16g com o grupo de doador mais 

forte (Figura 80). 

 
Tabela 15 Propriedades fotofísicas do composto 16c em solução de diferentes solventes. 

Solventes abs
a,b 

 (nm) 
em

b,c 
(nm) 

Deslocamento  
de Stokes (nm) 

16c (Hept) 386 424 38 

16c (Tol) 391 435 44 
16c (CHCl3) 389 454 65 
16c (THF) 388 440 52 
 16c (Acet) 385 460 75 
16c (DMF) 389 468 79 

aUnid. = Lmol-1cm-1; solução de clorofórmio (1,0 x 10-5 molL-1); c excitado com absorção máxima; 
dRendimento quântico determinado em solução de sulfato de quinina como referência (ΦPL = 0,55 
em 0,5 molL-1 H2SO4).  

Fonte: elaborada pelo autor. 
 

A influência da polaridade do solvente nas propriedades óticas de um 

fluoróforo pode ser estimada usando a equação de Lippert-Mataga.214 O gráfico 

dos desvios de Stokes (Δν) em função da polarizabilidade da orientação (Δf) para 

16b é mostrado na Figura 81. O aumento de Δν com um aumento da polaridade 

do solvente leva a uma correlação linear de 0,84 para este composto. Os demais 

derivados também apresentaram bons valores de correlação linear.  
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A Figura 81 apresenta o gráfico dos deslocamentos de Stokes (Δν) do 

composto 16b versus orientação de polarizabilidade (Δf) em vários solventes. 

 
Figura 81 Gráfico de desvios de Stokes (Δν) de 16b versus orientação de polarizabilidade (Δf) 

em vários solventes. 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Os valores calculados para a inclinação da correlação linear para todos 
os benzotriazóis são mostrados na Tabela 16. Uma inclinação muito mais 

acentuada (13400) foi obtida para 16g, indicando que seu momento dipolar 

aumenta do estado fundamental para o estado excitado mais proeminente do 

que nos outros compostos. Isso significa que o solvatocromismo é mais 
acentuado para o BTZ derivado da fenilpiperazina 16g e menor para 16a. 

 
Tabela 16 Dados obtidos pelo tratamento das correlações de Lippert-Mataga. 

Compostos Inclinação Correlação linear  
16a 771 0,88 
16b 4871 0,84 
16c 7139 0,91 
16d --- --- 
16e 1323 0,95 
16f 7027 0,79 
16g 13400 0,95 

Fonte: elaborada pelo autor. 
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3.6  Comparação das propriedades fotofísicas entre os derivados do BTD, BSeD e 
BTD 

 

A medida das propriedades fotofísicas dos derivados do BTD, BSeD e 

BTZ em solução de clorofórmio 1,0 x 10-5 molL-1 foram comparadas. Observou-

se que quando o átomo de S foi substituído por selênio o comprimento de onda 

de emissão máximo de fluorescência tem um deslocamento para o vermelho 

(deslocamento batocrômico) em relação ao BTD. Por outro lado, quando foi 

realizada a substituição do átomo de S por N-alquilado o comprimento de onda 

de emissão máxima se desloca parao azul (deslocamento hipsocrômico) em 
relação ao BTD. Além disso, o derivado do BTZ apresentou maior valor de 

medida de ΦFL (0,90) comparado com o BTD (0,20) e BSeD (0,16), Figura 82.  

A Figura 82 apresenta a comparação das medidas das propriedades 

fotofísicas do BTD, BSeD e do BTZ. Nela estão representadas as estruturas dos 

compostos escolhidos para esse estudo de comparação, o BTD-7c, BSeD-12c 

e BTZ-16b. Os valores das medidas de ΦFL obtidos também estão representados 

na Figura 82. 

 
Figura 82 Comparação das propriedades fotofísicas entre os derivados BTD, BSeD e BTZ. 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Os derivados do BTZ apresentaram ser promissores quando se pretende 

empregar compostos com alta eficiência de ΦFL. 

A seguir serão apresentados os estudos de trasferencia de carga para os 
compostos finais derivados do BTD, BSeD e BTZ. 
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3.7 Estudo de transferência de carga dos compostos finais 
 

3.7.1 Estudos de transferência de carga fotoinduzida entre benzazóis e 
fulereno C60  
 

Compostos luminescentes têm despertado interesse devido as aplicações 

em células fotovoltaicas orgânicas.215 Em 2019 Zeng e colaboradores216 

publicaram um trabalho com cristais líquidos luminescentes baseados no 

sistema 4,7-difenil-2,1,3-benzotiadiazol que apresentaram transferência de 

carga do sistema BTD para o fulereno C70. Esse fenômeno foi justificado diante 
da diminuição da fluorescência do BTD na presença do fulereno em solução. 

Resultados semelhantes já haviam sido descritos por Zeng e Ghosh.207,217 Ciente 

desse fenômeno, o processo de transferência de carga fotoinduzida foi 

investigado através de experimentos de extinção de fluorescência realizados 

com os benzazóis sintetizados e o fulereno C60 comercial. 
Para esse estudo de transferência de carga foi selecionado uma molécula 

de cada série sintetizada. O objetivo foi verificar se existe transferência de carga 

dessas moléculas para o fulereno e compreender o efeito dos benzazóis centrais 
nesse fenômeno. As moléculas selecionadas para o estudo foram BTD (7c), 

BSeD (12c) e BZT (16b), Figura 83. Compostos com cadeias de doze átomos 

de carbonos foram selecionados para avaliar somente a influência dos grupos 
centrais, não grupos periféricos. A Figura 83 apresenta os três compostos 

escolhidos para estudos de transferência de carga. As moléculas possuem em 

comum a estrutura estendida, mas diferentes heteroátomos no núcleo central (S, 

Se e N-CH3). 
 

Figura 83 Compostos selecionados para o estudo de transferência de carga. 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 
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As moléculas da Figura 83 têm em comum a estrutura estendida (cadeia 

alcóxi), mas diferentes heteroátomos no núcleo central (S, Se e N-CH3). 

 
3.7.1.1 Preparação das soluções de 7c, 12c, 16b e fulereno (C60) 
 

O procedimento experimental de investigação de transferência de carga 
teve início com a preparação de 10 soluções de cada amostra BTD, BSeD e BTZ 

em uma concentração na fixa de 1,8 x 10-5 molL-1 em tolueno. Para estudar a 

interação das moléculas luminescentes com o fulereno C60 foi adicionado 0,0; 

1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0 e 9,0 equivalentes de fulereno C60 também em 

solução de tolueno. Nesse estudo busca-se identificar a interação das espécies 

a partir da diminuição da fluorescência, mas é importante observar que se deve 

manter a concentração da espécie luminescente constante em todas as soluções 

para que a diminuição da emissão/luminescência não ocorra por diminuição da 

concentração. Sendo assim, o volume das soluções foi fixado em 2,5 mL e 

diferentes volumes de benzazol e fulerenos foram reunidos a partir de soluções 

mais concentradas (1,0 x 10-4 molL-1). 
 As soluções de BTD, BSeD e BTZ foram preparadas de acordo com a 

Tabela 17.  

 
Tabela 17 Preparação das soluções de benzazóis BTD, BSeD, BTZ e C60 em molL-1. 

Equiv. Vol. Tolueno 
(mL) 

Vol. C60 
(mL) 

Vol. Benzazóis 
(mL) 

Concentração 
de C60 (molL-1) 

0 4,5 0,0 0,5 0,000 
1 4,0 0,5 0,5 1x10-5 
2 3,5 1,0 0,5 2x10-5 
3 3,0 1,5 0,5 3x10-5 
4 2,5 2,0 0,5 4x10-5 
5 2,0 2,5 0,5 5x10-5 
6 1,5 3,0 0,5 6x10-5 
7 1,0 3,5 0,5 7x10-5 
8 0,5 4,0 0,5 8x10-5 
9 0,0 4,5 0,5 9x10-5 

Fonte: elaborada pelo autor. 
 

Também foram preparadas soluções puras de C60 em tolueno contendo 
diferentes concentrações de acordo com a Tabela 18. Essas soluções foram 

obtidas a partir da solução de C60 à concentração de 1,0 x 1 0-4 molL-1. Essas 

soluções foram utilizadas como branco no estudo. 
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A Tabela 18 apresenta a preparação das diferentes concentrações das 

soluções de C60. 

 
Tabela 18 Preparo de soluções puras de C60. 

Equiv. Vol. Tolueno 
(mL) 

Vol. C60 
(mL) 

Concentração de C60 
(molL-1) 

0 5,0 0,0 0,000 
1 4,5 0,5 1x10-5 
2 4,0 1,0 2x10-5 
3 3,5 1,5 3x10-5 
4 3,0 2,0 4x10-5 
5 2,5 2,5 5x10-5 
6 2,0 3,0 6x10-5 
7 1,5 3,5 7x10-5 
8 1,0 4,0 8x10-5 
9 0,5 4,5 9x10-5 

Fonte: elaborada pelo autor. 
 

3.7.1.2 Resultados do estudo da BTD, BSeD e BTZ com C60 em tolueno 
 
Espectroscopia de absorção: 
 

Depois de preparadas as soluções, a primeira análise realizada para 

identificar a interação entre as espécies foi a espectroscopia de UV-Vis. Na 
Figura 84a estão os espectros de absorção das soluções de BTD contendo 

diferentes concentrações de C60. A Figura 84b exibe os espectros de absorção 

das soluções contendo somente fulereno C60 (sem BTD). 

 
Figura 84 a) Espectros de absorbância para soluções de BTD com diferentes concentrações 

de C60 e b) absorção das soluções de C60. 

 
Fonte: elaborada pelo autor.  
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A Figura 85 apresenta os espectros de absorção resultante das soluções 

de BTD contendo diferentes concentrações de C60 subtraído dos espectros de 

absorção das soluções de C60 (sem BTD) em tolueno. 
 

Figura 85 Espectros de absorção resultantes das soluções de BTD contendo diferentes 
concentrações de C60. 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 
 

Neste caso, foi possível observar que os espectros resultantes refletem 
apenas as bandas de absorção característica do BTD, ou seja, não há presença 

de novas bandas ou alteração da absorção. Esse comportamento exclui a 
possibilidade de interação entre BTD e o C60 no estado fundamental. A 

ocorrência de formação de complexo não fluorescente é utilizada para 

caracterizar o tipo de supressão de fluorescência no sistema, supressão estática 

ou dinâmica. 

A supressão estática pode ocorrer pela formação de um complexo não 

fluorescente entre o fluoróforo e o supressor.  Esse complexo ao absorver luz, 

retorna ao estado fundamental sem emissão de fóton. Além disso, o tempo de 

vida não é alterado com a presença do supressor.218 Já na supressão dinâmica 

a molécula excitada volta ao estado fundamental sem a emissão de fótons e sem 

alteração das moléculas envolvidas em um processo provocado pelo encontro 

entre a molécula fluorescente excitada e o supressor.219 Nesse tipo de supressão 

o tempo de vida da molécula é alterado na presença do agente supressor.220 

Portanto, nesse caso a supressão estática por formação de complexo 

fluorescente foi descartada a partir da observação da ausência de novas bandas 

ou alteração da absorção. 

Tendo em vista que neste estudo a supressão estática foi excluída pelas 

análises das medidas de absorção, o comportamento deve se tratar de um 
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mecanismo de supressão dinâmica. Neste caso, a relação de Stern-Volmer pode 
ajudar a interpretar e quantificar os dados a partir da Equação 4: 

 

𝐹0 𝐹 = 1 + 𝐾𝑆𝑉[𝐶] = 𝜏0 𝜏⁄⁄      (Equação 4) 
 

Onde F e F0 é a intensidade de fluorescência na presença e na ausência 

do supressor respectivamente, τ0 e τ é o tempo de vida na ausência e na 

presença do supressor do supressor respectivamente, [C] é a concentração do 

supressor (C60) e Ksv é a constante de Stern-Volmer dada por:  
 

𝐾𝑆𝑉 = 𝑘𝑞 . 𝜏0       (Equação 5) 
 

Sendo que kq é a constante de supressão bimolecular. O valor de kq reflete 

a eficiência da supressão ou acessibilidade da molécula fluorescente ao 

supressor em molL-1s-1. Os gráficos são normalmente plotados a partir da 
Equação 4 com os eixos Fo/F versus [C], e a resposta tende a ser linear.93 

Ao analisar os espectros das soluções dos compostos BSeD e BTZ 

observou-se o mesmo padrão de comportamento. A Figura 86 representa os 

espectros de absorção resultante das soluções de BSeD e BTZ contendo 

diferentes concentrações de C60 subtraído dos espectros de absorção das 

soluções de C60 em tolueno. Também se observa que os espectros resultantes 

refletem apenas as bandas de absorção característica do BSeD e BTZ, 

respectivamente. Portanto, não é observado nenhuma alteração no espectro de 
absorção dos compostos BSeD e BTZ, indicando também uma supressão 

dinâmica para esses sistemas. 
 

Figura 86 Espectros de absorção resultante das soluções de BSeD (a) e BTZ contendo 
diferentes concentrações de C60 (b). 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 
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Espectroscopia de fluorescência estacionária: 
 

O segundo passo para investigar a transferência de carga no sistema 
BTD-C60 foi realizar a espectroscopia de fluorescência para as 10 soluções. Na 

Figura 87 são apresentados os espectros de fluorescência das soluções de BTD 

contendo diferentes concentrações de C60. O gráfico de fluorescência mostra 
claramente uma maior intensidade de emissão na solução pura de BTD. 

Conforme adicionamos e aumentamos a concentração de fulereno C60 no 

sistema percebe-se uma diminuição gradual na intensidade de emissão.  
A partir das intensidades de fluorescência (F) das soluções de BTD 

contendo diferentes concentrações de C60 foi construído o gráfico de F0/F (Stern-
Volmer) em função da concentração de C60 em molL-1 (Figura 87b) onde 

observou-se um comportamento linear. Portanto, o comportamento linear do 

gráfico de razão das intensidades em função da concentração de fulereno C60 

indica um mecanismo da supressão dinâmica. 
 

Figura 87 a) Espectros de emissão de fluorescência do composto BTD em diferentes 
concentrações de C60, b) gráfico de Stern-Volmer para BTD. 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 

O ajuste do gráfico de F0/F em função da concentração de C60 em molL-1 
usando a Equação 4, exibe o valor da constante de Ksv = 2,18 x 103 molL-1 que 

é obtido a partir da inclinação da reta que intercepta y = 1. 
Os espectros de absorção das soluções dos compostos BSeD e BTZ 

também apresentaram diminuição da intensidade de emissão com o aumento da 
concentração de fulereno C60 (Figuras 88a e b). Nos gráficos de F0/F em função 

da concentração de C60 observou-se os mesmos comportamentos lineares para 

Comprimento de onda (nm) Concentração de C60 (10-6 M) 



Resultados e discussão  

143 
 

ambos compostos estudados que indica a presença de mecanismo da supressão 

dinâmica. 

 
Figura 88 Espectros de fluorescência em diferentes concentrações de C60 e gráficos de Stern-

Volmer para BSeD (a) e BTZ (b). 

 
 

Ajustando o gráfico de F0/F em função da concentração de C60 tem-se um 
valor de Ksv = 1,98 x 103 molL-1 para BSeD e Ksv = 6,31 x 103 molL-1 para 

BTZ. 

Assim, a costante de Stern-Volme para o BDT é muito próxima ao valor 

encontrado para BSeD, enquanto que o BTZ exibiu um valor maior que ambas 

moléculas. Isso significa que a molécula fluorescente BTZ apresenta maior 

acessibilidade ao supressor.  
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Espectroscopia de fluorescência resolvida no tempo:  
 

Na terceira e última etapa do estudo foi realizada a medida do tempo de 
vida do estado excitado das soluções de BTD contendo diferentes 

concentrações de C60. Aqui esperava-se obedecer a relação proposta pela a 
Equação 4, ou seja, o tempo de vida da espécie BTD deveria diminuir com o 

aumento da concentração de C60 para obedecer a supressão dinâmica, já que o 

tempo de vida sofre variação em uma supressão dinâmica.  
A curva da Figura 89 mostras que as soluções de BTD contendo 

diferentes concentrações de C60 em tolueno apresentaram tempos de vida em 

torno de 4,2 ns e os tempos não se alteraram com a concentração de C60. Os 
tempos de vida da amostra BTD, não sofreram variações, provavelmente devido 

à baixa concentração de C60, mas esse resultado não invalida as suposições 

anteriores (sugerindo a supressão dinâmica), já que a absorção medida sem o 

supressor e com supressor não apresentou alterações em suas bandas, que é 

uma característica da supressão dinamica. 
 Utilizando a Equação 5 e o tempo de vida (t0 = 4,23 ns) encontra-se o 

valor de kq = 5,19 x 1011 molL-1s-1 para BTD com C60 em tolueno. 

 
Figura 89 Curvas de decaimento de fluorescência para o BTD em diferentes concentrações de 

C60 em molL-1 em tolueno. 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 
De acordo com os resultados das curvas Figura 90 as soluções de BSeD 

e BTZ contendo diferentes concentrações de C60 em tolueno apresentaram 

tempos de vida em torno de 1,5 a 6,3 ns, respectivamente, e os tempos não se 

alteraram com a concentração de C60. Esse comportamento foi o mesmo 

observado para a amostra BTD e confirma que possivelmente a faixa de 

concentração está muito baixa para observamos alterações no tempo de vida. 
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 Figura 90 Apresenta as curvas de decaimento de fluorescência dos 

compostos BSeD e BTD. 
 

Figura 90 Curvas de decaimento de fluorescência em diferentes soluções de C60 em molL-1: 

a)  BSeD e b) BTZ. 

 
 

Novamente utilizando a Equação 5 e o respectivo tempo de vida foi 

possível obter o kq = 3,14 x 1011 molL-1s-1 para o BSeD e kq = 4,24 x 1012           
molL-1s-1 para BTZ. 

A Tabela 19 apresenta um resumo dos valores obtidos para BTD, BSeD 

e BTZ com diferentes concentrações de C60 em molL-1 em tolueno. Nela observa-

se que os tempos de vidas desses compostos na ausência do supressor e com 

supressor não se alteraram. Além disso, observa-se que composto BTZ 
apresenta uma maior constante de Stern-Volmer (Ksv), igual a 6,31 x 103 molL-1 
indicando que os sistemas BTZ’s possuem maior eficiência extintora o que 

consequentemente os tornam mais eficientes no processo de transferência de 

carga. 
 

Tabela 19 Parâmetros obtidos do estudo da interação das moléculas com C60 em tolueno. 

Molécula Ksv x103 
(molL-1) 

kq x1011
 

(molL-1s-1) 
𝝉(ns)a 0 

(ns)b 
BTD 2,18 5,15 4,23 4,23 

BSeD 1,98 3,14 6,38 6,38 
BTZ 6,31 42,35 1,49 1,49 

a tempo de vida na ausência do supressor; b tempo de vida na presença do supressor. 
Fonte: elaborada pelo próprio autor
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4 Conclusão  
 

Nesse trabalho foram preparadas três series de cristais líquidos 

calamíticos luminescentes π conjugados do tipo doador-aceptor-doador (D-A-D) 

baseados em sistemas benzazóis (BTD, BSeD, BTZ). Os compostos-alvo foram 

obtidos através de reações de Sonogashira ou extrusão/ciclização com 

rendimentos entre 52 e 88%. As estruturas finais foram amplamente 

caracterizadas utilizando técnicas espectroscópicas de infravermelho, RMN de 
1H e 13C e espectrometria de massas. 

As propriedades térmicas das moléculas finais foram estudadas por 

MOLP, DSC, TGA e DRX. As moléculas baseadas no sistema 4,7-di(4-
alquilfenil)etinil-2,1,3-benzotiadiazol (7a-g) apresentaram comportamento 

líquido-cristalino com a variação de temperatura em função do comprimento da 

cadeia e/ou grupo periférico. O número de carbonos da cadeia alcóxi para os 
compostos BTD mostrou uma dependência da relação comprimento/largura para 

o sistema BTD π-estendida. Mesofases N e SmC foram observadas em MOLP 

caracterizadas pelas texturas Schlieren e em forma de leque quebrado (broken 

fan-shaped). Os compostos 4,7-di(3-alquilfenil)etinil-2,1,3-benzotiadiazol (7e) e 

4,7-di(3,4-dialquilfenil)etinil-2,1,3-benzotiadiazol (7f) não mostraram 

mesomorfismo, evidenciando a importância da geometria molecular para a 

formação da mesofase.  

Na série baseada no sistema 4,7-difeniletinil-2,1,3-benzoselenadiazol 
(12a-d), todos os compostos apresentaram mesofases calamíticas, com 

organizações exclusivamente lamelares (SmC) caracterizada pela textura em 

forma de leque quebrado. Essa preferência pelo mesomorfismo esmético mostra 

o impacto da polarizabilidade do átomo de selênio na fase cristal líquido. O 

aumento do comprimento das cadeias alquílicas resultou em faixas de 
mesomorfismo mais amplas, com destaque para o material 12d (ΔTSmC = 60 

ºC).  

A última série de moléculas sintetizadas baseadas no núcleo 4,7-
bisfeniletinil-2-metil-1,2,3benzotriazol (16a-g) mostrou os limites do 

mesomorfismo para esse tipo de estrutura D-A-D. Na MOLP os compostos 16b, 

16f e 16g apresentaram comportamento líquido-cristalino enantiotrópico, 

enquanto os demais produtos finais não exibiram mesofases. Nesse caso foi 
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observado não só a influência do heterociclo, mas também da metila conectada 
ao BTZ. A metila proporciona um impedimento estérico que dificulta o 

empacotamento das moléculas, de forma que isso pode resultar em transições 

de fase com temperaturas inferiores ou a não formação do mesomorfismo. Os 
compostos 16b, 16f e 16g foram os único que tiveram uma razão 

comprimento/largura adequada para apresentar mesofases. As texturas 

obrsevadas no resfriamento da fase isotrópica foram identificadas como fases 

nemática (N) e esmética C (SmC).  A análise de TGA mostrou temperaturas de 
decomposição acima de 383 °C para 7a-g, a partir de 400 °C para 12a-d e acima 

de 340 °C para 16a-g. Ainda assim, a estabilidade dos derivados do BTZ se 

mostrou menor que a dos compostos BTD e BSeD. 

 As propriedades fotofísicas também foram avaliadas para os derivados 
do BTD, BSeD e BTZ através de estudos de absorção, fluorescência, 

rendimento quântico de fluorescência e solvatocromismo para todas as 

moléculas-alvo. A absorção foi obtida entre 437 e 448 nm, 466 e 468 nm e 369 
a 398 nm para o BTD, BSeD e BTD, respectivamente. Todos os derivados do 

BTD apresentaram forte fluorescência amarela de 509 a 555 nm e 

deloscamentos de Stokes de 91-107nm. O BSeD ficou na região do amarelo-

laranja (576-577 nm) e com maiores deslocamentos Stokes (109-110 nm). 
Enquanto que, o BTZ foi de 404-472 nm e deslocamentos de Stokes de 35-74 

nm. Os rendimentos quânticos de fotoluminescência em solução para os 
compostos 7a-g foram de 0,13 a 0,35. Os compostos finais 12a-d apresentaram 

valores moderados de ΦFL (ΦFL = 0,14-0,16). As medidas de ΦFL para 12a-d  

mostraram-se inferior ao BTD devido a presença do átomo pesado. O ΦFL médio 

dos benzotriazóis foi de 0,90-0,99, ou seja, os maiores entre os três sistemas 

estudados. 

O estudo de solvatocromismo para BTD-7b, BTD-12b e BTZ-16c revelou 

uma alta dependência da emissão com a polaridade dos solventes empregados, 

com variações na emissão de 515-545 nm, 529-576 nm e 424-468 nm, 
respectivamente. A equação de Lippert-Mataga indicou que o composto BTZ-
16g possui uma maior susceptibilidade ao efeito de polaridade dos solventes. 

Filmes finos dos benzotriazóis também apresentaram fluorescência, com 
destaque para o composto 16b que exibiu um rendimento quântico de 

fluorescência de 43%. 
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Na última etapa, estudos de supressão de fluorescência foram realizados 
entre os compostos BTD, BSeD e BTZ e fulereno C60. Observou-se significativa 

redução da fluorescência desses materiais com a adição de fulereno e a 

manutenção da absorbância. Isso pode indicar um processo de transferência de 

carga fotoinduzido via supressão dinâmica entre os fluoróforos e o C60. A 

determinação dos valores de Stern-Volmer apresentou a seguinte ordem: BTZ 

(Ksv = 6,31 x 103 molL-1) > BTD (Ksv = 2,18 x 103 molL-1) > BSeD (Ksv = 1,98 x 103 molL-

1). Isso indica que o sistema BTZ possui maior eficiência extintora e 

consequentemente é o mais eficiente no processo de transferência de carga.  
As propriedades térmicas das séries BTD, BSeD e BTZ foram 

comparadas através dos compostos de mesmo tamanho de cadeia alcóxi. Foi 

verificado que ao substituir o átomo de S por Se houve a supressão da mesofase 

N, aumento da faixa de mesofase SmC e diminuição da temperatura de 

decomposição. Isso é explicado pelas interações Se-N que aumenta o 

empacotamento molecular. A substituição do átomo de S por N-CH3 suprimiu 

também a mesofase N, diminuiu a faixa de mesomorfismos (que foi a menor 

entre as tres séries) e diminuiu o ponto de decomposição (que foi o menor entre 

as séries). No caso dos derivados do BTZ o grupo metila através do impedimento 

espacial é reponsável por esses efeitos. 

As medidas fotofísicas entre os compostos BTD-7c, BSeD-12c e BTZ-
16b foram comparadas. Ao substutuir o átomo de S por Se a emissão de 

fluorescência teve um deslocamento batocrômico (para o vermelho) em relação 
ao BTD, enquanto que a substituição do átomo de enxofre por N-CH3 deslocou 

a emissão para o azul (deslocamento hipsocrômico) comparado ao BTD. O 

derivado do BTZ exibiu maior valor de medida de rendimento quântico de 

fluorescência, BTZ (0,90) > BTD (0,20) > BSeD (0,16). Portanto, com base nos 

resultados alcançados, pode-se concluir que os derivados do BTD, BSeD e do 

BTZ podem ser aplicados conforme o tipo de material desejado para se preparar 

um dispositivo eletrônico. Caso esteja interessado em materiais líquido-
cristalinos luminescentes eficientes a série BTZ exibiu ser a mais adequada. 

Ainda assim, se a proposta for utilizar materiais de cristais líquidos de baixo ponto 

de fusão um bom candidato são os derivados do BTD. Por fim, se o objetivo é 

utilizar materiais líquido-cristalinos exclusivamente de mesofase esmética, os 
derivados do BSeD apresentaram-se ser ideais para serem aplicados. 
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 5 Procedimento experimental 
 
5.1 Reagentes e Solventes  
 

Reagentes comerciais de marcas, Aldrich, Merck, Acros e Vetec foram 

adquiridos e utilizados sem maiores purificações nas sínteses dos compostos. 

Os solventes de marcas Synth e Merck foram empregados também sem 

purificação, ressaltando que em alguns casos foi-se necessário utilizar solventes 

secos. A metodologia de secagem do tetraidrofurano (THF)221, solvente 

essencial para as reações de Sonogashira, se deu por destilação usando sódio 

metálico. 
 

5.2 Acompanhamento e purificação   
 

As reações foram acompanhadas utilizando cromatografia de camada 

delgada (CCD) em placas de alumínio, da marca SILICYCLE-UltraPure F-254 

com 250µm de silica-gel. Os compostos finais e alguns intermediários foram 

purificados empregando coluna cromagráfica de sílica-gel 70-230 mesh (Vetec 

ou Macherey-Nagel) ou recristalizados em solventes comerciais para análise 

(PA). 
 
5.3 Ressonância Magnética Nuclear (RMN) 
 

Para obtenção dos espectros de RMN de 1H e RMN de 13C foi utilizado o 

equipamento Varian Mercury Plus 400-MHZ e 100-MHZ (Laboratório de RMN-

UFSC), respectivamente. As medidas dos deslocamentos químicos foram 

apresentadas em parte por milhão (ppm) e medidos em relação ao TMS (padrão 

interno de referência). O clorofórmio deuterado (CDCl3) foi o solvente usado para 

obtenção dos espectros de RMN 1H e 13C. Entre parênteses estão representados 

as abreviações das multiplicidade (s = singleto, sl = singleto largo, d = dubleto, 

dd = duplo dubleto, ddd= duplo duplo dubleto, dt= duplo tripleto, t = tripleto, q =  

quadrupleto, qt = quintupleto, m = multipleto), o número de hidrogênios exibido 

pela integral relativa e a constante de acoplamento (J) expressa em Hertz (Hz).  
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5.4 Espectroscopia de reflexão total atenuada no infravermelho com 
transformada de Fourier 
 

Os espectros de infravermelho (IV) foram obtidos em aparelho Bruker, 

modelo Vertex 70 ATR-FTIR spectrometer (Faculdade de Farmácia-UFBA). A 

técnica experimental utilizou as amostras em seus estados a temperatura 

ambiente (estado sólido ou líquido).  

 
5.5 Espectrometria de massas de alta resolução (EMAR) 
 

O espectrômetro de massas quadrupolo, CGMS- QP5050A Shimadzu foi 

empregado para obter os espectros de massas dos compostos finais. Para 

obtenção dos produtos finais foram realizadas análises de espectrometria de 

massas de alta resolução (EMAR) em um espectrômetro de massas Bruker 

micrOTOF QII, operado em modo de íon positivo empregando a fotoionização à 

pressão atmosférica (APPI, Atmospheric Pressure Photoionização) como fonte 

de ionização e equipado com uma bomba de seringa automática para injeção de 

amostra. Foi utilizado um fluxo constante de 1500 µL/h dos solventes, acetonitrila 

ou metanol grau MS. Os dados foram processados em um software Bruker Data 

Analysis versão 4.0 e expressos como m/z. 

  
5.6 Análises térmicas  
 
5.6.1 Microscopia ótica de luz polarizada e ponto de fusão 

 

As texturas mesomórficas e as temperaturas de transições foram obtidas 

através do microscópio de luz polarizada Olympus BX50, acoplado a uma placa 

Mettler Toledo FP 82 HT Hot Stage com controlador de aquecimento, utilizando-

se uma taxa de aquecimento de 10 ºC/min. As microfotografias foram 

determinadas por meio de uma câmara Olympus PM 30 acoplada ao 

microscópio.  

O aparelho MicroQuímica MQAPF-301 foi utilizado para determinar os 

pontos de fusão dos compostos intermediários (Instituto de Química-UFBA).  
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5.6.2 Calorímetro diferencial de varredura e análise termogravimétrica  
 

As análises de DSC e TGA foram realizadas no Laboratório de Análises 

Térmicas (LAT-UFSC). Um calorímetro diferencial de varredura de marca 

Shimadzu equipado com um modulo DSC-50 (-UFSC) foi utilizado para medidas 

de temperaturas de transição e de variação de entalpia de transição (ΔH). Gás 

nitrogênio ultra-puro foi utilizado com vazão de 50 mL/min e taxa de aquecimento 

de 10 ºC/min. As medidas de TGA foram realizadas em um aparelho da marca 

Shimadzu equipado com modulo TGA-50, utilizando gás nitrogênio ultra-puro 

com vazão de 100 mL/min e uma taxa de aquecimento de 10 ºC/min. 

 
5.6.3 Difração de raios X 

 

As experiências de DRX foram realizadas com o difratômetro X`Pert-PRO 

(PANalytical) usando o feixe linear monocromático Cu Kα (λ=1,5415 Å), com 

tensão aplicada de 40 kV e corrente de 30 mA. As amostras foram preparadas 

por aquecimento e resfriamento de uma quantidade de pó em placas de vidro, 

resultando em um filme com aproximadamente 1,0 mm de espessura. As 

varreduras foram realizadas em modo contínuo de 2° a 30° (ângulo 2θ) em 

diferentes temperaturas, por resfriamento a partir do estado isotrópico. 

 
5.7 UV-Vis e fluorescência  
 

Foram preparadas soluções dos compostos finais em clorofórmio e em 

diversos solventes na concentração de 1 x 10-5 molL-1 para medidas de UV/Vis 

e fluorescência. Para as medidas de ΦFL foram preparadas soluções de 1 x 10-6 

molL-1. Os equipamentos Varian Cary 50 UV/Vis Spectrophotometer e Varian 

Cary Eclipse Flurescence Spectrophotometer, foram respectivamente 

empregados para obtenção dos espectros de absorção e fluorescência a 25 °C. 

Os rendimentos quânticos de fluorescência relativa (ФPL) e as medidas de 

fluorescência estacionária e resolvida no tempo foram determinados de acordo 

com a literatura.222,223  
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5.8 Síntese dos compostos intermediários 
 

 

2,1,3-benzotiadiazol (2): em um balão 3 bocas de 1000 mL equipado com funil 

de adição e condensador foram adicionados a o-fenilenodiamina (1) [90 mmol, 

9,733g], trietilamina (52 mL) e diclorometano (300 mL). No funil de adição, foi 

adicionado o cloreto de tionila (180 mmol, 21,415 g) que foi gotejado lentamente 

sobre a mistura. Em seguida, refluxou-se (55-60 Cº) a mistura por 4 h. Finalizada 

a reação, acompanhada por meio de CCD, retirou-se o solvente sob pressão 

reduzida e foi obtido um material de alta densidade avermelhado. A este material 

adicionou-se água (700 mL). O pH foi ajustado para 2 utilizando ácido clorídrico 

concentrado. Para purificação da mistura aquosa ácida, empregou-se a 

destilação por arraste à vapor. A fase aquosa destilada foi submetida a extração 

em um funil de separação com diclorometano (3 x 200 mL). A fase orgânica 

extraída foi seca com sulfato de magnésio anidro (MgSO4), filtrada com papel de 

filtro pregueado e concentrada sob pressão reduzida obtendo-se um líquido 

levemente amarelado, que formou um sólido cristalino ao atingir a temperatura 
ambiente.  P.f.: 42,9-43,2°C. IV (Pó, ATR): 2958, 2924, 2852, 1811, 1435, 1377, 

1362, 1272, 1131, 847, 813, 743 cm-1. RMN de 1H (400 MHz, CDCl3) δ ppm: 

8,00 (dd, ArH, J1 = 6,8 Hz, J2 = 3,2 Hz, 2H); 7,58 (dd, ArH, J1 = 6,8 Hz, J2 = 3,2 

Hz, 2H). RMN 13C (100 MHz, CDCl3) δ ppm: 155, 129, 121. Sólido cristalino, 

10,7849 g (88%).222 
 

 
4,7-dibromo-2,1,3-benzotiadiazol(3): em um balão de 3 bocas de 1000 mL 

equipado com funil de adição e condensador, foram transferidos HBr 48% (150 
mL) e 2,1,3-benzotiadiazol (2) (73,4 mmol, 9,995g). A mistura foi agitada até a 

total solubilização. Em seguida, preparou-se uma solução de bromo em HBr 

adicionando o bromo (220,2 mmol, 35,190g) ao funil contendo HBr 48% (100 

mL). A solução foi adicionada lentamente sobre a mistura por 5 h formando um 
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precipitado laranja durante a reação. Após a adição de Br2/HBr, submeteu-se a 

mistura a refluxo (80 ºC) por 6 h. Ao verificar o término da reação por CCD, 

resfriou-se a mistura a temperatura ambiente e uma solução saturada de 

bissulfito de sódio (NaHSO3, 150 mL)) foi adicionada descolorindo totalmente a 

reação e formando um precipitado amarelo claro. O sólido foi filtrado em funil de 

büchner e lavado com água destilada (1000 mL). Posteriormente foi dissolvido 

em diclorometano (300 mL) e extraído em 200 mL de água destilada. A água 

mãe foi extraída com diclorometano (2 x 100 mL) e a fase orgânica foi lavada 

com bicarbonato de sódio, seca com MgSO4 anidro, filtrada com papel de filtro 

pregueado e concentrada sob pressão reduzida para retirada do solvente. Um 

sólido amarelo foi obtido. O composto foi recristalizado em etanol comercial e 
colocado em um dessecador contendo sílica gel. P.f.: 188,1-189,8 °C. IV (Pó, 
ATR): 3080, 3047, 2994, 2966, 1476, 1309, 935, 873, 824 cm-1. RMN de 1H (400 
MHz, CDCl3) δ ppm: 7,73 (s, ArH, 2H). Sólido branco, 19,8508 g (92%).111 

 

 
3,6-dibromo-1,2-benzenodiamina (9): em um balão de 250 mL foram 

adicionados o 4,7-dibromo-2,1,3-benzotiadiazol (3) (6,8 mmol, 1,999g), THF (15 

mL) e etanol (25 mL). O sistema foi colocado em banho de gelo e pequenas 

porções de boroidreto de sódio (NaBH4, 34 mmol, 1,286 g) foram adicionadas. 

Em seguida, adicionou-se CoCl2.6H2O (0,2 mmol, 0,026 g), deixando o meio com 

uma coloração escura e liberando gás (H2S). A reação ocorreu por toda noite a 

temperatura ambiente sob agitação e coberto com papel alumínio. Uma CCD foi 

realizada no dia seguinte, confirmado o fim da reação. O sistema foi aquecido 

até a temperatura de 80 ºC por 20 minutos e depois feita a filtração a quente 

utilizando papel de filtro pregueado. Então, a solução foi concentrada para 

retirada do solvente e um material denso foi obtido. Ao sólido foi adicionado água 

destilada (50 mL) e extraiu-se com diclorometano (3 x 40 mL). A fase orgânica 

foi seca com MgSO4 anidro, filtrada em papel pregueado e concentrada sob 
pressão reduzida. P.f.: 91-92,2 °C. IV (Pó, ATR): 3397, 3367, 3327, 2962, 1649, 

1446, 1259, 11240, 1131, 1065, 1015, 868, 791, 765 cm-1. RMN de 1H (400 MHz, 
CDCl3) δ ppm: 6,84 (s, ArH, 2H); 3,90 (sl, -NH2, 4H). Sólido branco, 1,7675 g 

(97%).199  
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4,7-dibromo2,1,3-benzoselenadiazol(10): em um balão de fundo redondo de 

250 mL foram adicionados 3,6-dibromo-1,2-benzenodiamina (9) (20,3 mmol, 

5,398 g) e 100 mL de etanol. Em seguida a mistura foi submetida a refluxo. 

Enquanto a mistura era aquecida, uma solução de SeO2 (20 mmol, 2,252 g) em 

água quente foi preparada e adicionada ao balão. A reação foi mantida em 

refluxo por 12 h. Ao término da reação confirmada por CCD, o solvente foi 

evaporado deixando um resíduo que foi submetido a uma extração usando água 

destilada (30 mL) e clorofórmio (3 x 30 mL). Depois 60 mL de uma solução de 

NaCl saturada foi empregada para lavagem. Então, o produto foi concentrado e 

purificado utilizando uma coluna com sílica e éter de petróleo como fase móvel. 

RMN de 1H (400 MHz, CDCl3) δ ppm: 7,73 (s, ArH, 2H). Sólido amarelo, 5,9055 

g (86%).224 

 

 

4,7-dibromo-1,2,3-benzotriazol (13): em um balão de 2 bocas de 250 mL 

equipado com funil de adição e condensador foram adicionados o 3,6-dibromo-
1,2-benzenodiamina (9) (13,1 mmol, 3,484 g), ácido acético (52 mL). No funil de 

adição foi adicionado o nitrito de sódio (NaNO2, 14,5 mmol, 1,000 g) dissolvido 

em 2 mL de água destilada. O sistema foi colocado sob banho de gelo 

controlando a temperatura entre 0-10 ºC e a solução de NaNO2 foi adicionada 

lentamente deixando a mistura reacional com uma cor marrom claro. A reação 

foi deixada por 1 h sob agitação à temperatura ambiente. Em seguida a mistura 

foi vertida em água gelada (200 mL) e gelo, filtrada a pressão reduzida, lavado 
com água destilada gelada e seco no dessecador de sílica gel. P.f.: 255,3-256,2 

°C. IV (Pó, ATR): 3116, 3065, 3009, 2920, 2851, 1248, 1223, 1175, 1125, 1109, 

1072, 1057, 1015, 1001, 945, 909, 834, 815, 723, 660, 645 cm-1. RMN de 1H 
(400 MHz, DMSO) δ ppm: 7,64 (s, ArH, 2H). Sólido bege claro, 3,6007 g 

(91%).185  
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4,7-dibromo-2-metil-1,2,3-benzotriazol (14): um sistema contendo um balão 

de duas bocas de 250 mL adaptado com funil de adição e condensador de refluxo 

foi previamente aquecido sob fluxo de gás nitrogênio. Ao balão foram 
adicionados 4,7-dibromo-1,2,3-benzotriazol (13) (6 mmol, 1,662 g) e K2CO3 (30 

mmol, 4,146 g) e DMF (30 mL). Em seguida a mistura foi agitada por 30 min a 

80 ºC. Então, o iodometano (30 mmol, 4,258 g) foi adicionado gota a gota à 

mistura reacional e a agitação continuou por 6 h. A mistura foi refluxada e agitada 

por 5 h. Após resfriar a temperatura ambiente, 50 mL de água destilada foi 

adicionada ao balão e em seguida a mistura foi transferida para  um funil de 

separação onde realizou-se a extração do composto desejado com uma mistuta 

1:1 de hexano/acetato de etila, repetindo a extração com 3 x 50 mL da mistura. 

A fase orgânica foi lavada com uma solução de NaCl saturada, seca com MgSO4 

anidro, filtrada em papel de filtro pregueado e o solvente evaporado a pressão 

reduzida. A purificação deu-se por cromatografia em coluna em sílica gel onde o 
eluente foi uma mistura de hexano/cloroformio (40/60 mL).191 P.f.: 178,1-178,6 

°C. IV (Pó, ATR): 3063, 2954, 2923, 2853, 1498, 1292, 1193, 949, 812 cm-1. 

RMN de 1H (400 MHz, CDCl3) δ ppm: 7,46 (s, ArH, 2H); 4,59 (s, -NCH3, 3H). 

Sólido branco, 0,4017 g (23%).  

 

Preparação dos haletos: foram transferidos para um balão de 250 mL, os 

respectivos bromos fenóis (27,7 mmol), K2CO3 (69,3 mmol, 9,578 g), e DMF (100 

mL). A mistura ficou sob refluxo por 24 h. A reação foi acompanhada por CCD. 

Ao fim da reação, realizou-se extração usando hexano/acetato (1:1). A fase 

orgânica foi seca com MgSO4 anidro, filtrada com papel de filtro pregueado e 

concentrada a pressão reduzida. Um óleo foi obtido e em seguida purificado por 

microdestilação sob pressão reduzida.225,226   
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1-bromo-4-octilóxibenzeno (4a): IV (Pó, ATR): 2925, 2855, 1591, 1489, 1469, 

1390, 1285, 1242, 1170, 1072, 1027, 1002, 820, 757, 668, 640 cm-1. RMN de 1H 
(400 MHz, CDCl3) δ ppm: 7,35 (d, ArH, J = 8,7 Hz, 2H); 6,77 (d, ArH, J = 8,7 Hz, 

2H); 3,90 (t, -OCH2CH2-, J = 6,4 Hz, 2H); 1,76 (qt, -OCH2CH2CH2-, J = 6,5 Hz, 

2H); 1,47-1,30 (m, -CH2- 10H); 0,85 (t, -CH3, J = 6,5 Hz, 3H). Óleo incolor, 7,7428 

g (98%). 

 

 
1-bromo-4-decilóxibenzeno (4b): IV (Pó, ATR): 2923, 2854, 1591, 1578, 

1489, 1468, 1389, 1285, 1242, 1170, 1101, 1072, 1002, 820, 722, 641 cm-1. RMN 
de 1H (400 MHz, CDCl3) δ ppm: 7,32 (d, ArH, J = 9,0 Hz, 2H); 6,74 (d, ArH, J = 

9,0 Hz, 2H); 3,87 (t, -OCH2CH2-, J = 6,5 Hz, 2H); 1,74 (qt, -OCH2CH2CH2-, J = 

6,5 Hz, 2H); 1,45-1,27 (m, -CH2- 14 H); 0,88 (t, -CH3, J = 6,2 Hz, 3H). Óleo incolor, 

7,9837 g (92%).   

 

 
1-bromo-4-dodeciloxibenzeno (4c). P.f.: 30,8-33,2 ºC. IV (Pó, ATR): 2917, 

2849, 1 4 8 9 , 1473, 1237, 1171, 820, 764, 637 cm-1. RMN de 1H (400 MHz, 
CDCl3) δ ppm: 7,36 (d, ArH, J = 8,8 Hz, 2H); 6,77 (d, ArH, J = 8,8 Hz, 2H); 3,91 

(t, -O-CH2CH2-, J = 6,5 Hz, 2H ); 1,77 (qt, -OCH2CH2CH2-, J = 6,5 Hz, 2H); 1,47-

1,27 (m, -CH2-, 18H); 0,88 (t, -CH3, J = 6,1 Hz, 3H). Sólido branco, 7,7531 g         

(82%). 
 

 
1-bromo-4-tetradeciloxibenzeno (4d). P.f.: 42,8-43,9 ºC. IV (Pó, ATR): 2916, 
2865, 2848, 1490, 1469, 1239, 1027, 820, 793, 744, 719, 639 c m 1 .  RMN de 1H 
(400 MHz, CDCl3) δ ppm: 7,36 (d, ArH, J = 9,0 Hz, 2H); 6,77 (d, ArH, J = 9,0 Hz, 

2H); 3,91 (t, -OCH2CH2-, J = 6,5 Hz, 2H); 1,77 (qt, -OCH2CH2CH2-, J = 6,5 Hz, 

2H); 1,47-1,26 (m, -CH2-, 22H); 0,88 (t, -CH3, J = 6,1 Hz, 3H). Sólido branco, 

9,2089 g (90%). 
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1-bromo-3-(dodeciloxi)benzeno (4e): IV (Pó, ATR): 2923, 2853, 1589, 1467, 

1434, 1284, 1228, 860, 838, 740, 680 cm-1. RMN de 1H (400 MHz, CDCl3) δ 

ppm:  7,17 (s, ArH, 1H); 7,11 (d, ArH, J = 7,8 Hz, 1H); 7,08-7,02 (m, ArH, 1H); 

6,82 (d, ArH, J = 7,8 Hz, 1H); 3,92 (t, -OCH2CH2-, J = 6,5 Hz, 2H); 1,75 (qt,                               

-OCH2CH2CH2-, J = 6,5 Hz, 2H); 1,47-1,27 (m, -CH2-, 18H); 0,88 (t, -CH3, J = 6,7 

Hz, 3H). Óleo incolor, 9,3604 g (99%). 

 

 
4-bromo-1,2-bis(dodeciloxi)benzeno (4f): para um balão de 250 mL, foram 

transferidos 1,2-bis(dodeciloxi)benzeno (11,2 mmol, 5,004 g), NBS (11,3 mmol, 

2,011 g), SiO2 (83,2 mmol, 5,330 g) e diclorometano (100 mL). A mistura agitada 

a temperatura ambiente por 20 h e acompanhada por CCD. Após o término da 

reação, a mesma foi filtrada em papel de filtro pregueado e o resíduo sólido 

resultante foi recristalizado em etanol e deixado no dessecador.227 P.f.: 46,8-47,0 

°C. IV (Pó, ATR): 2955, 2914, 2873, 2848, 1505, 1466, 1402, 1218 ,763, 723, 

801 cm-1. RMN de 1H (400 MHz, CDCl3) δ ppm: 6,99 (d, ArH, J = 2,0 Hz, 1H); 

6,93 (dd, ArH, J1 = 8,0 Hz, J2 = 2,0 Hz, 1H); 6,73 (d, ArH, J = 8,0 Hz, 1H); 3,95 (t, 

-OCH2CH2-, J = 6,5 Hz, 4H); 1,79 (m, -OCH2CH2CH2-, 4H); 1,45-1,27 (m, -CH2-, 

36H); 0,88 (t, -CH3, J = 6,0 Hz, 6H). Sólido branco, 12,8134 g (88%). 

 

 
4-bromofenildodecilsulfano (4g): em um balão de 50 mL, foram transferidos 4-

bromobenzenotiol (2,64 mmol, 0,499 g), 1-bromododecano (3,17 mmol, 0,790 g) 

carbonato de potássio (K2CO3, 3,17 mmol, 0,437 g), e DMF (30 mL). A reação 

ficou sob refluxo por 20 h. Após confirmar o final da reação por meio da CCD, 

uma extração usando uma mistura de solventes, hexano e acetato (1:1) foi 

realizada, juntamente com a adição de 30 mL de água. A fase orgânica foi lavada 

com 30 mL de solução de NaCl saturada e em seguida seca com MgSO4 anidro, 

filtrada com papel de filtro pregueado e concentrada a pressão reduzida. Foi 
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obtido um óleo que ao atingir a temperatura ambiente tornou-se sólido. Então foi 

feita uma recristalização para purificação do composto, utilizando metanol como 

solvente.228 P.f.: 45,2-46,1 ºC. Sólido branco, 0,7358 g (78%). 

 
Preparação dos alquinóis: para um balão de três bocas de 125 mL sob fluxo 

de gás nitrogênio, foram transferidos, os brometos de aril-alquil-éter (11,50 

mmol), PdCl2(PPh3)2 (0,23 mmol, 0,161 g) e THF seco (30 mL). Esta mistura foi 

aquecida até alcançar 50 ºC e então adicionou-se trifenilfosfina (0,57 mmol, 150 

g). Logo em seguida foi adicionado CuI (0,23 mmol, 0,044 g). Esta mistura foi 

aquecida até temperatura de refluxo e 2-metil-3-butin-2-ol (22,9 mmol, 1,926 g) 

foi lentamente adicionado ao sistema. O refluxo foi mantido por 

aproximadamente 6h e análise de CCD indicou o término da reação. A reação 

foi resfriada a temperatura ambiente e concentrada a pressão reduzida. O 

resíduo foi purificado através de coluna cromatográfica em sílica gel utilizando-

se hexano/acetato (95:5) como eluente.229-
230

231 

 

 
4-(4-(octiloxi)fenil-2-metil)-but-3-in-2-ol (5a). P.f.: 54,5-57,3 ºC. IV (Pó, ATR): 
3437, 2922,2363, 1607, 1569, 1508, 1468, 1371, 1268, 1109, 1047, 1024, 961, 

905, 836, 724, 649 cm-1. RMN de 1H (400 MHz, CDCl3) δ ppm: 7,33 (d, ArH,         

J = 8,7 Hz, 2H);  6,81 (d, ArH, J = 8, 7 Hz, 2H); 3,93 (t, -OCH2CH2-, J = 6,5 Hz , 

2H); 1,77 (qt, J = 7,3 Hz -OCH2CH2CH2-, 2H); 1,60 (sl, -CH3, 6H); 1,46-1,29 (m,     

-CH2-, 10H); 0,88 (t, -CH3, J = 6,5 Hz, 3H). Sólido amarelo escuro, 3,2551 g           

(98 %). 

 

 
4-(4-(deciloxi)fenil-2-metil)-but-3-in-2-ol (5b). P.f.: 42,2-44,4 ºC. IV (Pó, ATR): 
3435, 2922, 2853, 1607, 1569, 1508, 1468, 1377, 1246, 1168, 1096, 1021, 962, 
905, 833, 799, 756, 723, 691, 647 cm-1. RMN de 1H (400 MHz, CDCl3)δ ppm:  
7,33 (d, J = 8,7 Hz, ArH, 2H); 6,81 (d, ArH, J = 8,7 Hz, 2H); 3,93 (t, J = 6,5 Hz,      

-OCH2CH2-, 2H); 2,09 (s, -OH, 1H); 1,77 (qt, J = 7,3 Hz, -O-CH2-CH2-CH2-, 2H); 

1,60 (s, -CH3, 6H); 1,47-1,28 (m, -CH2- 14 H); 0,88 (t, J = 6,1 Hz, -CH3, 3H). 

Sólido amarelo escuro, 3,3485 g (92%).   
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4-(4-(dodeciltio)fenil)-2-metilbut-3-in-2-ol (5c). P.f.: 43,6-45,8 ºC. IV (Pó, 
ATR): 3402, 2980, 2924, 2854, 2228, 1738,1606, 1570, 1509, 1468, 1374, 1244, 

1168, 1109, 1046, 962, 908, 832, 737, 704, 615 cm-1. RMN de 1H (400 MHz, 
CDCl3) δ ppm: 7,33 (d, ArH, J = 8,7 Hz, 2H); 6,81 (d, ArH, J = 8,7 Hz, 2H); 3,94 

(t, J = 6,5 Hz, -OCH2CH2-, 2H);  2,04 (sl, -OH, 1H); 1,71 (qt, J = 6,5 Hz,                         

-OCH2CH2-CH2-, 2H); 1,62 (sl, -CH3, 6H); 1,51-1,26 (m, -CH2-, 18H); 0,88 (t, J = 

5,5 Hz, -CH3, 3H). Sólido amarelo escuro, 3,6057 g (91%). 

 

 
4-(4-(tetradeciloxi)fenil-2-metil)-but-3-in-2-ol (5d). P.f.:  44,5-46,7 ºC. IV (Pó, 
ATR): 3430, 2955, 2916, 2850, 2235, 1606, 1509, 1472, 1242, 1172, 1160, 834, 

780 cm-1. RMN de 1H (400 MHz, CDCl3) δ ppm:  7,33 (d, ArH, J = 8,8 Hz, 2H); 

6,77 (d, ArH, J = 8,8 Hz, 2H); 3,94 (t, -OCH2CH2-, J = 6,5 Hz, 2H );  2,06 (s, -OH, 

1H); 1,77 (qt, -O-CH2-CH2-CH2-, J = 7,3 Hz, 2H); 1,60 (s,-CH3, 6H), 1,47-1,26 

(m,-CH2-, 22H); 0,88 (t, -CH3, J = 6,13 Hz, 3H). Sólido amarelo escuro, 3,8992 g 

(91%). 

 

  
4-(3-(dodeciloxi)fenil)-2-metilbut-3-in-2ol (5e). P.f.:  54,0-54,7 ºC. IV (Pó, 
ATR): 3468, 2936, 2915, 2848, 2225, 1731, 1595, 1581, 1397, 1363, 1028, 944, 

875, 857, 792, 689 cm-1. RMN de 1H (400 MHz, CDCl3) δ ppm: 7,23 (s, ArH, 1H); 

7,17 (d, ArH, J = 7,9 Hz,1H); 6,96 (t, ArH, J = 7,9 Hz,1H); 6,86 (d, ArH, J = 7,9, 

Hz,1H); 3,93 (t, -OCH2CH2-, J = 6,5 Hz, 2H); ); 2,02 (s, -OH, 1H); 1,83-1,70 (m,   

-OCH2CH2CH2-, 2H); 1,62 (s, -CH3, 6H); 1,52-1,27 (m, -CH2-, 18H); 0,88 (t, -CH3, 

J = 6,9,3H). Sólido amarelo escuro, 3,4472 g (87%).  
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4-(3,3-bis(dodeciloxi)fenil)-2-metilbut-3-in-2-ol (5f). P.f.: 61,8-62,4 ºC. IV (Pó, 
ATR): 3280, 2954, 2918, 2872, 2849, 2225, 1514, 1468, 1130, 854, 815, 721 cm-

1. RMN de 1H  (400 MHz, CDCl3) δ ppm:  6,99 (d, ArH, J = 2,0 Hz, 1H); 6,94 (dd, 

ArH, J1 = 8,0 Hz; J2 = 2,0 Hz, 1H); 6,78 (d, ArH, J = 8,0 Hz,  1H); 3,97 (t,                        

-OCH2CH2-, J = 5,4 Hz, 4H); 2,01 (s, -OH, 1H); 1,80 (qt, -OCH2CH2CH2-, J = 7,3 

Hz, 4H); 1,61 (s, -CH3, 6H); 1,48-1,26 (m, -CH2-, 36H); 0,88 (t, J = 6,1 Hz -CH3, 

6H). Sólido branco, 4,3182 g (71%). 

 

Preparação dos alcinos terminais: ao balão de duas bocas de 100 mL sob 

fluxo de gás nitrogênio, foram transferidos, 40 mL de tolueno, os respectivos 

alquióis (1,0 mmol), hidróxido de potássio (KOH, 1,0 mmol, 0,040 g) e fosfato de 

potássio (K3PO4, 1,0 mmol, 0,212 g). Um condensador foi adaptador ao sistema 

e a mistura foi deixada sob agitação vigorosa e refluxo por 30 minutos. A reação 

foi monitorada por CCD. Confirmado por CCD o término da reação, resfriou-se o 

sistema, filtrou o material em celite e concentrou a pressão reduzida.  O 

composto foi purificado através de coluna cromatográfica utilizando sílica gel e 

n-hexano como eluente.163 

 

 
1-octiloxi-4-etinilbenzeno (6a). IV (Pó, ATR): 3317, 3295, 3042, 2925, 2855, 

2108, 1606, 1506, 1 4 6 8 ,  1288, 1246, 1169, 1025, 830 cm-1. RMN de 1H (400 
MHz, CDCl3) δ ppm: 7,42 (d, ArH, J = 8,9 Hz, 2H); 6,83 (d, ArH, J = 8,9 Hz, 2H); 

3,95 (t, -OCH2CH2-, J = 6,6 Hz, 2H); 2,99 (s, -C≡C-H, 1H); 1,78 (qt,                                

-OCH2CH2CH2-, J = 7,1 Hz, 2H); 1.45 (qt, -CH2-, J = 7,1 Hz, 2H), 1,38-1,29 (m,     

-CH2, 8H); 0,88 (t, -CH3, J = 7,0 Hz, 3H). Óleo levemente amarelo, 0,1935 g 

(84%).  
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1-deciloxi-4-etinilbenzeno (6b). IV (Pó, ATR): 3317, 3298, 2923, 2854, 2108, 

1888, 1606, 1606, 1506, 1468, 1288, 1246, 1169, 1068, 830 cm-1. RMN de 1H  
(400 MHz, CDCl3) δ ppm: 7,41 (d, Ar H, J = 8,7 Hz, 2H); 6,83 (d, ArH, J = 8,7 

Hz, 2H); 3,95 (t, -OCH2CH2-, J = 6,5 Hz, 2H);  2,99 (s, -C≡C-H, 1H); 1,77 (qt,         

-OCH2CH2CH2-, J = 6,1 Hz, 2H); 1,43-1,27 (m, -CH2-, 14H); 0,88 (t, -CH3, J = 6,1 

Hz, 3H). Óleo levemente amarelo, 0,2300 g (89%). 

 

 
1-dodeciloxi-4-etinilbenzeno (6c/15b). IV (Pó, ATR): 3313, 3291, 2954, 2919, 

2850, 2108, 1606, 1506, 1473, 1288, 1247, 1171, 1023, 837 cm-1. RMN de 1H  
(400 MHz, CDCl3) δ ppm: 7,41 (d, ArH, J = 8,7 Hz, 2H); 6,83 (d, J = 8,7 Hz,     

ArH, 2H); 3,95 (t, -OCH2CH2-, J = 6,5 Hz, 2H); 2,99 (s, -C≡C-H, 1H); 1,77 (qt,          

-OCH2CH2CH2-, J = 6,5 Hz, 2H); 1,47-1,27 (m, -CH2-, 18H); 0,88 (t, -CH3, J = 6,1 

Hz, 3H). Óleo levemente amarelo, 0,2493 g (87%). 

 

 
1-tetradeciloxi-4-etinilbenzeno (6d). P.f.: 36,9-38,7 ºC. RMN de 1H (400 MHz, 
CDCl3) δ ppm: 7,41 (d, ArH, J = 8,7 Hz, 2H); 6,83 (d, ArH, J = 8,8 Hz, 2H); 3,95 

(t, -OCH2CH2-, J = 6,5 Hz, 2H); 2,99 (s, -C≡C-H, 1H); 1,76 (qt, -OCH2CH2CH2-, 

2H); 1,47-1,26 (m, -CH2-, 22H); 0,88 (t, -CH3, J = 5,9 Hz, 3H). Sólido levemente 

amarelo, 0,2674 g (85%). 

 

 
1-(dodeciloxi)-3-etinilbenzeno (6e). RMN de 1H (400 MHz, CDCl3) δ ppm: 7,21 

(s, ArH, 1H); 7,18 (d, ArH, J = 7,8 Hz, 1H); 7,05 (t, ArH, 1H); 6,90 (d, ArH, J = 7,8 

Hz, 1H); 3,94 (t, -OCH2CH2-, J = 6,5 Hz, 2H); ); 3,05 (s, -C≡C-H, 1H); 1,77             

(qt, -OCH2CH2CH2-, J = 6,7 Hz, 2H); 1,48-1,27 (m, -CH2-, 18H); 0,88 (t, -CH3, J 

= 6,9 Hz, 3H). Óleo transparente, 0,2378 g (83%). 
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1,2-bis(dodeciloxi)-4-etinilbenzeno (6f/15c): P.f.: 45,6-46,5 ºC. RMN de 1H 
(400 MHz, CDCl3) δ ppm:  7,07 (d, ArH, J = 2,0 Hz, 1H), 6,99 (dd, ArH, J1 = 8,0 

Hz e J2 = 2,0 Hz, 1H); 6,79 (d, ArH, J = 8,0 Hz, 1H,); 3,97 (t, -OCH2CH2-, J = 4,2 

Hz, 2H);   2,98 (s, -C≡C-H, 1H); 1,81 (qt, -OCH2CH2CH2-, J = 6,8 Hz, 2H); 1,50-

1,26 (m, -CH2, 36H); 0,88 (t, -CH3, J = 6,9, 6H). Sólido levemente amarelo, 0,4049 

g (86%). 
 

 
1-dodeciloxi-4-etinil-2-nitrobenzeno (15d). IV (Pó, ATR): 3286, 3268, 3095, 

3075, 2916, 2849, 2107, 1614, 1526, 1466, 1342, 1261, 1200, 1162, 990, 954, 
818 cm-1. RMN de 1H (400 MHz, CDCl3) δ ppm: 7,93 (d, ArH, J =2,0 Hz, 1H); 

7,60 (dd, ArH, J1 = 8,7 Hz, J2 = 2,0 Hz, 1H);  7,01  (d, ArH, J = 8,7 Hz, 1H); 4,10 

(t, -OCH2CH2-, J = 6,4 Hz, 2H);  3,07(s, -C≡C-H, 1H);  1,85 (qt, -OCH2CH2CH2-, 

J = 6,5 Hz, 2H); 1,42-1,26 (m, -CH2-, 18H); 0,88 (t, -CH3, J = 6,1 Hz, 3H). Óleo 

levemente amarelo, 0,2851 g (86%). 

 

 
2-(dodeciloxi)-6-etinilnaftaleno (15f). P.f.: 54,8-56 ºC. IV (Pó, ATR): 3299, 

3061, 2955, 2917, 2872, 2872, 2849, 1625, 1598, 1498, 1471, 1387, 1364, 1329, 

1159, 1024, 900, 860, 821, 649, 612 cm-1. RMN de 1H (400 MHz, CDCl3) δ ppm:  
7,93 (d, J = 1,5 Hz, ArH, 1H); 7,68 (d, ArH, J = 8,4 Hz, 1H); 7,63 (d, ArH, J = 8,4 

Hz, 1H); 7,47 (dd, ArH, J1 = 8, Hz, J2 = 1,51 Hz, 1H); 7,16  (dd, ArH, J1 = 8,4 Hz, 

J2 = 2,2 Hz, 1H); 7,09 (d, ArH, J = 2,2 Hz, 1H); 4,07 (t, -OCH2CH2-, J = 6,5 Hz, 

2H); 3,10 (s, -C≡C-H, 1H); 1,85 (qt, -OCH2CH2CH2-, J = 6,6 Hz, 2H); 1,49 (m,       

-OCH2CH2CH2-CH2-, 2H); 1,53-1,27 (m, -CH2-, 18H); 0,88 (t, -CH3, J = 6,3 Hz, 

3H). Sólido branco, 0,3096 g (92%).  
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1-dodecil-4-(4-etinilfenil)piperazina (15g). P.f.: 70,5-72,7 ºC. IV (ATR): 3311, 

2916, 2849, 2818, 2777, 2102, 1607, 1512, 1464, 1452,1343, 1248, 1187, 1162, 

1136, 822, 722, 637 cm-1. RMN de 1H (400 MHz, CDCl3) δ ppm: 7,50 (d, ArH,    

J = 9,0 Hz, 2H); 6,68 (d, ArH, J = 9,0 Hz, 2H); 3,18 (t, -N-CH2-CH2-N-, J = 5,1 Hz, 

4H); 2,58 (t, -N-CH2-CH2-N-, J = 4,9 Hz, 4H); 2,37 (t, -N-CH2-CH2, J = 8,0 Hz, 

2H); 1,69 (sl, C≡CH, 1H); 1,55 (qt, -N-CH2-CH2-CH2-, J = 5,4, 2H), 1-37-1,26 (m, 

-CH2-, 18H), 0,88 (t, -CH3, J  = 6,43 Hz, 3H). Sólido branco, 0,2979 g (84%).  

 
8.9 Síntese e caracterização dos compostos finais  
 
8.9.1 Síntese dos produtos finais derivado do 2,1,3-benzotiadiazol 
 

Uma mistura de 4,7-dibromo-2,1,3-benzotiadiazol (3) (100mg, 0,341 

mmol), PdCl2 (PPh3)2 (23,93 mg, 0,034 mmol), CuI (6,5 mg, 0,034 mmol) e 

trifenilfosfina (8,9 mg, 0,034 mmol) em trietilamina/THF 1:1 (40 mL) foram 
agitados sob refluxo por 10 min. Os respectivos arilacetilenos terminais (6a-g) 

(2,2 mmol) foi adicionado gota a gota dissolvido em THF. A mistura reacional foi 

submetida a refluxo durante 12 h. Em seguida, resfriou-se até à temperatura 

ambiente, fez a filtração e lavou com trietilamina. Após a retirada completa do 

solvente formou-se um sólido. O produto, então, foi purificado por cromatografia 

em coluna sobre sílica gel (eluente: hexano/CH2Cl2), para fornecer os 

respectivos compostos finais 7a-g.117,229-231 

 

 
 
4,7-bis{[4-(octiloxi)fenil]etinil}-2,1,3-benzotiadiazol (7a). IV (Pó, ATR): 2922, 

2850, 2207, 1601, 1556, 1510, 1469, 1284, 1168, 1043, 882 cm1. RMN de 1H  
(400 MHz, CDCl3) δ ppm:  7,74 (s, ArH, 2H); 7,59 (d, ArH, J = 8,0, Hz, 4H); 6,91 

(d, ArH, J = 8,0 Hz, 4H); 3,99 (t, -OCH2CH2-, 4H); 1,77-1,84 (m, -OCH2CH2CH2-, 

4H); 1,31 (m, -CH2-, 20 H); 0,89 (t, -CH3, 6H). RMN de 13C (100 MHz, CDCl3)  
ppm: 132,3, 130,4, 128,2, 126,1, 122,7, 114,8, 76,7, 31,9, 31,8, 29,7, 29,4, 29,2, 

26,1, 22,6, 14,1. APPI-MS m/z = 593,3185 [M+H]+. Sólido verde, 0,1739 g (86%).   



Procedimento experimental 

174 
 

 
4,7-bis{[4-(deciloxi)fenil]etinil}-2,1,3-benzotiadiazol (7b). IV (Pó, ATR): 2955, 

2919, 2851, 2208, 1603, 1561, 1510, 1474, 1463, 1392, 1281, 1244, 1170, 1108, 
1049, 1022, 888, 833 cm-1. RMN de 1H  (400 MHz, CDCl3)δ ppm: 7,74 (s, ArH, 

2H); 7,59 (d, ArH, J = 8,0 Hz, 4H); 6,90 (d, ArH, J = 8,0 Hz, 4H); 3,99 (t,                        

-OCH2-CH2-, J = 6,0 Hz, 4H); 1,80 (m, -OCH2CH2CH2-, 4H); 1,28 (m, -CH2-, 28H); 

0,89 (t, -CH3, 6H). RMN de 13C (100 MHz, CDCl3)  ppm: 160,1, 154,6, 134,2, 

133,8, 132,3, 117,3, 114,5, 98,0, 84,5, 68,4, 32,1, 29,8, 29,6, 29,6, 29,4, 26,2, 
22,9, 14,4. APPI-MS m/z = 649,3825 [M+H]+. Sólido verde, 0,1682 g (76%). 

 

 
4,7-bis{[4-(dodeciloxi)fenil]etinil}-2,1,3-benzotiadiazol (7c). IV (Pó, ATR): 
2955, 2918, 2850, 2208, 1603, 1510, 1474, 1462, 1245, 1170, 1023, 842 cm-1. 
RMN de 1H  (400 MHz, CDCl3) δ ppm: 7,74 (s, ArH, 2H); 7,59 (d, ArH,                        

J = 8,0 Hz, 4H); 6,91 (d, ArH, J = 8,0 Hz, 4H); 3,99 (t, -OCH2CH2-, J = 6,5 Hz, 

4H); 1,76-1,86 (m, -OCH2CH2CH2-, 4H); 1,28 (m, -CH2-, 36H); 0,88 (t, -CH3, 6H). 

RMN de 13C (100 MHz, CDCl3)  ppm: 159,8, 133,5, 132,0, 117,1, 114,6, 114,4, 

97,7, 84,3, 68,1, 31,9, 29,6, 29,5 29,3, 29,1, 25,9, 22,6, 14,0. APPI-MS m/z = 

705,4442 [M+H]+. Sólido verde, 0,1804 g (75%). 

 

 
4,7-bis{[4-(tetradeciloxi)fenil]etinil}-2,1,3-benzotiadiazol (7d). IV (Pó, ATR): 
2955, 2917, 2850, 2208, 1602, 1510, 1474, 1462, 1244, 1170, 1022, 823 cm−1. 
RMN de 1H  (400 MHz, CDCl3) δ ppm: 7,74 (s, ArH, 2H); 7,59 (d, ArH,                        

J = 8,0 Hz, 4H); 6,90 (d, ArH, J = 8,0 Hz, 4H); 3,99 (t, -OCH2CH2-, J = 6,4 Hz, 

4H); 1,76-1,86 (m, -OCH2CH2CH2-, 4H); 1,27 (m, -CH2-, 44H);  0,88 (t, -CH3, 6H). 

RMN de 13C (100 MHz, CDCl3) δ ppm: 159,9, 154,5, 133,5, 132,0, 117,2, 114,7, 



Procedimento experimental 

175 
 

97,8, 84,3, 76,7, 68,2, 31,9, 30,1, 29.6, 29,6, 29,6, 29,4, 29,4, 29,2, 26,0, 22,7, 
14,0. APPI-MS m/ z = 761,5071 [M + H]+. Sólido verde, 0,1376 g (53%). 

 

 
4,7-bis{[3-(dodeciloxi)fenil]etinil}-2,1,3-benzotiadiazol (7e). IV (Pó, ATR): 
2954, 2919, 2852, 2212, 1594, 1579, 1499, 1427, 1246, 1168, 1157, 1033, 853, 
773 cm−1. RMN de 1H (400 MHz, CDCl3) δ ppm: 7,78 (s, ArH, 2H); 7,29 (t, ArH, 

J = 8,0 Hz, 2H); 7,24 (dt, ArH, J1 = 1,6 Hz, J2 = 8,0 Hz, 2H);  7,18 (dd, ArH,                

J1 = 1,2 Hz, J2 = 2,4 Hz, 2H); 6,94 (ddd, ArH, J1 = 1,2 Hz, J2 = 2,4 Hz;                          

J3 = 8,0 Hz, 2H); 3,99 (t, J = 8,0 Hz, -OCH2CH2-, 4H); 1,76-1,83 (m,                               

-OCH2CH2CH2-, 4H); 1,43-1,50 (m, -CH2-, 4H); 1,27 (m, -CH2-, 32H); 0,88 (t,            

-CH3, 6H). RMN de 13C (100 MHz, CDCl3) δ ppm: 159,0, 154,4, 132,4, 129,4, 

124,4, 123,4, 117,3, 116,4, 97,6, 85,0, 68,2, 31,9, 29,6, 29,6, 29,4, 29,3, 29,2, 
26,0, 22,7, 14,1. APPIMS m/z = 705,4452 [M + H]+. Sólido verde, 0,1876 g (78%). 

 

 
4,7-bis{[3,4-bis(dodeciloxi)fenil]etinil}-2,1,3-benzotiadiazol (7f). IV (Pó, 
ATR): 2916, 2849, 2359, 2205, 1515, 1467, 1256, 1230, 1132, 852, 816 cm-1. 

RMN de 1H (400 MHz, CDCl3) δ ppm: 7,75 (s, ArH, 2H), 7,25 (dd, ArH, J1 = 8,2 

Hz, J2 = 2,0 Hz, 2H); 7,17 (d, ArH, J = 2,0 Hz, 2H); 6,86 (d, ArH, J = 8,2 Hz, 2H), 

4,03, (t, -OCH2CH2-, J = 8,0 Hz, 8H); 1,77-1,91 (m, -OCH2CH2CH2-, 8H); 1,47-

1,27 (m, -CH2-, 72H); 0,88 (t, -CH3, 12H). RMN de 13C (100 MHz, CDCl3) δ ppm: 

154,4, 148,9, 132,0, 128,4, 125,7, 117,1, 113,4, 98,0, 84,0, 69,5, 69,2, 31,9, 29,7, 
29,6, 29,5, 29,5, 29,4, 29,3, 29,2, 29,2, 26,0, 25,9, 22,6, 14,0. APPI-MS m/z = 

1073,8106 [M+H]+. Sólido verde, 0,2087 g (57%). 
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4,7-bis{[4-(dodeciltio)fenil]etinil}-2,1,3-benzotiadiazol (7g). IV (Pó, ATR): 
2956, 2916, 2849, 2213, 1592, 1497, 1085, 1017, 936, 815 cm-1. RMN de 1H 
(400 MHz, CDCl3) δ ppm:  7,77 (s, ArH, 2H); 7,56 (d, ArH, J = 8,0 Hz, 4H); 7,28 

(d, ArH, J = 8,0 Hz, 4H); 2,97 (t, -SCH2-CH2-, J = 8,0 Hz, 4H); 1,62-1,76                           

(m, -SCH2CH2CH2-, 4H); 1,56-1,26 (m, -CH2-, 36H); 0,88 (t, -CH3, J = 6,6 Hz, 

6H). RMN de 13C (100 MHz, CDCl3) δ ppm:  151,3, 133,2, 132,1, 114,8, 112,4, 

98,4, 84,9, 76,4, 58,7, 52,9, 47,9, 31,9, 29,6, 29,3, 27,6, 26,7, 22,7, 14,1. APPI-

MS m/z = 737,3991 [M+H]+. Sólido verde, 0,1886 g (75%). 

 
8.9.2 Procedimento geral para reação de extrusão do enxofre dos compostos 
derivados do 2,1,3-benzotiadiazol 
 
 

Os compostos finais derivados do BTD 7a-d (0,5 mmol), THF (30 mL), 

etanol (30 mL) foram adicionados ao balão de 125 mL. A solução foi submetida 

a um banho de gelo e NaBH4 (5 mmol, 0,189 g) foi adicionado em pequenas 

porções. Por último, foi adicionado CoCl2.6H2O (1%). A reação é seguida pela 

liberação de gás H2S. A mistura foi agitada por 8 h à temperatura ambiente e 

depois filtrada com uma coluna de celite para separar o sólido preto que precipita 

na reação. O solvente foi evaporado, adicionou-se água (50 mL) e o produto foi 

extraído com CH2Cl2 (3 x 30 mL). A fase orgânica foi seca sobre MgSO4 anidro, 

filtrada com papel de filtro pregueado e o solvente foi removido a pressão 

reduzida, resultando num sólido amarelo. O produto foi purificado por 

cromatografia em coluna em alumina utilizando como eluente 

hexano/diclorometano (1:1) para obter as diaminas 11a-d com rendimento de 

62-82%. As diaminas foram utilizadas imediatamente após a purificação rápida 

para evitar a decomposição.183  
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5.9.3 Procedimento para ciclização do 2,1,3-benzoselenadiazol 

 
As respecticvas diaminas 11a-d (0,4 mmol), etanol (20 mL), THF (10 mL) 

foram transferidas para um balão de 125 mL e aquecidas a 60 ºC . Em seguida 

adicionou-se SeO2  (0,8 mmol, 0,089 g) dissolvido em 2 mL de água a 50 ºC. 

Após 8 h de refluxo, a suspensão foi evaporada e os resíduos foram extraídos 

com CHCl3. A camada orgânica foi lavada com água e depois com solução de 

cloreto de sódio saturada, seca sobre MgSO4 anidro e depois submetida a 

pressão reduzida para retirada dos solventes. Os resíduos foram purificados por 

cromatografia em coluna de sílica gel com hexano/diclorometano como eluente 

para fornecer os compostos desejados 12a-d.226 

 

 
 
4,7-bis{[4-(octiloxi)fenil]etinil}-2,1,3-benzoselenadiazol (12a). IV (Pó, ATR): 
2954, 2921, 2855, 2207, 1602, 1565, 1507, 1473, 1302, 1282, 1244, 1170, 1109, 

1024, 832 cm−1. RMN de  1H (400 MHz, CDCl3) δ ppm: 7,65 (s, ArH, 2 H), 7,59 

(d, ArH, J = 8,0 Hz, 4H); 6,90 (d,  J = 8,0 Hz, 4H); 3,99 (t, -OCH2CH2-, J = 7,0 Hz, 

4H); 1,80 (m, -OCH2CH2CH2-, 4H); 1,46 (m, -CH2-, 4H); 1,29 (m, -CH2-, 16H); 

0,89 (t, -CH3, J = 7,0 Hz , 6H). RMN de 13C (100 MHz, CDCl3) δ ppm: 159,8, 

159,4, 133,5, 132,3, 118,9, 114,6, 97,7, 84,8, 68,2, 31,8, 29,3, 29,2, 26,0, 22,6, 
14,0. APPI-MS m/z = 641,2643 [M+H]+. Sólido laranja, 62%. 

 

 
 
4,7-bis{[4-(deciloxi)fenil]etinil}-2,1,3-benzoselenadiazol (12): IV (Pó, ATR): 
2978, 2927, 1435, 1391, 1354, 1223, 1162, 1139, 1025, 951, 893 Cm−1. RMN de 
1H (400 MHz, CDCl3) δ ppm: 7,65 (s, ArH, 2H), 7,58 (d, ArH, J = 8,0 Hz, 4H), 

6,89 (d, ArH, J = 8,0 Hz, 4H), 3,98 (t, -OCH2CH2-, J = 6,0 Hz, 4H), 1,79 (t,                   

-OCH2CH2CH2-, J = 6,0 Hz, 4H), 1,28 (m, -CH2-, 28H), 0,89 (t, -CH3, J = 6,1 Hz, 

6H). RMN de 13C (100 MHz, CDCl3) δ ppm: 159,8, 159,4, 133,5, 132,3, 118,9, 

114,6, 114,5, 97,7, 84,8, 68,1, 31,9, 29,6, 29,4, 29,3, 29,2, 26,0, 22,7, 14,1. APPI-
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MS m/z = 697,3275 [M+H]+. Sólido laranja, 0,2450 g (88%). 

 

 
 
4,7-bis{[4-(dodeciloxi)fenil]etinil}-2,1,3-benzoselenadiazol (12c). IV (Pó, 
ATR): 2954, 2918, 2850, 1600, 1507, 1474, 1462, 1249, 1109, 1023, 839 cm−1. 

RMN de 1H (400 MHz, CDCl3) δ ppm: 7,65 (s, ArH, 2 H); 7,60 (d, ArH, J = 8,0 

Hz, 4H); 6,91 (d, ArH, J = 8,0 Hz, 4H); 3,99 (t, J = 6,0 Hz, -OCH2CH2-, 4H); 1,81 

(m, -OCH2CH2CH2CH2-, 4H); 1,28 (m, -CH2-, 36H); 0,90 (t, -CH3, J = 6,1 Hz, 6H). 

RMN de 13C (100 MHz, CDCl3)δ ppm: 159,8, 159,4, 133,5, 132,3, 119,0, 114,6, 

114,5, 97,7, 84,8, 68,2, 31,9, 29,6, 29,5, 29,4, 29,3, 29,2, 26,0, 22,7, 14,1. APPI-
MS m/z= 753,3901 [M+H]+. Sólido laranja, 0,1565 g (52%). 

 

 
 
4,7-bis{[4-(tetradeciloxi)fenil]etinil}-2,1,3-benzoselenadiazol (12d). IV (Pó, 
ATR): 2955, 2917, 2850, 2207, 1603, 1507, 1474, 1462, 1281, 1244, 1170, 1022, 

833 cm−1. RMN de  1H  (400 MHz, CDCl3) δ ppm: 7,65 (s, ArH, 2 H); 7,59 (d, 

ArH, J = 8,0 Hz, 4H); 6,91 (d, ArH, J = 8,0 Hz, 4H); 4,00 (t, J = 6,0 Hz, -OCH2CH2, 

4H); 1,81 (t, -OCH2CH2CH2-, J = 6,0 Hz, 4H); 1,47 (m, 4H, -CH2-); 1,27 (m, -CH2, 

40H); 0,89 (t, -CH3, J = 5,9 Hz, 6H). RMN de  13C (100 MHz, CDCl3) δ ppm: 

159,8, 159,4, 133,5, 132,3, 118,9, 114,6, 97,7, 84,7, 68,1, 31,9, 29,6, 29,3, 29,1, 

26,0, 22,6, 14,1. APPI-MS m/z= 809,4519 [M+H]+. Sólido laranja, 0,2392 g 

(74%).  
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5.9.4 Síntese dos produtos finais derivado do 1,2,3-benzotriazol 
 

Uma mistura de 4,7-dibromo-2-metil-1,2,3-benzotriazol (14) e dos 

respectivos arilacetilenos terminais (15a-g) foi submetida ao procedimento de 

obtenção dos derivados dos BTDs (ver seção 5.9.1, pág 173) gerando os 

respectivos compostos finais 16a-g.117,229-231 

 

 
2-metil-4,7-bis(feniletinil)-1,2,3-benzotriazol (16a). IV (Pó, ATR) (16a): 2966, 

2875, 2360, 2342, 1517, 1485, 1439, 1367, 1299, 1061, 920, 848, 836, 756, 691 
cm-1. RMN de 1H (400 MHz, CDCl3) δ ppm: 7,64-7,67(m, Ar-H, 4H); 7,59 (s, ArH, 

2H); 7,40-7,37 (m, Ar-H, 6H); 4,61 (s, -NCH3, 3H). RMN de 13C (100 MHz, CDCl3) 
δ ppm: 144,7, 132,1, 130,2, 128,9, 128,5, 122,9, 113,8, 96,5, 85,2, 43,8. APPI-
MS m/z = 333,1260 [M+H]+. Sólido amarelo, 0,0872g (76%). 

 

 
4,7-bis((4-(dodeciloxi)fenil)etinil)-2-metil-1,2,3-benzotriazol (16b). IV (Pó, 
ATR): 2955, 2850, 2360, 2342, 2203, 1604, 1523, 1468, 1284, 1244, 1170, 1022, 

1003, 835, 813, 721 cm-1. RMN de 1H  (400 MHz, CDCl3) δ ppm: 7,59 (s, ArH, 

2H); 7,54 (d, ArH, J = 8,0 Hz, 4H); 6,89 (d, ArH, J = 8,0 Hz, 4H); 4,60 (s, -NCH3, 

3H); 3,98 (t, -OCH2-CH2-, J = 6,0 Hz, 4H); 183-1,76 (m, -OCH2-CH2-CH2-, 4H); 

1,52-1,20 (-CH2-, 36H); 0,88 (t, -CH3, 6H). RMN de 13C (100 MHz, CDCl3) δ ppm: 

159,8, 144,7, 133,6, 129,9, 114,8, 114,7, 113,8, 96,7, 84,1, 68,3, 43,7, 32,1, 29,8, 

29,8, 29,7, 29,7 29,5, 29,5, 29,3, 26,2, 22,8, 14,3. APPI-MS m/z = 702,4996 

[M+H]+. Sólido amarelo, 0,1860 g (77%). 
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4,7-bis((3,4-bis(dodeciloxi)fenil)etinil)-2-metil-1,2,3-benzotriazol (16c). IV 
(Pó, ATR): 2956, 2850, 2360, 2342, 2202, 1597, 1574, 1523, 1507, 1468, 1417, 

1388, 1257, 1228, 1169, 1068, 996, 812, 773 cm-1. RMN de  1H  (400 MHz, 
CDCl3) δ ppm: 7,54 (s, ArH, 2H); 7,21 (dd, ArH, J1 = 8,0 Hz, J2 = 2,0 Hz, 2H); 

7,14 (d, ArH, J = 2 Hz, 2H); 6,85 (d, ArH , J = 8,0 Hz, 2H); 4,60 (t, -NCH3, 3H); 

4,02 (t, -OCH2-CH2-, J = 6,8 Hz, 8H); 1,83 (m, -OCH2CH2-CH2-, 8H); 1,47 (m,         

-OCH2CH2CH2-CH2-, 8H); 1,40-1,20 (m -CH2-, 64H); 0,87 (t, -CH3, 12H). RMN 
de 13C (100 MHz, CDCl3) δ ppm: 150,3, 148,8, 144,7, 130,0, 125,7, 117,0, 114,9, 

113,7, 113,3, 97,0, 83,8, 69,5, 69,3, 43,7, 32,1, 29,9, 29,8, 29,8, 29,7, 29,6, 29,5, 
29,4, 29,3, 26,2, 26,1, 22,8, 14,2. APPI-MS m/z = 1070,8645 [M+H]+. Sólido 

amarelo, 0,2912 g (79%). 
. 

 

4,7-bis((4-(dodeciloxi)-3-nitrofenil)etinil)-2-metil-1,2,3-benzotriazol (16d). IV 
(Pó, ATR): 2955, 2850, 2360, 2342, 2217, 1618, 1536, 1467, 1342, 1266, 1160, 

1081, 1050, 1017, 995, 894, 818, 730, 669 cm-1. RMN de 1H  (400 MHz, CDCl3) 
δ ppm: 8,10 (d, ArH , J = 2,0 Hz, 2H ); 7,75 (dd, ArH, J1 = 8,8 Hz, J2 = 2,0 Hz, 

2H); 7,56 (s, ArH, 2H); 7,06 (d, ArH, J = 8,8 Hz, 2H); 4,61 (s, -NCH3, 3H); 4,13   

(t, -OCH2CH2-, J = 6,4 Hz, 4H); 1,84 (m, -OCH2CH2CH2-, 4H); 1,48 (m,                        

-OCH2CH2CH2CH2-, 4H), 1,36-1,20 (m, -CH2-, 32H); 0,87 (t, -CH3, J = 6,8 Hz,  

6H). RMN de 13C (100 MHz, CDCl3) δ ppm: 152,8, 144,5, 139,8, 137,3, 130,3, 

129,1, 114,9, 114,5, 113,5, 94,1, 85,7, 70,1, 43,8, 32,0, 29,8, 29,8, 29,7, 29,6, 
29,5, 29,4, 28,9, 25,9, 22,8, 14,2. APPI-MS m/z = 792,4697 [M+H]+. Sólido 

amarelo, 0,1989 g (73%). 
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4,7-bis((3-(dodeciloxi)fenil)etinil)-2-metil-1,2,3-benzotriazol (16e). IV (Pó, 
ATR): 2923, 2850, 2360, 2342, 2210, 1728, 1601, 1572, 1435, 1286, 1237, 1157, 

1048, 1035, 838, 788, 767 cm-1. RMN de 1H  (400 MHz, CDCl3) δ ppm: 7,58 (s, 

ArH, 2H); 7,27 (t, ArH, 2H, J = 8,0 Hz); 7,22 (dt, ArH, 2H, J1 = 1,6 Hz, J2 = 8,0 

Hz); 7,18 (dd, ArH, J1 = 1,6 Hz, J2 = 2,2 Hz, 2H); 6,92 (ddd, ArH, J1 = 1,6 Hz, J2 

= 2,2 Hz, J3 = 8,0 Hz, 2H); 4,61 (s, -NCH3, 2H); 3,98 (t, -OCH2CH2-, J = 6,8 Hz, 

4H); 1,79 (m, -OCH2CH2CH2-, 4H); 1,46 (m, -O-CH2CH2CH2CH2-, 4H); 1,38-1,22 

(m, -CH2-, 32H); 0,88 (t, -CH3, J = 7,2 Hz, 6H). RMN de 13C (100 MHz, CDCl3) δ 

ppm: 159,1, 144,7, 130,3, 129,5, 124,5, 123,8, 117,3, 116,3, 113,8, 96,6, 84,9, 

68,3, 43,8, 32,1, 29,8, 29,8, 29,7, 29,7, 29,6, 29,5, 29,4, 26,2, 22,8, 14,3. APPI-
MS m/z = 702,4991 [M+H]+. Sólido amarelo, 0,1812 g (75%). 

 

 

4,7-bis((6-(dodeciloxi)naftalen-2-il)etinil)-2-metil-1,2,3-benzotriazol (16f). IV 
(Pó, ATR): 2955, 2851, 2360, 2343, 2207, 1624, 1599, 1496, 1470, 1390, 1256, 

1220, 1176, 1120, 1061, 1024, 888, 858, 771, 721, 669 cm-1. RMN de 1H (400 
MHz, CDCl3)δ ppm: 8,11 (s, ArH, 2H); 7,75-7,70 (m, ArH, 4H); 7,65 (dd, ArH,    

J1 = 1,6 Hz, J2 = 8,4 Hz, 2H); 7,62 (s, ArH, 2H); 7,18 (dd, ArH, J1 = 2,4 Hz, J2 = 

9,2 Hz, 2H); 7,12 (d, J = 2,4 Hz, ArH, 2H); 4,64 (s, -NCH3, 3H); 4,09 (t, -OCH2-

CH2-, J = 6,4 Hz, 4H); 1,86 (m, -OCH2CH2-CH2-, 4H); 1,50 (m, -OCH2CH2-CH2-

CH2-, 4H); 1,40-1,23 (m, -CH2-, 32H); 0,88 (t, -CH3, J = 7,4 Hz, 6H). RMN de 13C 
(100 MHz, CDCl3) δ ppm: 158,3, 144,8, 134,7, 134,7, 132,1, 130,2, 129,6, 129,2, 

128,5, 126,9, 119,9, 117,7, 113,9, 106,7, 97,3, 85,1, 68,3, 43,8, 32,1, 29,8, 29,8, 
29,8, 29,8, 29,6, 29,5, 29,4, 26,3, 22,8, 14,3. APPI-MS m/z = 802, 5304 [M+H]+. 

Sólido amarelo, 0,2125 g (77%). 
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4,7-bis((4-(4-dodecilpiperazin-1-il)fenil)etinil)-2-metil-1,2,3-benzotriazol 
(16g). IV (Pó, ATR): 2919, 2850, 2361, 2342, 2206, 1604, 1525, 1468, 1449, 

1357, 1239, 1183, 1131, 1096, 1042, 1016, 925, 821, 721 cm-1. RMN de 1H  (400 
MHz, CDCl3)δ ppm: 7,53 (d, ArH, J = 8,8 Hz,4H); 7,51 (s, ArH, 2H); 7,88 (d, ArH, 

J = 8,8 Hz, 4H); 4,59 (s, -N-CH3, 3H);  3,29 (t, -NCH2CH2-N-, J = 4,8 Hz, 8H); 2,60  

(t, -NCH2CH2-N-, J = 4,8 Hz, 8H); 2,38 (t, N-CH2-CH2-, J = 8,0 Hz, 4H); 1,52 (m, 

-N-CH2-CH2-CH2-, 4H); 1,27 (m, -CH2-, 36H); 0,88 (t, -CH3, J = 6,8 Hz, 6H). RMN 
de 13C (100 MHz, CDCl3) δ ppm: 151,3, 144,7, 133,2, 129,8, 114,9, 113,7, 112,7, 

97,4, 84,1, 59,0, 53,2, 48,2, 43,7, 32,1, 29,8, 29,8, 29,8, 29,7, 29,7, 29,5, 27,7, 
27,0, 22,8, 14,3. APPI-MS m/z = 838, 6468 [M+H]+. Sólido amarelo, 0,1673 g 

(58%)
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1 WÖHRLE, T. et al. Discotic liquid crystals. Chemical. Reviews, v. 116, n. 3, p. 
1139-124, 2016. 
 
2 TSCHIERSKE, C. Development of structural complexity by liquid-crystal self-
assembly. Angewandte Chemie - International Edition, v. 52, n. 34, p. 8828-
8878, 2013. 
 
3 NAKAYAMA, M. et al. Stimuli-responsive hydroxyapatite liquid crystal with 
macroscopically controllable ordering and magneto-optical functions. Nature 
Communications, v. 9, n. 1, p. 1-9, 2018. 
 
4 DENG, Y.; LING, J.; LI, M. H. Physical stimuli-responsive liposomes and 
polymersomes as drug delivery vehicles based on phase transitions in the 
membrane. Nanoscale, v. 10, n. 15, p. 6781-6800, 2018. 
 
5 ZHANG, L. et al. Dynamic orthogonal switching of a thermoresponsive self-
organized helical superstructure. Advanced Materials, v. 29, n. 24, p. 1-5, 2017. 
 
6 COLES, H.; MORRIS, S. Liquid-crystal lasers. Nature Photonics, v. 4, n. 10, 
p. 676-685, 2010. 
 
7 ESTEVES, C. et al. Seeing the unseen: the role of liquid crystals in gas-sensing 
technologies. Advanced Optical Materials, v. 1902117, 2020. 
 
8 HAMAGUCHI, K. et al. Nanostructured virus filtration membranes based on 
two-component columnar liquid crystals. ACS Macro Letters, v. 8, n. 1, p. 24-30, 
2019. 
 
9 OTTE, A. et al. Liquid crystalline drug delivery vehicles for oral and 
IV/subcutaneous administration of poorly soluble (and soluble) drugs. 
International Journal of Pharmaceutics, v. 539, n. 1-2, p. 175-183, 2018. 
 
10 PLANER, J. Notiz über das cholesterin, Annalen Der Chemie Pharmacie 
Und Pharmacie, v.118, n.1, (1861) p. 25-27, 1861. 
 
11 REINITZER, F. Beiträge zur kenrniss des cholesterins. Monatsh. Chem, v.9, 
n.1, p. 421-441, 1888. 
 
12 LESLIE, E. Liquid Crystals: The science and art of a fluid form. 1 ed.  
London: Reaktion Books, 2016. 
 
13 T. SLUCKIN. T. J.; DUNMUR, D. A.; STEGEMEYER, H. Crystals that flow: 
classic papers from the history of liquid crystals. 1. ed. New York: CRC 
Press , 2004.  
 
14 GRAY, G. W. Reminiscences from a life with liquid crystals. Liquid Crystals, 
v. 24, n. 1, p. 5-14, 1998. 
 

                                                             



 

184 
 

                                                                                                                                                                                   

15 LIEBERT, L. Liquid cristal. 1 ed. New York: Academic Press, 1978. 
 
16 ALVES, Â. M. C. et al. Além dos três estados da matéria. Módulo de Ensino 
Inovador: Metodologia de Ensino de Física I. UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, 
São Paulo, p. 1-27, 2004. 
 
17 FENG, S. M.; SHAN, Y. H.; SUN, Z. H. The polarization state of light in liquid 
crystal with the magnetic field applied. Optik - International Journal for Light 
and Electron Optics, v. 124, n. 24, p. 6996-6998, 2013. 
 
18 SIGDEL, K. Liquid crystals phase transitions and AC-calorimetry. Himalayan 
Physics, v. 1, n. 1, 2010. 
 
19  DASCALU, C. Asymmetric electrooptic response in a nematic liquid crystal. 
Revista Mexicana de Fisica, v. 47, n. 3, p. 281-285, 2001. 
 
20 GAO, Y et al. Highly fluorescent liquid-crystal based on biomolecule and dye 
self-assembly and their luminescence behavior in solvents for the detection of 
Fe3+. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 
v. 546, n. January, p. 276-284, 2018. 
 
21 RAJABALAYA, R. et al. Oral and transdermal drug delivery systems: role of 
lipid-based lyotropic liquid crystals. Drug Design, Development and Therapy, 
p. 393-406, 2017. 
 
22 CONTE, G. Síntese e caracterização de materiais funcionais contendo 
tiadiazol: materiais mesomórficos e complexos de lantanídeos. Tese 
(Doutorado em Química Orgânica)- Centro de Ciências Físicas e Matemática, 
Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, p.16, 2009. 
 
23 SHENDEROVSKYI, V. A. et al. Julius Planer. A pioneer in the study of liquid 
crystals. Journal of Molecular Liquids, v. 267, p. 1-4, 2018. 
 
24 LAGERWALL, J. P. F.; SCALIA, G. A new era for liquid crystal research: 
applications of liquid crystals in soft matter nano-, bio- and microtechnology. 
Current Applied Physics, v. 12, n. 6, p. 1387-1412, 2012. 
 
25 MAUGUIN, M.C. Sur les cristaux liquides de Lehmann. Bull. Soc. Fr. Mineral. 
Crystallogr, v.34, 71-117, 1911. 
 
26 KHAN, R. K. et al. Elastic and dielectric properties of ferroelectric 
nanoparticles/bent-core nematic liquid crystal blend. European Physical 
Journal E, v. 40, n. 9, 2017. 
 
27 VIEWEG, N. et al. Molecular properties of liquid crystals in the terahertz 
trequency range. v. 18, n. 6, p. 7377-7382, 2010. 
 
28 GALATINA, A.I. et al. Structure and mesomorphism of cholesteric liquid 
crystals. Molecular Crystals and Liquid Crystals, v. 140, n. 1, p.32, 1986.  
 



 

185 
 

                                                                                                                                                                                   

29 RAJAK, P.; NATH, L. K.; BHUYAN, B. Liquid crystals: an approach in drug 
delivery. Indian Journal of Pharmaceutical Sciences, v. 81, n. 1, p. 11-23, 
2019. 
 
30 LIN, Y. et al. Influence of mesogenic properties of cruciform-shaped liquid 
crystals by incorporating side-arms with a laterally-substituted-fluorine. Crystals, 
v. 3, n. 2, p. 339-349, 2013. 
 
31 GIROTTO, A. A. et al. Luminescent columnar liquid crystals based on 1,3,4-
oxadiazole. Tetrahedron, v. 70, n. 20, p. 3355-3360, 2013. 
 
32 JURÍKOVÁ, A. et al. DSC Study of bent-core and rod-shaped liquid crystal 
mixtures. Molecular Crystals and Liquid Crystals, v. 610, n. 1, p. 187-192, 
2015. 
 
33 TAKEZOE, H.; TAKANISHI, Y. Bent-core liquid crystals: their mysterious and 
attractive world. Japanese Journal of Applied Physics, v. 45, n. 2A, p. 597-
625, 2006. 
 
34 GALLARDO, H. et al. Sonogashira coupling applied in the synthesis of 1,2,4-
oxadiazole-based nonsymmetrical liquid crystals. Synthesis, n. 4, p. 0605-0609, 
2008. 
 
35 AN, J. G. et al. Characterization of liquid crystals: A literature review. Reviews 
on Advanced Materials Science, v. 44, n. 4, p. 398-406, 2016. 
 
36 YEN, K. C.; WOO, E. M.; CHEN, Y. F. Amorphous-phase miscibility and crystal 
phases in blends of polymorphic poly(hexamethylene terephthalate) with 
monomorphic poly(pentamethylene terephthalate). Polymer Journal, v. 39, n. 9, 
p. 935-944, 2007. 
 
37 CHUNG, T.  Thermotropic liquid crystal polymers: Thin-film poly chara 
blends. 1. ed. Singapore: CRC Press, 2001. 
 
38 STEGEMEYER, H. Liquid crystal. 1. ed. Darmstadt: Springer-Verlag,1994. 
 
39 GIROTTO, E. et al. Thiophene-based bent-shaped luminescent liquid crystals: 
synthesis and characterisation. Liquid Crystals, v. 44, n. 8, p. 1231-1239, 2017. 
 
40 MALLIA, V. A.; TAMAOKI, N. Design of chiral dimesogens containing 
cholesteryl groups; formation of new molecular organizations and their 
application to molecular photonics. Chemical Society Reviews, v. 33, n. 2, p. 
76-84, 2004. 
 
41 BROWN, J. W. et al. Some three-ring esters containing a pyrazine ring a 
comparison of their liquid crystal properties. Liquid Crystals, v. 17, n. 5, p. 689-
697, 1994. 
 
42 BURROW, M. P. et al. The synthesis and liquid crystal properties of some 2,5-
disubstituted pyridines. Liquid Crystals, v. 3, n. 12, p. 1643-1653, 1988. 



 

186 
 

                                                                                                                                                                                   

43 ANDRIENKO, D. Introduction to liquid crystals. Journal of Molecular 
Liquids, v. 267, p. 520-541, 2018. 
 
44 ARTHUR N. C, MARTELLUCCI, S. Phase transitions in liquid crystals. 1. 
ed New York: Plenum Press, 1992. 
 
45 PERSHAN, P. S. Structure of liquid crystal phases. 1. ed. Singapore: World 
Scientific, 1988. 
 
46 CARDOSO, M. M. B. Contribuição para o estudo da fase nemática biaxial 
em dendrímeros líquido-cristalinos termotrópicos. Dissertação ( Dissertação 
em Engenharia Física Tecnológica)- Instituto Superior Técnico. Lisboa, p.2, 
2007. 
 
47 BRUCE, D. W. et al. Comprehensive organometallic chemistry III. 3, ed. 
Oxford: Elsevier Science, 2007.   
 
48 CHIA, W. L.; KUO, K. N.; LIN, S. H. Synthesis and thermotropic studies of two 
novel series of kinked liquid crystals: 2-(4’-alkoxybiphen-4-yl)-6-methylquinolines 
and 2-(6-alkoxynaphthalen-2-yl)-6-methylquinolines. International Journal of 
Molecular Sciences, v. 15, n. 5, p. 7579-7593, 2014. 
 
49 KOH, T. M. et al. Synthesis and mesomorphic evaluation of new calamitic 
liquid crystals containing benzothiazole core. Chinese Chemical Letters, v. 22, 
n. 5, p. 619-622, 2011. 
 
50 KOH, T. M. et al. New mesomorphic benzothiazol derivatives: Synthesis and 
characterization. Chinese Chemical Letters, v. 24, n. 10, p. 926-928, 2013. 
 
51 GHOSH, T.; LEHMANN, M. Recent advances in heterocycle-based metal-free 
calamitics. Journal of Materials Chemistry C, v. 5, n. 47, p. 12308-12337, 2017. 
 
52 ANDRADE-SILVA, I. et al. Dissipative structures induced by 
photoisomerization in a dye-doped nematic liquid crystal layer. Philosophical 
Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and 
Engineering Sciences, v. 376, n. 2135, 2018. 
 
53 PATHAKA, G. et al. Dispersion of fluorescent dye in the nematic liquid crystal: 
enhanced photoluminescence and high birefringence. Opto-Electronics 
Review, v. 26, n. 4, p. 317-324, 2018. 
 
54 KISELEV, A. D. et al. Waveguide propagation of light in polymer porous films 
filled with nematic liquid crystals. Advances in Condensed Matter Physics, v. 
2019, 2019. 
 
55 KOWERDZIEJ, R.; GARBAT, K.; WALCZAKOWSKI, M. Nematic liquid crystal 
mixtures dedicated to thermally tunable terahertz devices. Liquid Crystals, v. 
45, n. 7, p. 1040-1046, 2018. 
 



 

187 
 

                                                                                                                                                                                   

56 PANDEY, K. K. et al. UV response on dielectric properties of nano nematic 
liquid crystal. Results in Physics, v. 8, p. 1119-1123, 2018. 
 
57 SALA, F. Beam splitting in chiral nematic liquid crystals. Photonics Letters 
of Poland, v. 10, n. 4, p. 109, 2019. 
 
58 MATSUYAMA, A. Volume phase transitions of cholesteric liquid crystalline 
gels. Journal of Chemical Physics, v. 142, n. 17, 2015. 
 
59 BROWN, G. H. Wolken, J. J. Liquid crystals and biological structures. 1. 
ed. New York: Academic Press, 1979. 
 
60 SAGE, I. Thermochromic liquid crystals in devices. Liquid Crystals, v.38, n. 
11-12, p. 1551-1561, 2011. 
 
61 CHILAYA, G. S.; LISETSKI, L. N. Molecular crystals and liquid crystals 
cholesteric liquid crystals: physical properties and cholesteric liquid crystals: 
physical properties and molecular-statistical theories. Molecular Crystals and 
Liquid Crystals, n. 2-4, p. 37-41, 2011. 
 
62 HUANG, Y. M. et al. Synthesis and characterization of a cholesteric liquid 
crystal cholesteryl nonanoate. Key Engineering Materials, v. 428-429, p. 94-97, 
2010. 
 
63 NAYAK, R. A. et al. Highly frustrated liquid crystal phases in optically active 
dimers: Synthesis and rich phase transitional behavior. New Journal of 
Chemistry, v. 43, n. 5, p. 2148-2162, 2019. 
 
64 YELAMAGGAD, C. V. et al. Cholesterol-based dimeric liquid crystals: 
Synthesis and mesomorphic behaviour. Liquid Crystals, v. 28, n. 7, p. 1009-
1015, 2001. 
 
65 NYS, I.; BEECKMAN, J.; NEYTS, K. Surface-m alignment of long pitch chiral 
nematic liquid crystal structures. Advanced Optical Materials, v. 6, n. 13, p. 1-
8, 2018. 
 
66 MITOV, M. Cholesteric liquid crystals with a broad light reflection band. 
Advanced Materials, v. 24, n. 47, p. 6260-6276, 2012. 
 
67 LI, Y.; LI, Q.  Nanoscience with liquid crystals: from self-organized 
nanostructures to application- photoresponsive chiral liquid crystal materials: 
from 1D helical superstructures to 3D periodic cubic lattices and beyond. 1. Ed. 
Cidade: Springer, 2014. 
 
68 ELY, F. et al. Cristais líquidos colestéricos: a quiralidade revela as suas cores. 
Química Nova, v. 30, n. 7, p. 1776-1779, 2007. 
 
69 CHRISTIE, R. M.; BRYANT, D. I. An evaluation of thermochromic prints based 
on microencapsulated liquid crystals using variable temperature colour 
measurement. Coloration Technology, v. 121, n. 4, p. 187-192, 2006. 

https://www.researchgate.net/publication/321615456_Nanoscience_with_Liquid_Crystals_From_Self-Organized_Nanostructures_to_Applications
https://www.researchgate.net/publication/321615456_Nanoscience_with_Liquid_Crystals_From_Self-Organized_Nanostructures_to_Applications


 

188 
 

                                                                                                                                                                                   

70 ZHAI, F. et al. Graphene-based chiral liquid crystal materials for optical 
applications. Journal of Materials Chemistry C, v.7, n. 8, p. 2146-2171, 2019. 
 
71 SANTOS, D. M. P. O. Cristais líquidos termotrópicos calamíticos 
contendo o heterociclo [1,2,3]-triazol 1,4-dissubstituído. Dissertação 
(Mestrado em Química Orgânica)- Centro de Ciências Físicas e Matemáticas, 
Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, p.7, 2006. 
 
72 SWAMINATHAN, V. et al. The effect of chiral doping in achiral smectic liquid 
crystals on the de Vries characteristics: smectic layer thickness, electro-optics 
and birefringence. Liquid Crystals, v. 45, n. 4, p. 513-521, 2018. 
 
73 SWAMINATHAN, V. et al. Molecular orientational distribution function of a 
chiral de Vries smectic liquid crystal from birefringence measurements. The 
Journal of Chemical Physics, v. 150, n. 8, p. 084901, 2019. 
 
74 AHMED, C. et al. The design of smectic liquid crystals with an axially chiral 
biphenyl core: in search of a proper ferroelectric liquid crystal phase. Journal of 
Materials Chemistry C, v. 6, n. 6, p. 1562-1566, 2018. 
 
75 RIAHI, O. et al. Effect of defects and surface anchoring on the phase behavior 
of chiral smectic liquid crystals. Phase transition, v. 90, n.3, p. 299-311, 2016. 
 
76 KAPERNAUM, N. et al. First examples of de Vries-like smectic A to smectic C 
phase transitions in ionic liquid crystals. ChemPhysChem, v. 17, n. 24, p. 4116-
4123, 2016. 
 
77 FREELON, B. et al. Smectic-A and smectic-C phases and phase transitions in 
liquid-crystal-aerosil gels. Physical Review E - Statistical, Nonlinear, and Soft 
Matter Physics, v. 84, n. 3, p. 1-22, 2011. 
 
78 SINGH, H. K. et al. Observation of exceptional “de Vries-like” properties in a 
conventional aroylhydrazone based liquid crystal. RSC Advances, v. 6, n. 63, p. 
57799-57802, 2016. 
 
79 GOODBY J. W. Introduction to defect textures in liquid crystals. 1 ed. 
Berlin: Springer, 2012. 
 
80 SREENILAYAM, S. P. et al. Design and investigation of de Vries liquid crystals 
based on 5-phenyl-pyrimidine and (R,R)-2,3-epoxyhexoxy backbone. Physical 
Review E, v. 96, n. 4, p. 1-13, 2017. 
 
81 SREENILAYAM, S. P. et al. De Vries liquid crystals based on a chiral 5-
phenylpyrimidine benzoate core with a tri- and tetra-carbosilane backbone. 
Physical Review Materials, v. 2, n. 2, p. 1-11, 2018. 
 
82 RUDQUIST, P.; OSIPOV, M. A.; GIESSELMANN, F. On the orientational 
distribution functions in de Vries-type smectic liquid crystals. Liquid Crystals, v. 
45, n. 13-15, p. 2097-2108, 2018. 
 



 

189 
 

                                                                                                                                                                                   

83 SCHUBERT, C. P. J. et al. Chiral 5-phenylpyrimidine liquid crystals with “de 
Vries-like” properties: Dependence of electroclinic effect and ferroelectric 
properties on carbosilane nanosegregation. Journal of Materials Chemistry C, 
v. 4, n. 36, p. 8483-8489, 2016. 
 
84  GSCHNEIDNER, KARL. Handbook on the physics and chemistry of rare 
eart. 1. ed. Amsterdam: Elsevier Science, 2006. 
 
85 FOO, K. L.; HA, S. T. Synthesis and phase behaviors of new heterocyclic liquid 
crystals: nematic and smectic properties. Applied Mechanics and Materials, v. 
699, p. 233-238, 2014. 
  
86 GALLARDO, H. et al. Synthetic pathway for a new series of liquid crystal 2,6-
disubstituted imidazo[2,1-b][1,3,4]thiadiazole. Liquid Crystals, v. 40, n. 5, p. 
570-580, 2013. 
 
87 KOZHEVNIKOV, V. N. et al. Mesomorphic 1,2,4-triazine-4-oxides in the 
synthesis of new heterocyclic liquid crystals. Journal of Materials Chemistry, v. 
18, n. 14, p. 1703-1710, 2008. 
 
88 MORI, A.; TAKESHITA, H. Liquid crystals with a 5-phenyltropone core. Liquid 
Crystals, v. 29, n. 9, p. 1235-1241, 2002. 
 
89 KIM, D. S.; YOON, D. K. Curvatures of smectic liquid crystals and their 
applications. Journal of Information Display, v. 19, n. 1, p. 7-23, 2018. 
 
90 SINHA, D.; DEBNATH, A.; MANDAL, P. K. Hexatic and blue phases in a chiral 
liquid crystal: Optical polarizing microscopy, synchrotron radiation and dielectric 
study. Materials Research Express, v. 1, n. 3, p. 1-13, 2014. 
 
91 COELHO, R. L.  Síntese, caracterização e estudo de novos cristais 
líquidos curvados e/ou policatenares derivados de chalcona e 
cianopiridina. Tese (Doutorado em Química)- Centro de Ciências Físicas e 
Matemáticas, universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, p.186, 
2016. 
 
92 ERZINGER, G. S. et al. Bioluminescence systems in environmental 
biosensors. Bioassays: Advanced Methods and Applications, p. 242-262, 
2017. 
 
93 LAKOWICZ, J. R.  Principles of fluorescence spectroscopy. 3 ed. New 
York: Plenum Press, 2006. 
 
94 TUZIMOTO, P. A. Síntese, caracterização e estudo das propriedades 
mesomórficas e fotofísicas de compostos contendo as unidades 
tiadiazolfenantrolina, antraquinona, tiadiazol e tiazol. Tese ( Doutorado em 
Química).- Centro de Ciências Físicas e Matemática, Universidade Federal de 
Santa Catarina. Florianópolis , p. 234, 2014. 
 

https://www.livrariacultura.com.br/busca?Ntt=GSCHNEIDNER%2C+KARL&Ntk=product.collaborator.name
https://www.livrariacultura.com.br/busca?Ntt=ELSEVIER+SCIENCE&Ntk=product.vendorName


 

190 
 

                                                                                                                                                                                   

95 KISELEVA, N. et al. The Janus-faced chromophore: a donor-acceptor dyad 
with dual performance in photon up-conversion. Chemical Communications, v. 
54, n. 13, p. 1607–1610, 2018. 
 
96 GRIFFINI, G. et al. Anthracene/tetracene cocrystals as novel fluorophores in 
thin-film luminescent solar concentrators. RSC Advances, v. 4, n. 19, p. 9893-
9897, 2014. 
 
97 SAJADI, M.; QUICK, M.; ERNSTING, N. P. Femtosecond broadband 
fluorescence spectroscopy by down- and up-conversion in β-barium borate 
crystals. Applied Physics Letters, v. 103, n. 17, p. 17-20, 2013. 
 
98 TERVOLA, E. et al. Fluorescence enhancement of quinolines by protonation. 
RSC Advances, v. 10, n. 49, p. 29385-29393, 2020. 
 
99 DIP, F. D. et al. Fluorescence imaging for surgeons: concepts and 
applications. 1. ed. New York: Springer, 2015. 
 
100 OMARY, M. A.; PATTERSON, H. H. Luminescence, Theory. Encyclopedia 
of Spectroscopy and Spectrometry. 2. ed. Orono: Elsevier, 1999. 
 
101 BEDDAR, S.; BEAULIEU, L. Scintillation dosimetry. 1. Ed. New York: CRC 
Press, 2016. 
 
102 NETO, B. A. D. et al. 2,1,3-benzothiadiazole and derivatives: synthesis, 
properties, reactions, and applications in light technology of small molecules. 
European Journal of Organic Chemistry, n. 2, p. 228-255, 2013. 
 
103 GALLARDO, H. New luminescent liquid crystals based on 2,1,3- 
benzothiadiazole and bent five-membered N- heterocyclic cores N-heterocyclic 
cores. Liquid Crystals, V. 39, n. 9, p. 1099-1111, 2012. 
 
104 COLLINGS, P. J.; GOODBY, J.W. Introduction to liquid crystals: 
Chemistry and Physics. 2 ed. New York: CRC Press, 2020. 
 
105 CARPENTER, R. D.; KURTH, M. J. A rapid and efficient route to benzazole 
heterocycles. Nature Protocols, v. 5, n. 11, p. 1731-1736, 2010. 
 
106 KUPLICH, M. D. Síntese de novos heterociclos benzazólicos 
fluorescentes e sua incorporação em matrizes de celulose. Dissertação 
(Mestre em Química) – Instututo de Química, Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul. Porto Alegre, p. 13, 2007. 
 
107 PATI, P. B. Benzazole (B, N, O, S, Se and Te) based D-A-D type oligomers: 
Switch from electropolymerization to structural aspect. Organic Electronics, v. 
38, p. 97-106, 2016. 
 
108 JOULE J. A.; MILLS, K. Heterocyclic chemistry. 1 ed. United Kingdom: 
Wiley, 2010. 
 



 

191 
 

                                                                                                                                                                                   

109 BALASANKAR, T.; GOPALAKRISHNAN, M.; NAGARAJAN, S. Synthesis 
and antibacterial activity of some 5-(4-biphenylyl)-7-Aryl [3,4-d]-1,2,3 
benzoselenadiazo les. Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal 
Chemistry, v. 22, n. 2, p. 171-175, 2007. 
 
110 WEINSTOCK, L. M.; SHINKAI, I. 1,2,5-thiadiazoles and their benzo 
derivatives. Comprehensive Heterocyclic Chemistry, v.6, p. 512-543, 1984. 
 
111 MELNIKOV, N. N. Chemistry of pesticides. 1 ed. New York: Springer, 
1971. 
 

112 NARAYANASAMY, P. Biological management of diseases of crops: 
integration of biological control strategies with crop disease management 
systems. 2 ed. New York: Springer, 2013. 
 

113 NIELSEN, C. B.; WHITE, A. J. P.; MCCULLOCH, I. On the effect of 
fluorination of 2,1,3-benzothiadiazole. J. Org. Chem., v. 80, n.10, p. 5045-5048, 
2015. 
 
114 LOPES, T. O. et al. Designed non-symmetrical 4,7-pi-extended-2,1,3-
benzothiadiazole derivatives: Synthesis guided by DFT predictions, J. Phys. Org. 
Chem., v. 27, n. 4, p. 303-309, 2014. 
 
115 FANG, H. et al. Benzothiadiazole-based D-π-A-π-D fluorophores: synthesis, 
self-assembly, thermal and photophysical characterization. Dyes and Pigments, 
v. 147, p. 190-198, 2017. 
 
116 NEO, W. T. et al. Low band-gap polymers incorporating benzotriazole and 
5,6-dialkoxy-benzothiadiazole as solution processable electrochromic materials. 
Express Polymer Letters, v. 9, n. 6, p. 496-508, 2015. 
 
117 VIEIRA, A. A. et al. Luminescent 2,1,3-benzothiadiazole-based liquid 
crystalline compounds. Journal of Molecular Structure, v. 875, n. 1-3, p. 364-
371, 2008. 
 
118 DHAR, J. et al. Modulation of electronic and self-assembly properties of a 
donor-acceptor-donor-based molecular materials via atomistic approach. ACS 
Applied Materials and Interfaces, v. 7, n. 1, p. 670-681, 2015. 
 
119 TING, H. C. et al. Benzochalcogenodiazole-based donor-acceptor-acceptor 
molecular donors for organic solar cells. ChemSusChem, v. 7, n. 2, p. 457-465, 
2014. 
 
120 HOU, J. et al. PCPDTBSe, a new low band gap polymer in polymer solar 
cells. Journal of Physical Chemistry C, v. 113, p. 1601-1605, 2009. 
 
121 LI, D. et al. Synthesis, optical and electrochemical properties of novel D-π-A 
type conjugated polymers based on benzo[c][1,2,5]selenadiazole unit via alkyne 
module. Polymer, v. 54, n. 22, p. 6158-6164, 2013. 
 



 

192 
 

                                                                                                                                                                                   

122 LI, H. et al. D-π-A benzo[c][1,2,5]selenadiazole-based derivatives via an 
ethynyl bridge: Photophysical properties, solvatochromism and applications as 
fluorescent sensors. Dyes and Pigments, v. 112, p. 105-115, 2015. 
 
123 GUPTA, R. K. et al. Bay-annulated perylene tetraesters: a new class of 
discotic liquid crystals. ChemPhysChem, v. 17, n. 6, p. 859-872, 2016. 
 
124 PADHY, H. et. Al. Synthesis and applications of low-bandgap conjugated 
polymers containing phenothiazine donor and various benzodiazole acceptors for 
polymer solar cells. Journal of Polymer Science: Part A: Polymer Chemistry, 
v. 48, n. 21, p. 4823-4834, 2010. 
 
125 LEI, Y. et al. Highly sensitive conjugated polymer fluorescent sensors based 
on benzochalcogendiazole for nickel ions in real-time detection. Journal of 
Materials Chemistry C, v. 2, n. 35, p. 7402-7410, 2014. 
 
126 MAITI, S.; CHOWDHURY, A. R.; DAS, A. K. Benzoselenadiazole-based 
nanoporous Covalent Organic Polymer (COP) as efficient room temperature 
heterogeneous catalyst for biodiesel production. Microporous and Mesoporous 
Materials, p. 39-47, 2019. 
 
127 SINGH, V. K.; BHARADWAJ, P.; RISHISHWAR, P. Synthesis and anxiolytic 
activity of some novel benzotriazole derivatives. Journal of Drug Delivery and 
Therapeutics, v. 9, n. 4-A, p. 98-103, 2019. 
 
128 LV, M. et al. Discovery of benzotriazole-azo-phenol/aniline derivatives as 
antifungal agents. Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters, v. 28, n. 2, p. 
181-187, 2018. 
 
129 CHANG, K. et al. The discovery of new scaffold of plant activators: From 
salicylic acid to benzotriazole. Chinese Chemical Letters, v. 28, n. 4, p. 919-
926, 2017. 
 

130 OCHAL, Z. et al. Synthesis and in vitro antibacterial activity of 5-
halogenomethylsulfonyl-benzimidazole and benzotriazole derivatives. Medicinal 
Chemistry, v.9, p.1129-36, 2013. 

 
131 AGHA, K. A. et al. Benzotriazole-mediated synthesis and antibacterial activity 
of novel n-acylcephalexins. Scientia Pharmaceutica, v. 84, n. 3, p. 484-496, 
2016. 
 
132 FIGLIOZZI, R. W.; CHEN, F.; HSIA, S. V. New insights on thyroid hormone 
mediated regulation of herpesvirus infections. Cell and Bioscience, v. 7, n. 1, p. 
1-7, 2017. 
 
133 ZHANG, S. et al. Synthesis, biological evaluation, and molecular docking 
studies of novel 1,3,4-oxadiazole derivatives possessing benzotriazole moiety as 
FAK inhibitors with anticancer activity. Bioorganic and Medicinal Chemistry, v. 
21, n. 13, p. 3723-3729, 2013. 

https://onlinelibrary.wiley.com/toc/10990518/2010/48/21


 

193 
 

                                                                                                                                                                                   

134 KASSAB, A. E.; HASSAN, R. A. Novel benzotriazole N-acylarylhydrazone 
hybrids: Design, synthesis, anticancer activity, effects on cell cycle profile, 
caspase-3 mediated apoptosis and FAK inhibition. Bioorganic Chemistry, v. 80, 
n. July, p. 531-544, 2018. 
 
135 LI, Q. et al. Synthesis and anticancer activity of benzotriazole derivatives. 
Journal of Heterocyclic Chemistry, n. September, p. 1-8, 2019. 
 
136 CHAND, M.; KAUSHIK, R.; CHAND JAIN, S. Synthesis and antimicrobial and 
antioxidant activities of hybrid molecules containing benzotriazole and 1,2,4-
triazole. Turkish Journal of Chemistry, v. 42, n. 6, p. 1663-1677, 2018. 
 
137 KOPAŃSKA, K. et al. Synthesis and activity of 1H-benzimidazole and 1H-
benzotriazole derivatives as inhibitors of Acanthamoeba Castellanii. Bioorganic 
and Medicinal Chemistry, v. 12, n. 10, p. 2617-2624, 2004. 
 
138 DAWOOD, K. M. et al. Synthesis, anticonvulsant, and anti-inflammatory 
evaluation of some new benzotriazole and benzofuran-based heterocycles. 
Bioorganic and Medicinal Chemistry, v. 14, n. 11, p. 3672-3680, 2006. 
 
139 JAIN, P. et al. Design, synthesis and biological evaluation of some novel 
benzimidazole derivatives for their potential anticonvulsant activity. Archives of 
Pharmacal Research, v. 33, n. 7, p. 971-980, 2010. 
 
140 GU, H. et al. Fluorination effects of A-D-A small molecule donors based 
benzotriazole for organic solar cells. Synthetic Metals, v. 251, n. March, p. 95-
103, 2019. 
 
141 CASEY, A. et al. Cyano substituted benzotriazole based polymers for use in 
organic solar cells. Journal of Materials Chemistry A, v. 5, n. 14, p. 6465-6470, 
2017. 
 
142 GHOSH, S.; PATI, P. B.; ZADE, S. S. Effect of the change of heteroatom on 
phenyl capped benzazole: Photophysical and electrochemical properties from the 
structural viewpoint. Journal of Luminescence, v. 194, n. October 2017, p. 164–
169, 2018. 
 
143 PATEL, H. A. et al. Benzochalcogendiazole-based conjugated molecules: 
Investigating the effects of substituents and heteroatom juggling. Organic and 
Biomolecular Chemistry, v. 17, n. 43, p. 9467-9478, 2019. 
 
144 TANIMOTO, A.; YAMAMOTO, T. Nickel-2,2′-bipyridyl and palladium-
triphenylphosphine complex promoted synthesis of new π-conjugated poly(2-
hexylbenzotriazole)s and characterization of the polymers. Advanced Synthesis 
and Catalysis, v. 346, n. 13–15, p. 1818-1823, 2004. 
 
145 PENG, B. et al. A new dithienylbenzotriazole-based poly(2,7-carbazole) for 
efficient photovoltaics. Macromolecular Chemistry and Physics, v. 211, n. 18, 
p. 2026-2033, 2010. 
 



 

194 
 

                                                                                                                                                                                   

146 BALAN, A.; BARAN, D.; TOPPARE, L. Benzotriazole containing conjugated 
polymers for multipurpose organic electronic applications. Polymer Chemistry, 
v. 2, n. 5, p. 1029-1043, 2011. 
 
147 YIGITSOY, B. et al. Multichromic polymers of benzotriazole derivatives: 
Effect of benzyl substitution. Electrochimica Acta, v. 56, n. 5, p. 2263-2268, 
2011. 
 
148 BALAN, A. et al. Donor-acceptor polymer with benzotrìazole moiety: 
Enhancing the electrochromic properties of the “donor unit”. Chemistry of 
Materials, v. 20, n. 24, p. 7510-7513, 2008. 
 
149 TORRES, I. et al. Self-assembly of T-shape 2: H -benzo[d][1,2,3]-triazoles. 
Optical waveguide and photophysical properties. RSC Advances, v. 6, n. 43, p. 
36544-36553, 2016. 
 
150 TORRES, I. et al. Tunable emission in aggregated T-shaped 2H-
benzo[d][1,2,3]triazoles with waveguide behaviour. Dyes and Pigments, v. 142, 
p. 212-225, 2017. 
 
151 SNYDER, W.A; LOVE, J. D. Optical wavequide theory. 1 ed. New York: 
Springer, 1983.   
 
152 YANG, M. et al. Synthesis and photovoltaic properties of benzotriazole-
based donor-acceptor copolymers. Journal of Materials Science, v. 48, n. 8, p. 
3177-3184, 2013. 
 
153 SHAIK, B. et al. Synthesis and characterization of acceptor-donor-acceptor-
based low band gap small molecules containing benzoselenadiazole. Canadian 
Journal of Chemistry, v. 94, n. 6, p. 553-558, 2016. 
 
154 KANG, S. H. et al. Chlorinated 2,1,3-benzothiadiazole-based polymers for 
organic field-effect transistors. Macromolecules, v. 50, n. 12, p. 4649-4657, 
2017. 
 
155 HUANG, D. et al. Synthesis and self-assembly of luminescent hexacatenar 
molecules incorporating a 4,7-diphenyl-2,1,3-benzothiadiazole core. RSC 
Advances, v. 6, n. 26, p. 21387-21395, 2016. 
 
156 BAGRYANSKAYA, I. YU. et al. Molecular structure and properties of N,N`-
disulfinyl-1,2-diaminobenzene. Russian Journal of General Chemistry, 71, n. 
7, p. 1050-1054, 2001. 
 
157 MIRANDA, M. S. et al. 2,1,3-benzothiadiazole: study of its structure, 
energetics and aromaticity. Journal of Chemical Thermodynamics, v. 50, p. 
30-36, 2012. 
 
158 GÜNTHER, H. 1H‐NMR Spectra of the AA′XX′ and AA′BB′ type – analysis 
and classification. Angewandte Chemie International Edition in English, v. 11, 
n. 10, p. 861-874, 1972. 



 

195 
 

                                                                                                                                                                                   

159 WA̧SIK, R. et al. Synthesis and physico-chemical properties in aqueous 
medium of all possible isomeric bromo analogues of benzo-1H-triazole, potential 
inhibitors of protein kinases. Journal of Physical Chemistry B, v. 116, n. 24, p. 
7259-7268, 2012. 
 
160 NETO, B. A. D.; LOPES, A. S. Espaço química. 2004, v.1, p. 16-19, 2004. 
 
161 LI, J. J. Name reactions. 3.ed. New York: Springer, 2009. 
 
162 CHINCHILLA, R.; NÁJERA, C. Recent advances in Sonogashira reactions. 
Chemical Society Reviews, v. 40, n. 10, p. 5084-5121, 2011. 
 
163 SMEYANOV, A.; SCHMIDT, A. K3PO4-KOH mixture as efficient reagent for 
the deprotection of 4-aryl-2-,ethyl-3-butyn-2-ols to terminal acetylenes. Synthetic 
Communications, v. 43, n. 20, p. 2809-2816, 2013. 
 
164 HAVENS, S. J. Synthesis of arylacetylenes by the sodium hydride catalyzed. 
J. Org. Chem., v. 50, n. 10, p. 1763-1765, 1985. 
 
165 DUALDE, P. et al. Optimization of resolving power, fragmentation, and mass 
calibration in an orbitrap spectrometer for analysis of 24 pesticide metabolites in 
urine. International Journal of Analytical Chemistry, v. 2019, n. 2016, 2019. 
 
166 BRENTON, A. G.; GODFREY, A. R. Accurate mass measurement: 
Terminology and treatment of data. Journal of the American Society for Mass 
Spectrometry, v. 21, n. 11, p. 1821-1835, 2010. 
 
167 DE VIJLDER, T. et al. A tutorial in small molecule identification via 
electrospray ionization-mass spectrometry: The practical art of structural 
elucidation. Mass Spectrometry Reviews, v. 37, n. 5, p. 607-629, 2018. 
 
168 HOU, J. et al. Bandgap and molecular energy level control of conjugated 
polymer photovoltaic materials based on benzo [1,2-b :4,5-b’]dithiophene. 
Macromolecules, v. 41, n. 16, p.6012-6018, 2008. 
 
169 MIKROYANNIDIS, J. A.; SURESH, P.; SHARMA, G. D. Synthesis of 
benzoselenadiazole-based small molecule and phenylenevinylene copolymer 
and their application for efficient bulk heterojunction solar cells. Organic 
Electronics: physics, materials, applications, v. 11, n. 2, p. 311–321, 2010. 
 
170 YANG, R. et al. Synthesis and optical and electroluminescent properties of 
novel conjugated copolymers derived from fluorene and benzoselenadiazole. 
Macromolecules, v. 36, n. 20, p. 7453-7460, 2003. 
 
171 GADAKH, B. et al. Base substituted 5′-O-(N-isoleucyl)sulfamoyl nucleoside 
analogues as potential antibacterial agents. Bioorganic and Medicinal 
Chemistry, v. 22, n. 10, p. 2875–2886, 2014. 
 



 

196 
 

                                                                                                                                                                                   

172 GOKOGLAN, T. C. et al. Selenium containing conducting polymer based 
pyranose oxidase biosensor for glucose detection. Food Chemistry, v. 172, p. 
219-224, 2015. 
 
173 GARRETT, G. E. et al. Chalcogen bonding in solution: Interactions of 
benzotelluradiazoles with anionic and uncharged Lewis bases. Journal of the 
American Chemical Society, v. 137, n. 12, p. 4126-4133, 2015. 
 
174 TOKSABAY, S. et al. Thieno[3,2-b]thiophene as π-bridge at different 
acceptor systems for electrochromic applications. Polymer, v. 55, n. 14, p. 3093-
3099, 2014. 
 
175 YIGITSOY, B. et al. Benzyl substituted benzotriazole containing conjugated 
polymers: Effect of position of the substituent on electrochromic properties. 
Synthetic Metals, v. 160, n. 23-24, p. 2534-2539, 2010. 
 
176 HU, J. et al. Highly efficient and selective probes based on polycyclic 
aromatic hydrocarbons with trimethylsilylethynyl groups for fluoride anion 
detection. Tetrahedron, v. 71, n. 23, p. 3838-3843, 2015. 
 
177 SHI, N. et al. Selenadiazolobenzotriazole based near infrared dyes with 
enhanced intramolecular charge transfer and photothermal effect: Synthesis, 
characterization and photophysical properties. Dyes and Pigments, v. 160, p. 
683-691, 2019. 
 
178 NOUJEIM, N. et al. Pseudorotaxanes from T-shaped benzimidazolium axles 
and [24]crown-8 wheels. Organic Letters, v. 14, n. 10, p. 2484-2487, 2012. 
 
179. HEINZMAN, S. W.; GANEM, B. Mechanism of sodium borohydride-
cobaltous chloride reductions. Journal of the American Chemical Society, v. 104, 
n. 2, p. 6801-6802, 1982. 
 
180 OSBY, J. O.; HEINZMAN, S. W.; GANEM, B. Studies on the mechanism of 
transition-metal-assisted sodium borohydride and lithium aluminum hydride 
reductions. Journal of the American Chemical Society, v. 108, n.1, 67-72, 
1986. 
 
181 CUKOR, P.; LOTT, P. F. The kinetics of the reaction of selenium (IV) with 
2,3-diaminonaphthalene. The Journal of Physical Chemistry, v. 69, n. 10, p. 
3232-3239, 1965. 
 
182 FUKUZUMI, M. et al. Synthesis of ortho-phenylenebis(guanidine) derivatives 
with potential chirality. Helvetica Chimica Acta, v. 97, n. 11, p. 1453-1468, 2014. 
 
183 KEMPF, J.; SCHMITZER, A. R. Metal–organic synthetic transporters 
(MOST): Efficient chloride and antibiotic transmembrane transporters. 
Chemistry - A European Journal, v. 23, n. 26, p. 6441-6451, 2017. 
 



 

197 
 

                                                                                                                                                                                   

184 NAKATSUKA, S.; YASUDA, N.; HATAKEYAMA, T. Four-step synthesis of 
B2N2-embedded corannulene. Journal of the American Chemical Society, v. 
140, n. 42, p. 13562-13565, 2018. 
 
185 NAKAMURA, T.; FURUKAWA, S.; NAKAMURA, E. Benzodipyrrole-based 
donor-acceptor-type boron complexes as tunable near-infrared-absorbing 
materials. Chemistry - An Asian Journal, v. 11, n. 14, p. 2016–2020, 2016. 
 
186 SHIGEHIRO, T. et al. Novel 10,13-disubstituted dipyrido[3,2-a:2′,3′-
c]phenazines and their platinum(II) complexes: highly luminescent ICT-type 
fluorophores based on D-A-D structures. Tetrahedron Letters, v. 55, n. 37, p. 
5195-5198, 2014.  
 
187 SHI, Y. et al. Synthesis and characterization of polyelectrolytes based on 
benzotriazole backbone. Colloid and Polymer Science, v. 296, n.1, p.1-9, 2017. 
 
188 TOMÁS, F. et al. Tautomerism and aromaticity in 1,2,3-triazoles: the case of 
benzotriazole. Journal of the American Chemical Society, v. 111, n. 19, p. 
7348-7353, 1989. 
 
189 JAGEROVIC, N. et al. An experimental (NMR) and theoretical (GIAO) study 
of the tautomerism of benzotriazole in solution. Tetrahedron, v. 58, n. 44, p. 
9089-9094, 2002. 
 
190 GILLIS, R. G. The mechanism of diazotization. Journal Chemical 
Education, v.31, n.7, p. 344-346, 1954. 
 
191 SHAH, M. R. Synthesis of new bergenin derivatives as potent inhibitors of 
inflammatory mediators NO and TNF-α. Bioorganic & Medicinal Chemistry 
Letters, v.22, n.8, p.2744-2747, 2012. 
 
192 GRAY, G.W.; WINSOR, P. A. Liquid crystals and plastic crystals. 
Chichester: Ellis Horwood, 1974. 
 
193 GRAY, G.W. Molecular structure and the properties of liquid crystals 
and plastic crystals. New York: Academic Press, 1962, v.1. 
 
194 VASCONCELOS, U. B. Heterotolanos. Desenhos e caracterização de 
cristais líquidos quirais. Tese (Doutorado em Química) – Instituto de Química, 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre p. 51 e 96, 2006. 
 
195 DEMUS, D. et. al. Handbook of liquid crystals. vol.1, cap. 3, structural 
studies of liquid crystals by X-ray diffraction. 1. ed. New York: Wiley-VCH, 
1998. 
 
196 FRIZON, T. E. A et al. Optical and thermal properties of unsymmetrical liquid 
crystalline compounds based on isoxazole. Liquid Crystals, v. 36, n. 8, p. 839-
845, 2009. 
 



 

198 
 

                                                                                                                                                                                   

197 WESTRUP, J. L. et al. New photoactive D-π-A-π-D benzothiadiazole 
derivative: Synthesis, thermal and photophysical properties. Dyes and 
Pigments, v. 126, n. 2016, p. 209-217, 2016. 
 
198 HSU, H. F. et al. Design and investigation of calamitic liquid crystals with low 
aspect-ratios: Rigid y-shaped 1,2,4-tris(4-alkoxyphenylethynyl)benzenes. 
Journal of Materials Chemistry, v. 15, n. 45, p. 4854–4861, 2005. 
 
199 AL-HAMDANI, U. J. Mesomorphic properties of an homologous series of 
thioalkyl-terminated azomesogens. International Journal of Molecular 
Sciences, v. 12, n. 5, p. 3182-3190, 2011. 
 
200 VORA, R. A. et al. Mesogenic properties and the effect of 1,2,4-trisubstitution 
on the central benzene nucleus of a three-ring mesogen. Liquid Crystals, v. 28, 
n. 7, p. 983-989, 2001. 
 
201 HA, S.T.; YEAP, G.Y.; & BOEY, P. L. Synthesis and thermotropic properties 
of some new schiff bases, N-[4-(4-n-alkanoyloxybenzoyloxy)-2-
hydroxybenzylidene]-4-cyano-, 4-hydroxy-, 4-thio- and 4-Nitroanilines. E-Journal 
of Chemistry, v. 9, n. 4, p. 2550-2556, 2012. 
 
202 DIERKING, I. Textures of liquid crystal.  1. ed. Weinheim: Wiley, 2003.  
 
203 AGUIAR, L. O.  et al. Investigation of thermal and luminescent properties in 
4,7-diphenylethynyl-2,1,3-benzothiadiazole systems. Liquid Crystals, v. 45, n. 
1, p. 49-58, 2017. 
 
204 DEMUS, D. Schlieren textures in smectic liquid crystals. Kristall und 
Technik, v. 10, n. 9, p. 933–946, 1975. 
 
205 PATI, P. B.; ZADE, S. S. Benzoselenadiazole containing donor-acceptor-
donor small molecules: Nonbonding interactions, packing patterns, and 
optoelectronic properties. Crystal Growth and Design, v. 14, n. 4, p. 1695-1700, 
2014. 
 
206 LEE, L. M. et al. Synthetic, structural, and computational investigations of N-
alkyl benzo-2,1,3-selenadiazolium iodides and their supramolecular aggregates. 
Dalton Transactions, v. 45, n. 8, p. 3285-3293, 2016. 
 
207 GHOSH, S. et al. Effect of heteroatom (S/Se) juggling in donor-acceptor-
donor (D-A-D) fused systems: Synthesis and electrochemical polymerization. 
New Journal of Chemistry, v. 41, n. 20, p. 11568-11575, 2017. 
 
208 YAMASHITA, Y. et al. Synthesis and properties of benzobis(thiadiazole)s 
with nonclassical π-electron ring systems. Tetrahedron, v. 53, n. 29, p. 10169–
10178, 1997. 
 
 
 



 

199 
 

                                                                                                                                                                                   

209 CONTE, G. Síntese regiosseletiva de cristais líquidos quirais contendo 
o heterociclo[1,2,3]-triazol. Dissertação (Mestrado em Química) - Centro de 
Ciências Físicas e Matemática, Universidade Federal de Santa Catarina. 
Florianópolis, p. 54-55, 2005. 
 
210 WESTRUP, J. L. et al. 2,1,3-Benzothiadiazole-based fluorophores. 
Synthesis, electrochemical, thermal and photophysical characterization. Dyes 
and Pigments, v. 135, p. 26-35, 2016. 
 
211 NETO, B. A. D. et al. New sensitive fluorophores for selective DNA detection. 
Organic letters, v. 9, n. 20, p. 4001-4004, 2007. 
 
212 VALEUR, B; BERBERAN-SANTOS, M, N. Molecular fluorescence: principles 
and applications. 2. ed. Paris: Wiley-VCH, 2011. 
 
213 LI, J. et al. Refractive indices of liquid crystals for display applications. 
Journal of Display Technology, v. 1, n. 1, p. 51-61, 2005. 
 
214  MONÇALVES, M. et al. Dipolar vinyl sulfur fluorescent dyes. synthesis and 
photophysics of sulfide, sulfoxide and sulfone based D-π-A compounds. RSC 
Advances, v. 7, n. 15, p. 8832-8842, 2017. 
 
215 HU, J. et al. Effect of the linkages on the self-assembly and photophysical 
properties of 4,7-diphenyl-2,1,3-benzothiadiazole-based luminescent 
polycatenars. Journal of Molecular Liquids, v. 286, p. 110844, 2019. 
 
216 ZENG, S. D–A–D low band gap molecule containing triphenylamine and 
benzoxadiazole/benzothiadiazole units: Synthesis and photophysical properties. 
Dyes and Pigments, v. 95, n. 2, p.229-35, 2012. 
 
217 GHOSH, B. K. et al. Photophysical investigations on effective and selective 
complexation of a designed monoporhyrin with C60 and C70 in solution. 
Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, v. 
125, p.90-98, 2014. 
 
218 CURCIO, S. F. Estudo das propriedades fluorescentes da ftalocianina 
de hidróxido de alumínio em presença de nanotubos de carbono 
funcionalizados. 2017. 67 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em 
Física Geral)- Universidade Federal de Ouro Preto. Minas Gerais, 2017. 
 
219 SANTOS, G.W. Estudo de transferência de energia eletrônica entre 
poli(p-fenilenovinileno) e corantes iônicos em solução. Dissertação 
(Mestrado em Físico-Química) - Instituto de Química de São Carlos, 
Universidade de São Paulo. São Paulo, p.27, 2007. 
 
220 MOHANTY, M. E. et al. Direct observation of rise of delayed fluorescence in 
dithienylbenzothiadiazole and its role in the excited state dynamics of a donor-
acceptor-donor molecule. Physical Chemistry Chemical Physics, v.19, n.13, 
p. 9118-9127, 2017. 
 

https://www.researchgate.net/journal/1463-9076_Physical_Chemistry_Chemical_Physics


 

200 
 

                                                                                                                                                                                   

221 WILLIAMS, D. B. G.; LAWTON, M. Drying of organic solvents: quantitative 
evaluation of the efficiency of several desiccants. Journal of Organic 
Chemistry, v. 75, n. 24, p. 8351-8354, 2010. 
 

222 FERY-FORGUES, S.; LAVABRE, D. Are fluorescence quantum yields so 
tricky to measure? A demonstration using familiar stationery products. Journal 
of Chemical Education, v. 76, n. 9, p. 1260-1264, 1999. 
 
223 DA SILVA, E. R. et al. Strongly luminescent and liquid-crystalline π-
conjugated 2-methyl[1,2,3]benzotriazoles with a linear donor-acceptor-donor 
structure. Journal of Molecular Liquids, v. 314, p. 113616, 2020. 
 
224 KUTKAN, S. et al. Syntheses, electrochemical and spectroelectrochemical 
characterization of benzothiadiazole and benzoselenadiazole based random 
copolymers. Journal of Macromolecular Science, Part A: Pure and Applied 
Chemistry, v. 53, n. 8, p. 475-483, 2016. 
 
225 TATUM, L. A. et al. Boronic esters: a simple route to discotic liquid crystals 
that are electron deficient. From Chemical Science, v.3, n.11, p.3261-3264, 
2012. 
 
226 SEED, A. J. et al. The influence of sulfur on phenyl propiolates for 
ferroelectric applications. Ferroelectrics, v. 180, n. 1, p. 291-313, 2007. 
 
227 ZHOU, Y.; TSUJI, T.; CHONO, S. Fundamental study on the application of 
liquid crystals to actuator devices. Applied Physics Letters, v. 109, n. 1, 2016. 
 
228 FEU, K. S. et al. An eco-friendly asymmetric organocatalytic conjugate 
addition of malonates to α,β-unsaturated aldehydes: application on the synthesis 
of chiral indoles. European Journal of Organic Chemistry, n. 26, p. 5917-5922, 
2013. 
 
229 GOWDA, A. et al. Thermal and nonlinear optical studies of newly synthesized 
EDOT based bent-core and Hockey-Stick like liquid crystals. New Journal of 
Chemistry, v. 42, n. 3, p. 2047-2057, 2018. 
 
230 FRIZON, J. L. et al. 2,1,3-benzothiadiazole-based fluorophores. Synthesis, 
electrochemical, thermal and photophysical characterization. Dyes and 
Pigments, v. 135, p. 26-35, 2016. 
 
231 CUI, Y. et al. Benzo[e]isoindole-1,3-diones as potential inhibitors of glycogen 
synthase kinase-3 (GSK-3). Synthesis, kinase inhibitory activity, zebrafish 
phenotype, and modeling of binding mode. Journal of Medicinal Chemistry, v. 
53, n. 3, p. 994-1003, 2009. 
 
 
 
 
 
 
 



 

201 
 

                                                                                                                                                                                   

Anexo A1: Espectros de RMN de 1H, 13C, IV e de massas de alta resolução 

dos compostos finais. 
 

A1.1 Espectro de RMN de 1H (CDCl3, 400 MHz, ppm) do 4,7-bis{[4-(octiloxi)fenil]etinil}-1,2,3-
benzotiadiazol (7a). 

 
 

A1.2 Espectro de 13C RMN (CDCl3, 100 MHz, ppm) do 4,7-bis{[4-(octiloxi)fenil]etinil}-1,2,3-
benzotiadiazol (7a). 
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A1.3 Espectro de FTIR do 4,7-bis{[4-(octiloxi)fenil]etinil}-1,2,3-benzotiadiazol (7a). 

 
 

A1.4 Espectro de massas por ionização química de alta resolução do 4,7-bis{[4-
(octiloxi)fenil]etinil}-1,2,3-benzotiadiazol (7a). 
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A1.5 Espectro de RMN de 1H (CDCl3, 400 MHz, ppm) do 4,7-bis{[4-(deciloxi)fenil]etinil}-1,2,3-

benzotiadiazol (7b). 

 
 

A1.6 Espectro de FTIR do 4,7-bis{[4-(deciloxi)fenil]etinil}-1,2,3-benzotiadiazol (7b). 
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A1.7 Espectro de massas por ionização química de alta resolução do 4,7-bis{[4-

(deciloxi)fenil]etinil}-1,2,3-benzotiadiazol (7b). 

 
 

A1.8 Espectro de  RMN de 1H (CDCl3, 400 MHz, ppm) do 4,7-bis{[4-(dodeciloxi)fenil]etinil}-
1,2,3-benzotiadiazol (7c). 
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A1.9 Espectro de RMN de 13C (CDCl3, 100 MHz, ppm) do 4,7-bis{[4-(dodeciloxi)fenil]etinil}-

1,2,3-benzotiadiazol (7c). 

 
 

A1.10 Espectro de FTIR do 4,7-bis{[4-(dodeciloxi)fenil]etinil}-1,2,3-benzotiadiazol (7c). 
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A1.11 Espectro de massas por ionização química de alta resolução do 4,7-bis{[4-

(dodeciloxi)fenil]etinil}-1,2,3-benzotiadiazol (7c). 

 
 

A1.12 Espectro de RMN de 1H (CDCl3, 400 MHz, ppm) do 4,7-bis{[4-(tetradeciloxi)fenil]etinil}-
1,2,3-benzotiadiazol (7d). 
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A1.13 Espectro de RMN de 13C (CDCl3, 100 MHz, ppm) do 4,7-bis{[4-(tetradeciloxi)fenil]etinil} -

1,2,3-benzotiadiazol (7d). 

 
 

A1.14 Espectro de FTIR do 4,7-bis{[4-(tetradeciloxi)fenil]etinil}-1,2,3-benzotiadiazol (7d).
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A1.15 Espectro de massas por ionização química de alta resolução do 4,7-bis{[4-

(tetradeciloxi)fenil]etinil}-1,2,3-benzotiadiazol (7d). 

 

 
A1.16 Espectro de RMN de 1H (CDCl3, 400 MHz, ppm) do 4,7-bis{[3-(dodeciloxi)fenil]etinil}-

1,2,3-benzotiadiazol (7e).
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A1.17 Espectro de RMN de 13C (CDCl3, 100 MHz, ppm) do 4,7-bis{[3-(dodeciloxi)fenil]etinil}-

1,2,3-benzotiadiazol (7e). 

 

 
A1.18 Espectro de FTIR do 4,7-bis{[3-(dodeciloxi)fenil]etinil}-1,2,3-benzotiadiazol (7e). 
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A1.19 Espectro de massas por ionização química de alta resolução do 4,7-bis{[3-

(dodeciloxi)fenil]etinil}-1,2,3-benzotiadiazol (7e). 

 
 

A1.20 Espectro de RMN de 1H (CDCl3, 400 MHz, ppm) do 4,7-bis{[3,4-
bis(dodeciloxi)fenil]etinil}-1,2,3-benzotiadiazol (7f). 
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A1.21 Espectro de FTIR do 4,7-bis{[3,4-bis(dodeciloxi)fenil]etinil}-1,2,3-benzotiadiazol (7f). 

 
 

A1.22 Espectro de massas por ionização química de alta resolução do 4,7-bis{[3,4-
bis(dodeciloxi)fenil]etinil}-1,2,3-benzotiadiazol (7f). 
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A1.23 Espectro de RMN de 1H (CDCl3, 400 MHz, ppm) do 4,7-bis{[4-(dodeciltio)fenil]etinil} -

1,2,3-benzotiadiazol (7g). 

 
 

A1.24 Espectro de RMN de 13C (CDCl3, 100 MHz, ppm) do 4,7-bis{[4-(dodeciltio)fenil]etinil} -
1,2,3-benzotiadiazol (7g). 
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A1.25 Espectro de FTIR do 4,7-bis{[4-(dodeciltio)fenil]etinil}-1,2,3-benzotiadiazol (7g). 

 
 

A1.26 Espectro de massas por ionização química de alta resolução do 4,7-bis{[4-
(dodeciltio)fenil]etinil}-1,2,3-benzotiadiazol (7g). 
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A1.27 Espectro de RMN de 1H (CDCl3, 400 MHz, ppm) do 4,7-bis{[4-(octiloxi)fenil] 

etinil}-1,2,3-benzoselenadiazol (12a). 

 

 
A1.28 Espectro de RMN de 13C (CDCl3, 100 MHz, ppm) do 4,7-bis{[4-(octiloxi)fenil] etinil}-1,2,3-
benzoselenadiazol (12a).
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A1.29 Espectro de FTIR do 4,7bis{[4(octiloxi)fenil]etinil}-1,2,3-benzoselenadiazol (12a). 

 

 
A1.30 Espectros de massas por ionização química de alta resolução do 4,7-bis{[4-

(octiloxi)fenil]etinil}-1,2,3-benzoselenadiazol (12a).
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A1.31 Espectro de RMN de 1H (CDCl3, 400 MHz, ppm) do 4,7-bis{[4-(deciloxi)fenil]etinil} -1,2,3-

benzoselenadiazol (12b). 

 

 

A1.32 Espectro de RMN de 13C (CDCl3, 100 MHz, ppm) do 4,7-bis{[4-(deciloxi) fenil]etinil}-1,2,3-
benzoselenadiazol (12b). 
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A1.33 Espectro de FTIR do 4,7-bis{[4-(deciloxi)fenil]etinil}-1,2,3-benzoselenadiazol (12b). 

 

 

A1.34 Espectros de massas por ionização química de alta resolução do 4,7-bis{[4-
(deciloxi)fenil]etinil}-1,2,3-benzoselenadiazol (12b).
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A1.35 Espectro de RMN de 1H (CDCl3, 400 MHz, ppm) do 4,7-bis{[4-(dodeciloxi)fenil]etinil}-

1,2,3-benzoselenadiazol (12c). 

 

 
A1.36 Espectro de RMN de 13C (CDCl3, 100 MHz, ppm) do 4,7-bis{[4-(dodeciloxi)fenil]etinil}-

1,2,3-benzoselenadiazol (12c). 
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A1.37 Espectro de FTIR do 4,7-bis{[4-(dodeciloxi)fenil]etinil}-1,2,3-benzoselenadiazol (12c). 

 
 

 
A1.38 Espectro de massas por ionização química de alta resolução do 4,7-bis{[4-

(dodeciloxi)fenil]etinil}-1,2,3-benzoselenadiazol (12c). 
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A1.39 Espectro de RMN de 1H (CDCl3, 400 MHz, ppm) do 4,7-bis{[4-(tetradeciloxi)fenil]etinil}-

1,2,3-benzoselenadiazol (12d). 

 

 
A1.40 Espectro de RMN de 13C (CDCl3, 100 MHz, ppm) do 4,7-bis{[4-(tetradeciloxi)fenil]etinil}-

1,2,3-benzoselenadiazol (12d). 
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A1.41 Espectro de FTIR do 4,7-bis{[4-(tetradeciloxi)fenil]etinil}-1,2,3-benzoselenadiazol (12d). 

 

 
A1.42 Espectro de massas por ionização química de alta resolução do 4,7-bis{[4-

(tetradeciloxi)fenil]etinil}-1,2,3-benzoselenadiazol (12d). 
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A1.43 Espectro de RMN de 1H (CDCl3, 400 MHz, ppm) do 2-metil-4,7-bis(feniletinil)-1,2,3-

benzotriazol(16a). 

 
 

A1.44 Espectro de RMN de 13C (CDCl3, 100 MHz, ppm) do 2-metil-4,7-bis(feniletinil)-1,2,3-
benzotriazol (16a). 
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A1.45 Espectro de FTIR do 2-metil-4,7-bis(feniletinil)-1,2,3-benzotriazol (16a). 

 
 

A1.46 Espectro de massas por ionização química de alta resolução do 2-metil-4,7-
bis(feniletinil)-1,2,3-benzotriazol (16a). 

 

 

 

 



 

224 
 

                                                                                                                                                                                   
A1.47 Espectro de RMN de 1H (CDCl3, 400 MHz, ppm) do 4,7-bis((4-(dodeciloxi)fenil)etinil)-

1,2,3-benzotriazol (16b).

 

 
A1.48 Espectro de RMN de 13C (CDCl3, 100 MHz, ppm) do 4,7-bis((4-(dodeciloxi)fenil)etinil)-2-metil-

1,2,3-benzotriazol (16b). 

 



 

225 
 

                                                                                                                                                                                   
A1.49 Espectro de FTIR do 4,7-bis((4-(dodeciloxi)fenil)etinil)-2-metil-1,2,3-benzotriazol (16b). 

 
 

A1.50 Espectro de massas por ionização química de alta resolução do 4,7-bis((4-
(dodeciloxi)fenil)etinil)-2-metil-1,2,3-benzotriazol (16b). 
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A1.51 Espectro de RMN de 1H (CDCl3, 400 MHz, ppm) do 4,7-bis((3,4-

bis(dodeciloxi)fenil)etinil)-2-metil-1,2,3-benzotriazol (16c). 

 
 

A1.52 Espectro de RMN de 13C (CDCl3, 100 MHz, ppm) do  4,7-bis((3,4-
bis(dodeciloxi)fenil)etinil)-2-metil-1,2,3-benzotriazol (16c). 
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A1.53 Espectro de FTIR do 4,7-bis((3,4-bis(dodeciloxi)fenil)etinil)-2-metil-1,2,3-benzotriazol 

(16c). 

 
 

A1.54 Espectro de massas por ionização química de alta resolução do 4,7-bis((3,4-
bis(dodeciloxi)fenil)etinil)-2-metil-1,2,3-benzotriazol (16c). 
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A1.55 Espectro de RMN de 1H (CDCl3, 400 MHz, ppm) do 4,7-bis((4-(dodeciloxi)-3-

nitrofenil)etinil)-2-metil-1,2,3-benzotriazol (16d). 

 
 
A1.56 Espectro de RMN de 13C (CDCl3, 100 MHz, ppm) do 4,7-bis((4-(dodeciloxi)-3-nitrofenil)etinil)-

2-metil-1,2,3-benzotriazol (16d). 
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A1.57 Espectro de FTIR do 4,7-bis((4-(dodeciloxi)-3-nitrofenil)etinil)-2-metil-1,2,3-benzotriazol 

(16d). 

 
 

A1.58 Espectro de massas por ionização química de alta resolução do 4,7-bis((4-(dodeciloxi)-3-
nitrofenil)etinil)-2-metil-1,2,3-benzotriazol (16d). 
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A1.59 Espectro de RMN de 1H (CDCl3, 400 MHz, ppm) do 4,7-bis((3-(dodeciloxi)fenil)etinil)-2-

metil-1,2,3-benzotriazol (16e). 

 
 

A1.60 Espectro de RMN de 13C (CDCl3, 100 MHz, ppm) do 4,7-bis((3-(dodeciloxi)fenil)etinil)-2-metil-
1,2,3-benzotriazol (16e). 
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A1.61 Espectro de FTIR do 4,7-bis((3-(dodeciloxi)fenil)etinil)-2-metil-1,2,3-benzotriazol (16e). 

 
 

A1.62 Espectro de massas por ionização química de alta resolução do 4,7-bis((3-
(dodeciloxi)fenil)etinil)-2-metil-1,2,3-benzotriazol (16e). 
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A1.63 Espectro de RMN de 1H (CDCl3, 400 MHz, ppm) do 4,7-bis((6-(dodeciloxi)naftalen-2-

il)etinil)-2-metil-1,2,3-benzotriazol (16f). 

 
 

A1.64 Espectro de RMN de 13C (CDCl3, 100 MHz, ppm) do 4,7-bis((6-(dodeciloxi)naftalen-2-il)etinil)-
2-metil-1,2,3-benzotriazol (16f). 
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A1.65 Espectro de FTIR do 4,7-bis((6-(dodeciloxi)naftalen-2-il)etinil)-2-metil-1,2,3-benzotriazol (16f). 

 
 

A1.66 Espectro de massas por ionização química de alta resolução do 4,7-bis((6-
(dodeciloxi)naftalen-2-il)etinil)-2-metil-1,2,3-benzotriazol (16f). 
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A1.67 Espectro de RMN de 1H (CDCl3, 400 MHz, ppm) do 4,7-bis((6-(dodeciloxi)naftalen-2-

il)etinil)-2-metil-1,2,3-benzotriazol (16g). 

 
 
A1.68 Espectro de RMN de 1H (CDCl3, 400 MHz, ppm) do 4,7-bis((6-(dodeciloxi)naftalen-2-

il)etinil)-2-metil-1,2,3-benzotriazol (16g). 
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A1.69 Espectro de FTIR do 4,7-bis((4-(4-dodecilpiperazin-1-il)fenil)etinil)-2-metil-1,2,3-

benzotriazol (16g). 

 
 

A1.70 Espectro de massas por ionização química de alta resolução do 4,7-bis((4-(4-

dodecilpiperazin-1-il)fenil)etinil)-2-metil-1,2,3-benzotriazol (16g) 
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ARTICLE

Investigation of thermal and luminescent properties in
4,7-diphenylethynyl-2,1,3-benzothiadiazole systems
Leonardo de O. Aguiara, Elias Regisa, Patricia Tuzimotob, Edivandro Girottoc, Ivan H. Bechtoldd, Hugo Gallardoc

and André A. Vieiraa

aInstituto de Química, Universidade Federal da Bahia, Salvador, Brazil; bInstituto Federal do Paraná, Campus Pinhais, Pinhais, Brazil;
cDepartamento de Química, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, Brazil; dDepartamento de Física, Universidade Federal de
Santa Catarina, Florianópolis, Brazil

ABSTRACT
A series of luminescent liquid crystals based on 4,7-diphenylethynyl-2,1,3-benzothiadiazole system
was prepared and characterised. The molecules were planned varying number, length and position
of the linear alkoxy/thioalkyl chains. Their mesomorphic properties were studied by differential
scanning calorimetry, polarised optical microscopy and X-ray diffraction. The liquid crystalline
properties were found to be dependent on the length, position and number of the peripheral
alkoxy chains. It was observed preferentially smectic C and nematic phases whose stability increase
with the elongation of the peripheral portion. Photophysical studies were performed in chloroform
solution. These compounds displayed strong yellow photoluminescent properties in the visible
region, with absorption patterns peaking around 400–450 nm and emission between 500–610 nm
with good quantum yields. Also, solvatochromism studies were performed.
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1. Introduction

A lot of progress has been achieved till now in the liquid
crystals research worldwide, due to the development of
novel materials and the understanding of structure

−property relationships [1,2]. Liquid crystals are unique
because of their properties combiningmolecular order and
fluidity [3]. Intensive research has focused on the functio-
nalisation of the liquid crystalline molecules to obtain
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different compounds with desirable mesomorphic and
other physical properties [4,5]. Recently, new mesogens
have been developed to induce functions such as improved
charge transportation [6,7], anisotropic ion transportation
[8], gas and molecular separation [9], photonics [10] and
biological functions [11].

Luminescent liquid crystals are attracting a large
interest to optoelectronic applications due to their
combination of fluorescence and mesomorphism [12–
15]. This kind of material is particularly engaging for
applications involving polarised light [16,17]. The
polarised emission based on luminescent liquid crystals
has attracted a great deal of interest, from both aca-
demic and industrial research communities, by virtue
of possible applications in optoelectronics, such as light
source for liquid crystal displays (LCDs), three-dimen-
sional (3D) imaging systems and medical field [18].

Many heterocycles associated with π-conjugated sys-
tems have been used to obtain luminescent materials,
one of the most important has been the 2,1,3-benzothia-
diazole (BTD) [19–21]. Its derivatives usually are very
efficient fluorophores and possess characteristics as a
strong electron-withdrawing capacity and well-ordered
crystal structures as a result of π–π interactions. In
addition, the BTD exhibits a relevant dipole moment,
an important feature for obtaining ordered materials
[22,23]. The transverse dipole moment present in liquid
crystals molecules may favour smectic mesomorphism.
Furthermore, the synthesis of BTD ring is simple with
high yields and high thermal and chemical stability.
These characteristics are very important in the prepara-
tion of luminescent calamitic liquid crystals.

Wedescribed the synthesis and study of a series of liquid
crystal based on the heterocycle BTD with different aro-
matic electron donor and withdrawing units [24].

Considering the results obtained in the last studies
[25,26], in this paper, we present the synthesis and char-
acterisation of a complementary series, being the 4,7-dis-
ubstituted-2,1,3-benzothiadiazole the fixed core, varying
only the peripheral groups in order to contribute to an
investigation of the underlying structure–property rela-
tionships and with the goal of decreasing transitions
temperature.

2. Results and discussion

2.1. Synthesis

The synthetic route used to prepare the benzothiadiazole
compounds 4a–g is presented in Scheme 1. The synth-
esis starts from the preparation of benzothiadiazole ring
1, by the condensation of o-phenylenediamine with
thionyl chloride. In sequence, the heterocycle is reacted
with molecular bromine in hydrobromic acid to obtain
the 4,7-dibromo-2,1,3-benzothiadiazole (2), [27].

On the other hand, different terminal aryl acetylenes
3a–g were prepared from the respective aryl halides via
palladium catalysed cross-coupling using 2-methyl-3-
butyn-2-ol followed by protective group elimination. The
final molecules 4a–g were synthesised by Sonogashira’s
coupling of aryl dibromide 2 and two equivalents of term-
inal aryl acetylenes 3a–g. After purification, the desired
final compounds were obtained in good yields (47–86%).

All the final compounds 4a–g synthesised were
characterised by 1H and 13C NMR, mass spectrometry
and IR spectroscopy.

2.2. Liquid crystalline behaviour

The compounds 4a–g were investigated by polarised
optical microscopy (POM) and differential scanning

Scheme 1. Synthesis of the final compounds 4a–g.
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calorimetry (DSC) in order to determine their thermal
and thermodynamic properties and mesomorphism.
The investigation of the thermal stability of the materi-
als was performed by thermogravimetric analysis
(TGA), which indicated good thermal stability, with
decomposition temperatures above 383°C, under nitro-
gen atmosphere. The transition temperatures and
enthalpy values for the target molecules are given in
Table 1. The liquid crystalline properties of final com-
pounds were confirmed by X-ray diffraction (XRD).

All of the final compounds, with exception of 4e
and 4f, exhibited liquid crystalline behaviour display-
ing characteristic nematic and smectic mesophases.
The textures observed by POM on cooling from the

isotropic liquid were properly identified as nematic
(N) and smectic C (SmC) phases, consistent with the
molecular anisometry of these molecules. The
nematic phases were characterised by schlieren tex-
tures and their peculiar curved dark brushes.
Figure 1 (right) presents the cooling cycle of the
compound 4d, where the emergence of small dro-
plets characteristic from the I-N transition is notice-
able. The SmC phases were confirmed on cooling off
these samples, by the change from the Schlieren
texture of the nematic phase to slow growth of a
broken fan-shaped SmC texture (Figure 1 left, for 4c).

In order to investigate the effects of varying the
peripheral groups on the mesomorphic behaviour of

Table 1. Phase transition temperatures (°C) and enthalpies (kJ mol−1) for compounds 4a–g.

Compound Transition
T/°C, heating
(ΔH/kJ mol−1)a

T/°C, cooling
(ΔH/kJ mol−1)a Tdec. /°C

b

4a Cr-N 141 (91.8) 134 (−90.7) 449
N-I 176 (3.5) 176 (−3.7)

4b Cr-N (Cr-SmC)d 128 (63.2) 114 (−65.9) 468
(N-SmC)d – 130 (−5.0)
N-I 157 (2.6) 157 (−3.1)

4c CrI-CrII – 105 (−9.8) 482
CrII-SmC 120 (65.6) 113 (−50.4)
SmC-N 143 (4.7) 142 (−4.4)
N-I 152 (3.5) 151 (−4.7)

4d Cr-SmC 96 (81.6) 77 (−58.4) 445
SmC-N 115 (39.7) 108 (−30.7)
N-I 146 (11.9) 142 (−11.7)

4e CrI-CrII 77 (10.2) – 384
CrII-I 108 (159.9) 61 (−157.6)

4f Cr-I 131 (94.2) 119 (−110.9) 416
4g CrI-CrII 88 (36.0) 64 (−22.4) 394

CrII-CrIII 102 (10.1) 98 (−10.0)
CrIII-I (N-CrIII)d 124 (71.1) 113 (−71.6)
(N-I)d – 118 (5.3)

aDetermined by POM and DSC measurements (10°C/min) on the second heating cycle; bdetermined by TGA, onset of decomposition in nitrogen (20°C/min);
cCr, crystal; N, nematic; SmC, smectic C; I, isotropic liquid; dobserved on the cooling.

Figure 1. Polarised optical photomicrographs of compound 4c at 130°C and 4d at 148°C on cooling.
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the final molecules, different alkoxy chains linked to
the 4,7-diphenylethynyl-2,1,3-benzothiadiazole core
were studied. The final compounds exhibited a clear
dependence on the length, number and position of the
peripheral groups to the stability of calamitic meso-
phases. The most pronounced behaviour may be attrib-
uted to an increase in the length-to-width ratio of the
molecule. Compounds 4a, 4b, 4c and 4d confirm this
trend with alkyl chains of 8, 10, 12 and 14 carbon
atoms, respectively. The molecule 4a showed just a
nematic phase (ΔT = 42°C) and associated with higher
temperature transition N-I. Increasing the size of the
alkyl chain for C10 (4b) it is possible to observe a
monotropic behaviour, with N and SmC phases
(ΔTN = 26°C; ΔTSmC = 16°C). Compounds 4c and 4d
displayed enantiotropic behaviour due to the decrease
in melting point produced by longer alkyl chain. The
increased anisometry (length-to-width ratio) leads to
decrease in the transition temperatures, particularly the
crystal-to-mesophase temperature, thus allowing a
broader mesomorphic range. The compound 4d exhib-
ited a broad-range liquid crystalline behaviour from
143.5°C until 77°C when the crystallisation occurs, on
cooling cycle. This result shows that the variation of
the alkyl chains from 8 to 14 carbons can reduce by 56°
C the crystallisation temperature of these molecules, as
well as increasing the mesomorphic range. Figure 2
shows the DSC comparison of compounds 4a and 4b,
where it is possible to observe the formation of meso-
phase SmC following the higher anisometry in shape.

The compound 4e, with C12 alkoxy chains in meta
position, did not present mesomorphism with melting
point at 108.2°C. These data showed that the ‘zig-zag’
configuration is not able to develop the liquid crystal state

in the 4,7-diphenylethynyl-2,1,3-benzothiadiazole systems.
The molecule 4f also is not a liquid crystalline compound,
fromwhich we can conclude that increasing the number of
chains blocks the π–π interactions of the rigid core frus-
trating the appearance of mesophase [28]. Comparison of
the mesogenic properties of 4g and its analogue 4c reveals
the effect of the peripheral group on the liquid crystal
behaviour of the BTD system.With the same chain length,
the compound 4c showed nematic and smectic phase,
while 4–g showed only a monotropic nematic phase. The
mesomorphic range of 4c is 38°C and that of its thioalkyl
analogue is only 5°C. Hence, a decrease of 33°C was
achieved by simply replacing the peripheral heteroatom
of oxygen by sulphur. The smaller oxygen size with respect
to the sulphur atom is ascribed to the wider mesophase on
4c than the analogue 4g, and it should represent a higher
packing density and stronger intermolecular interaction for
better liquid crystallinity [29–32]

3. XRD studies

In order to analyse the structure of the SmC mesophases,
XRD measurements were carried out for compounds 4b,
4c and 4d. Figure 3 shows the XRD patterns of compound
4c. The broad band around 2θ = 2.5° and 20° at 150°C is
characteristic of a nematic mesophase due to the absence
of positional order. At 130°C, two reflection peaks at the
small angle region (d001 = 34.9 Å and d002 = 17.7 Å) with a
ratio d001/d002 ~ 2 confirms a lamellar organisational char-
acteristic of smectic mesophases [33]. Comparing the first
diffraction peak d001, which corresponds to the interlayer
spacing, to the molecular length L = 47.8 Å (estimated by
ChemBio3D Ultra Software, version 11.0.1, PerkinElmer

Figure 2. Comparison of differential scanning thermogram of
the compound 4a and 4b (scan rate 10°C/min).

Figure 3. XRD patterns of compound 4c carried out in different
temperatures from cooling: 150°C nematic, 130°C SmC and
100°C crystal.
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Informatics. Inc., Waltham, MA, USA), the ratio d001/
L = 0.73 indicates that the aliphatic chains are folded or
interdigitated or that the molecules are tilted within the
layers. As the compound 4c was characterised to present a
SmC phase at this temperature, the tilt angle was calculated
considering the molecules in the most extended form. This
is just an estimation because the molecules usually adopt
some degree of conformational disorder in the mesophase,
which reduces the effective molecular length. The tilt angle
was calculated using the relationship (cos θ = d100/L) and a
value of θ ≈ 43° was obtained, being in accordance with
previousmeasurements on similar systems [21,34]. At 100°
C, the additional peaks at the high angle region confirm the
crystallisation of the sample, but the presence of the d001
and d002 reflections indicate that the lamelar order is pre-
served during this process. In the crystalline phase, the
interlayer spacing is reduced to 24.4 Å until room tem-
perature, which can be associated to chains folding and
increasing of the tilt angle.

Compounds 4b and 4d displayed the same beha-
viour as 4c according to the phase transitions, and the
structural parameters are presented in Table 2.

3.1. Photophysical properties

3.1.1. UV-vis and fluorescence
The UV-vis absorption and fluorescence spectra of the
BTD compounds 4a–g, in chloroform solution, are
presented in Figure 4. The spectroscopy data are sum-
marised in Table 3.

The absorption and fluorescence spectra of final
materials 4a–g are quite similar due to the

benzothiadiazole system. All the final compounds dis-
played absorption bands from 400 to 475 nm, with
maximum absorption peak within a range around
418–448 nm. These absorption bands are assigned to
typical π–π* transitions due to their high molar absorp-
tion coefficients (ε = 4.2 – 4.5 × 104 Lmol−1cm−1). The
alkyl chain variation in 4a–d did not change the max-
imum absorption values (λabs = 437–438 nm) as
expected. For the molecule 4e was observed a blue
shift of 20 nm due to the different substitution pattern
of the alkoxy groups, in meta position. On the other
hand, when it was added four dodecyloxy chains (4f), a
red shift of 10 nm was observed compared to 437 nm.
Altering the peripheral heteroatom from oxygen to
sulphur did not show significant shift in the maximum
absorption of 4g.

All the molecules (4a–g) exhibited intense yellow
fluorescence when excited at the maximum absorption
wavelength in chloroform solution. The maximum
emission peaks were observed from 500 to 610 nm.
The displayed Stokes shifts are in the range of
91–107 nm, with a small region of coincidence between
the absorption and emission, indicating that re-absorp-
tion of the emitted light is almost negligible. The com-
pounds 4a–g exhibited fluorescence quantum yields
(Ф) from 0.13 to 0.35, relative to the standard com-
pound 4,7-bis(phenylethynyl)benzo[1,2,5]thiadiazole
(Ф = 0.37) [27]. Similar displacement trend was also
observed in the maximum emission of 4e and 4f pre-
senting blue (32 nm) and red (14 nm) shift, respec-
tively, compared to 541 nm. The molecule 4g showed a
small red shift of 4 nm from 4a–d, demonstrating the
small influence of sulphur atom as peripheral group for
the system.

3.1.2. Solvatochromism
Luminescent organic compounds often exhibit solvato-
chromism, which is based on the interaction between

Table 2. Structural parameters of compounds 4b, 4c and 4d.
Compound L (Å) d100 SmC (Å) Tilt angle (°) d100 Cr (Å)

4b 42.8 32.2 41 22.5
4c 47.8 34.9 43 24.4
4d 52.8 37.0 46 28.0

Figure 4. Absorbance (left) and emission (right) spectra of the compounds 4a–g in chloroform solution (10–5 mol/L).
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the solvent and a chromophore [35]. Changes in the
spectra of these compounds provide a response to
variations in the surrounding environment. In order
to determine the effect of solvent polarity on the BTD
liquid crystals, the compounds 4b and 4g were chosen
for these studies. The optical properties were measured
in acetone (Acet), acetonitrile (CH3CN), chloroform
(CHCl3), dimethylformamide (DMF), tetrahydrofuran
(THF) and toluene (Tol) solutions. The results indi-
cated a clear dependence of the emission with solvent
polarity, the data for 4b and/or 4g are summarised in
Table 4 and Figure 5.

It was observed for 4b a hypsochromic shift in the
maximum emission in toluene and THF (less polar
solvents) compared to CHCl3. In contrast, using a
more polar solvent (DMF), a small bathochromic
shift in the maxima emission was registered. In other
words, the increase of solvent polarity results in the

emission at a longer wavelength, with this positive
solvatochromism indicating that the excited state is
more polar than the ground state and can be attributed
to intramolecular charge transfer effect [36,37].

In Figure 5, it is possible to observe the emission
intensity of the compound 4g in different solvents. It
was observed a higher emission in toluene and THF
solvents (less polar solvents) and decreases with
increasing solvent polarity, with the lower intensity
showed for acetonitrile. Moreover, these data support
the proposal that the excited state is more polar than
ground state and, as a consequence, more polar sol-
vents could quench the emission.

A large Stokes shift was observed by the variation of
the solvent (80–111 nm) to 4b and 4g. These effects are
related to the charged-transfer character of the excited
state [38]. The fluorescence quantum yields to 4b var-
ied from 0.18 in acetonitrile to 0.28 in THF. It means a

Table 3. Summary of photophysical properties of 4a–g.

Compound
Absorptionb

λmax (nm) (ε)a
Emissionc

λmax (nm)
Stokes shift

(nm) ΦPL
d

4a 437 (4.4 × 104) 541 104 0.20
4b 437 (4.4 × 104) 541 104 0.20
4c 438 (4.3 × 104) 541 103 0.19
4d 438 (4.3 × 104) 541 103 0.20
4e 418 (4.2 × 104) 509 91 0.35
4f 448 (4.5 × 104) 555 107 0.13
4g 438 (4.3 × 104) 545 107 0.20

aUnits = Lmol−1cm−1; bin chloroform solution (2.0 xˑ10−5 molL−1); cexcited at absorption maxima band; ddetermined using 4,7-
diphenylethynyl-2,1,3-benzothiadiazole as standard (ΦPL = 0.37 in CHCl3).

Table 4. UV-visible absorption and emission data for compound 4b in solution of different solvents.

Compound
Absorptionb

λmax (nm) (ε)a
Emissionb,c

λmax (nm)
Stokes shift

(nm) ΦPL
d

4b (Acet) 430 (3.4 × 104) 541 111 0.25
4b (CH3CN) 425 (1.4 × 103) 541 116 0.18
4b (CHCl3) 437 (4.4 × 104) 541 104 0.20
4b (DMF) 434 (2.0 × 104) 545 111 0.21
4b (THF) 436 (4.0 × 104) 525 89 0.28
4b (Tol) 435 (5.3 × 104) 515 80 0.27

aUnits = Lmol−1cm−1; b[c] = (1.5 xˑ10−5 molL−1); cexcited at absorption maxima; ddetermined using 4,7-diphenylethynyl-2,1,3-
benzothiadiazole as standard (ΦPL = 0.37 in CHCl3).

Figure 5. Absorbance (solid line) and emission (dashed line) normalised spectra of 4b in different solvents (left). Emission spectra of
4g in different solvents (right).
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difference of 64%, with higher values being achieved
for non-polar solvents. Under an UV lamp (365 nm),
the visible fluorescence of 4b can be observed with a
colour change from yellow to green. This clearly indi-
cates a solvatochromic dependence of these materials.

4. Conclusions

In summary, luminescent liquid crystals based on 4,7-
diphenylethynyl-2,1,3-benzothiadiazole system with
different number and positions of linear alkoxy/
thioalkyl chains were synthesised and characterised.
The molecules with two peripheral groups and 4-alkyl-
phenyl-substituted (4a, 4b, 4c, 4d, 4g) exhibited ther-
motropic liquid crystalline behaviour, and 3-
alkylphenyl (4e) and 3,4-dialkylphenyl (4f) did not
generate the desired mesomorphism. The mesophases
observed by POM were nematic and smectic C with
Schlieren textures, consistent with calamitic liquid crys-
tals. The dependence on length-to-width ratio for the
π-extended BTD system was clearly demonstrated. The
variation in alkyl chain length allows a decrease in the
melting point from 141°C to 96°C in comparison of 4a
and 4d, respectively. In the same direction, the range of
mesomorphism for these materials changed from 42 to
65°C. XRD analysis confirms the formation of SmC
phases and the tilt angle between 41–46 degrees for
the 4b–d. The appearance of smectogenic behaviour
could be due to the dipole moment induced by the
BTD heterocycle. All the molecules showed strong
photoluminescence in chloroform solution. They
exhibited strong yellow fluorescence, from 509 to
555 nm, with photoluminescence quantum yields
(0.13–0.35) near to the standard BTD. The solvato-
fluorochromism for compounds 4b and 4d in different
solvents displayed a fluorescence variation from 515 to
545 nm.

5. Experimental

5.1. General

Infrared spectra were recorded on a Bruker VERTEX
model 70/70 V spectrometer in KBr discs or films. 1H
NMR spectra were obtained with a Varian Mercury
Plus 400-MHz instrument using tetramethylsilane
(TMS) as the internal standard. 13C NMR spectra
were recorded on a Varian Mercury Plus 100-MHz
spectrometer. The melting points and mesomorphic
textures were determined using an Olympus BX50
microscope equipped with a Mettler Toledo FP-82
hot stage and a PM-30 exposure control unit.

Thermal transitions and enthalpies were determined
by DSC using the DSC-Q 2000 calorimeter. TGA was
carried out using a Shimadzu analyser with the TGA-
50 module.

The XRD experiments were carried out with the
X`Pert-PRO (PANalytical) diffractometer using the lin-
ear monochromatic Cu Kα beam (λ = 1.5405 Å), with an
applied voltage of 40 kV and current of 30 mA. The
samples were prepared by heating and cooling an
amount of powder on glass plates, resulting a film of
approximately 1.0 mm thick. The scans were performed
in continuous mode from 2° to 30° (2θ angle) at different
temperatures, by cooling from the isotropic state.

The relative fluorescence quantum yields (ФPL) were
determined according to a published method [39]. A
Varian’s Cary 50 UV-vis spectrophotometer was used
to record absorption spectra. Fluorescence spectra were
recorded on a Shimadzu, RF5301pc.

5.2. Materials

All the reagents were obtained from commercial
sources and used without further purification.
Sonogashira’s couplings were accomplished under
nitrogen atmosphere. The terminal acetylenes 1-octy-
loxy-4-ethynylbenzene (3a), 1-decyloxy)-4-ethynylben-
zene (3b), 1-dodecyloxy-4-ethynylbenzene (3c), 1-
tetradodecyloxy-4-ethynyl-benzene (3d), 1-(dodecy-
loxy)-3-ethynylbenzene (3e) 1,2-bis(dodecyloxy)-4-
ethynylbenzene (3f), dodecyl(4-ethynylphenyl)sulfane
(3g) were prepared according to published procedures
[40]. The organic solvents were of commercial grade
quality except THF (HPLC grade) and all were purified
by traditional methods. In general, all the compounds
were purified by column chromatography on silica gel
(60–120 mesh), and crystallisation from analytical
grade solvents. The purity of the sample was confirmed
by thin-layer chromatography (Merck Kieselgel
60F254).

6. General procedure for Sonogashira’s
coupling reactions

A mixture of 4,7-dibromobenzothiadiazole (2) (0.294 g,
1.0 mmol), PdCl2(PPh3)2 (70 mg, 0.1 mmol), CuI
(9.5 mg, 0.05 mmol) and triphenylphosphine
(26.2 mg, 0.1 mmol) in triethylamine/tetrahydrofuran
1:1 (40 mL) was stirred under reflux for 10 min. The
respective terminal arylacetylene (3a–g) (2.2 mmol)
dissolved in tetrahydrofuran was added drop wise.
The reactional mixture was refluxed for 12 h. Cooled
down to room temperature, the product was almost
entirely precipitated and it was filtered off and washed
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with triethylamine. The crude product was purified by
column chromatography on silica gel (eluent: hexane/
CH2Cl2), to furnish the respective final compound.

4,7-bis{[4-(octyloxy)phenyl]ethynyl}benzo[1,2,5]
thiadiazole; Compound 4a.

Yield: 86%. IR (KBr): 2922, 2850, 2207, 1601, 1556,
1510, 1469, 1284, 1168, 1043, 882 cm−1. 1H NMR
(400 MHz, CDCl3) δ ppm: 7.74 (s, 2 H), 7.59 (d, 4H,
J = 8.0 Hz), 6.90 (d, 4H, J = 8.0 Hz), 3.99 (t, 4H, OCH2-
), 1.80 (t, 4 H, OCH2CH2-), 1.31 (m, 20 H, -CH2-), 0.89
(t, 6H, -CH3).

13C NMR (100 MHz, CDCl3) δ ppm:
132.3, 130.4, 128.2, 126.1, 122.7, 114.8, 76.7, 31.9, 31.8,
29.7, 29.4, 29.2, 26.1, 22.6, 14.1. APPI-MS m/
z = 593.3185 [M + H]+.

4,7-bis{[4-(decyloxy)phenyl]ethynyl}benzo[1,2,5]
thiadiazole; Compound 4b.

Yield: 76%. IR (KBr): 2955, 2919, 2851, 2208, 1603,
1561, 1510, 1474, 1463, 1392, 1281, 1244, 1170, 1108,
1049, 1022, 888, 833 cm−1. 1H NMR (400 MHz, CDCl3)
δ ppm: 7.74 (s, 2 H), 7.59 (d, 4H, J = 8.0 Hz), 6.90 (d,
4H, J = 8.0 Hz), 3.99 (t, 4H, J = 6.0 Hz, OCH2-), 1.80 (t,
4H, OCH2CH2-), 1.28 (m, 28H, -CH2-), 0.89 (t, 6H,
-CH3).

13C NMR (100 MHz, CDCl3) δ ppm: 160.1,
154.6, 134.2, 133.8, 132.3, 117.3, 114.5, 98.0, 84.5,
68.4, 32.1, 29.8, 29.6, 29.6, 29.4, 26.2, 22.9, 14.4.
APPI-MS m/z = 649.3825 [M + H]+.

4,7-bis{[4-(dodecyloxy)phenyl]ethynyl}benzo[1,2,5]
thiadiazole; Compound 4c

Yield: 75%. IR (KBr): 2955, 2918, 2850, 2208, 1603,
1510, 1474, 1462, 1245, 1170, 1023, 842 cm−1. 1H NMR
(400 MHz, CDCl3) δ ppm: 7.74 (s, 2 H), 7.59 (d, 4H,
J = 8.0 Hz), 6.90 (d, 4 H, J = 8.0 Hz), 3.99 (t, 4H,
J = 6.0 Hz, OCH2-), 1.80 (t, 4H, OCH2CH2-), 1.28 (m,
36H, -CH2-), 0.88 (t, 6H, -CH3).

13C NMR (100 MHz,
CDCl3) δ ppm: 159.8, 133.5, 132.0, 117.1, 114.6, 114.4,
97.7, 84.3, 68.1, 31.9, 29.6, 29.5 29.3, 29.1, 25.9, 22.6,
14.0. APPI-MS m/z = 705.4442 [M + H]+.

4,7-bis{[4-(tetradecyloxy)phenyl]ethynyl}benzo
[1,2,5]thiadiazole; Compound 4d

Yield: 53%. IR (KBr): 2955, 2917, 2850, 2208, 1602,
1510, 1474, 1462, 1244, 1170, 1022, 823 cm−1. 1H NMR
(400 MHz, CDCl3) δ ppm: 7.74 (s, 2 H), 7.59 (d, 4H,
J = 8.0 Hz), 6.90 (d, 4H, J = 8.0 Hz), 3.99 (t, 4H,
J = 6.0 Hz, OCH2-), 1.80 (t, 4 H, OCH2CH2-), 1.27
(m, 44H, -CH2-), 0.88 (t, 6H, -CH3).

13C NMR
(100 MHz, CDCl3) δ ppm: 159.9, 154.5, 133.5, 132.0,
117.2, 114.7, 97.8, 84.3, 76.7, 68.2, 31.9, 30.1, 29.6, 29.6,
29.6, 29.4, 29.4, 29.2, 26.0, 22.7, 14.0. APPI-MS m/
z = 761.5071 [M + H]+.

4,7-bis{[3-(dodecyloxy)phenyl]ethynyl}benzo[1,2,5]
thiadiazole: Compound 4e

Yield: 78%. IR (KBr): 2954, 2919, 2852, 2212, 1594,
1579, 1499, 1427, 1246, 1168, 1157, 1033, 853,

773 cm−1. 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ ppm: 7.78
(s, 2H), 7.29 (t, 2 H, J = 8.0 Hz), 7.24 (dt, 2H, J1 = 1.6,
J2 = 8.0 Hz), 7.18 (dd, 2H, J1 = 1.2; J2 = 2.4 Hz), 6.94
(ddd, 2H, J1 = 1.2; J2 = 2.4; J3 = 8.0 Hz), 3.99 (t, 4H,
J = 8.0 Hz, OCH2-), 1.80 (m, 4 H, OCH2CH2-), 1.46
(m, 4H), 1.27 (m, 32H, -CH2-), 0.88 (t, 6H, CH3-).

13C
NMR (100 MHz, CDCl3) δ ppm: 159.0, 154.4, 132.4,
129.4, 124.4, 123.4, 117.3, 116.4, 97.6, 85.0, 68.2, 31.9,
29.6, 29.6, 29.4, 29.3, 29.2, 26.0, 22.7, 14.1. APPI-
MS m/z = 705.4452 [M + H]+.

4,7-bis{[3,4-bis(dodecyloxy)phenyl]ethynyl}benzo
[1,2,5]thiadiazole; Compound 4f

Yield: 57%. IR (KBr): 2916, 2849, 2359, 2205, 1515,
1467, 1256, 1230, 1132, 852, 816 cm−1. 1H NMR
(400 MHz, CDCl3) δ ppm: 7.75 (s, 2H), 7.25 (dd, 2H,
J1 = 8.2 Hz; J2 = 2.0 Hz), 7.17 (d, 2H, J = 2.0 Hz), 6.86
(d, 2H, J = 8.2 Hz), 4.03 (t, 8H, OCH2-),1.84 (m, 8H,
OCH2CH2-), 1.51–1.27 (m, 72H, -CH2-), 0.88 (t, 12H,
-CH3).

13C NMR (100 MHz, CDCl3) δ ppm: 154.4,
148.9, 132.0, 128.4, 125.7, 117.1, 113.4, 98.0, 84.0,
69.5, 69.2, 31.9, 29.7, 29.6, 29.5, 29.5, 29.4, 29.3, 29.2,
29.2, 26.0, 25.9, 22.6, 14.0. APPI-MS m/
z = 1073.8106 [M]+.

4,7-bis{[4-(dodecylthio)phenyl]ethynyl}benzo[1,2,5]
thiadiazole; Compound 4g

Yield: 75%. IR (KBr): 2956, 2916, 2849, 2213, 1592,
1497, 1085, 1017, 936, 815 cm−1. 1H NMR (400 MHz,
CDCl3) δ ppm: 7.77 (s, 2 H), 7.56 (d, 4H, J = 8.0 Hz),
7.28 (d, 4H, J = 8.0 Hz), 2.97 (t, 4H, J = 8.0 Hz, SCH2-),
1.69 (m, 4H, OCH2CH2-), 1.27 (m, 36H, -CH2-), 0.88
(t, 6H, -CH3).

13C NMR (100 MHz, CDCl3) δ ppm:
151.3, 133.2, 132.1, 114.8, 112.4, 98.4, 84.9, 76.4, 58.7,
52.9, 47.9, 31.9, 29.6, 29.3, 27.6, 26.7, 22.7, 14.1. APPI-
MS m/z = 737.3990 [M]+.
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A B S T R A C T

In order to investigate the effect on the structure-property relationship by the exchange of sulfur atom by se-
lenium, a new series of fluorescent calamitic liquid crystals based on 4,7-disubstituted-2,1,3-benzoselenadiazole
was successfully synthesized and characterized. The mesomorphic properties were studied by differential
scanning calorimetry, polarized optical microscopy and X-ray diffraction. Thermal properties have evidenced the
influence of changing sulfur by selenium atom in the formation of liquid crystalline phases and mesomorphism
range. Photophysical studies were performed in chloroform solution, where these compounds displayed strong
orange luminescent under UV light, with relevant quantum yields (ΦF= 0.14–0.16) and greater solvatochromic
dependence. Electrochemical studies showed oxidation and reduction patterns similar to 2,1,3-benzothiadiazoles
analogues, however presenting lower band gap.

1. Introduction

Organic molecules able to exhibit liquid crystalline phases are of
great interest for many areas of applied science, for instance, as organic
light-emitting diodes (OLEDs), display technology (LCD), organic field
effect transistors (OFETs), organic photovoltaic devices (OPVs), aniso-
tropic ion transportation, and photo- and semiconducting materials
[1–3]. Among these liquid crystalline behavior, molecules exhibiting
smectic (Sm) and columnar phases are good candidates for applications
as charge carrier mobility due to their arrangement in the mesophase
[4]. In this way, the rational molecular design of new thermotropic
liquid crystals for applications in advanced functional materials in-
volves the selection of an appropriate central core, linking and per-
ipheral group. Over several years, a large number of LC compounds
containing heterocyclic central units have been synthesized. Hetero-
cycles rings such as oxadiazoles [5–8], thiadiazoles [9,10], triazoles
[11,12], pyrazoles [13,14] and isoxazoles [15] have been much in-
vestigated. Beyond these heterocycles, our group has experience in the
synthesis and study of fluorescent thermotropic liquid crystals π-con-
jugated based on the 2,1,3-benzothiadiazole (BTD) [16–18].

In recent years, comparison of the effects caused by the presence of
S or Se as heteroatom is becoming common for polymer and fluor-
ophores [19–21], but extremely rare for LCs work. In terms of mole-
cular design, selenium atom has larger size, less electronegativity, and
is softer and more easily polarized than sulfur, what could have an
important influence on the thermal, optical and electrochemical prop-
erties of selenium derivatives [4,22].

Mindful of the potential of benzochalcogendiazole, another inter-
esting heterocycle is the 2,1,3-benzoselenadiazole (BSe). The BSe is
similar to BTD with respect to strong and stable fluorescence, good
thermal stability and good electron-withdrawing ability [23].

Herein, we describe the synthesis, characterization and study of
thermotropic liquid crystals based on the heterocycle BSe with different
alkoxy chains, rationalizing the impact of the exchange in the chemical
and physical properties of these liquid crystals when compared to
published data from BTD [24].
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2. Results and discussion

2.1. Synthesis

The synthetic route followed for the preparation of the final com-
pounds based on 2,1,3-benzoselenadiazole 5a–d is presented in Scheme
1. The synthesis follows the same procedure already adopted in ours
previous works [16,24]. It starts from the condensation of o-phenyle-
nediamine with thionyl chloride and bromination of the heterocycle to
obtain the 4,7-dibromo-2,1,3-benzothiadiazole (2). The Sonogashira
coupling reaction between the aryl dibromide 2 and two equivalents of
terminal aryl acetylenes 3a–d allowed to obtain the intermediates
molecules 4a–d. The 2,1,3-benzothiadiazole molecules underwent
procedures for sulfur extrusion with sodium borohydride and catalytic
cobalt chloride in mixture of ethanol/tetrahydrofuran (1:1) to obtain
the respective diamines in 62–88% yield [25]. In the literature, some
works report about the instability of similar diamines [26,27], for this
reason after isolation and purification the last reaction was performed
immediately without characterization. The target compounds 5a-d
were obtained by cyclization of the diamines intermediates with sele-
nium oxide in a mixture of ethanol/THF as solvent under heating. After
purification by chromatograph column, the desired final compounds
were obtained in good yields (52–88%). All final compounds 5a–d
synthesized were characterized by 1H and 13C NMR, mass spectrometry
and IR spectroscopy.

2.2. Liquid crystalline behavior

The mesomorphic behavior of compounds 5a-d was characterized
and studied by differential scanning calorimetry (DSC) and polarized
optical microscopy (POM). The transition temperatures and enthalpy
values for the final compounds are summarized in Table 1. The liquid
crystalline properties of final compounds were confirmed by X-ray
diffraction (XRD). The investigation of the thermal stability of the
target molecules was performed by thermogravimetric analysis (TGA),
which indicated high thermal stability, with decomposition tempera-
tures above 401 °C, under nitrogen atmosphere. The thermal stability of
the benzoselenadiazole compounds 5a-d is clearly lower than the cor-
responding benzothiadiazole 4a-d.

All final compounds 5a-d exhibited liquid crystalline behavior
presenting exclusively smectic mesophases. The textures observed by
POM on cooling from the isotropic liquid were identified as smectic
phase, what is consistent with the molecular anisometry of these
compounds. On the cooling cycle it is possible to observe the growth
from the isotropic melt of elongated gems or smectic bâtonnets, re-
vealing the transition Isotropic-smectic [28]. It is important to em-
phasize that all the intermediate molecules 4a-d also present

mesomorphic behavior however displaying nematic and smetic phases
[24].

The presence of the smectic C (SmC) phase was confirmed from the
microscopic observation of the characteristic striated texture, followed
by the appearance of a broken fan-shaped texture. Two representative
photomicrographs of the natural texture for the compounds 5c and 5d
are presented in Fig. 1. A characteristic schlieren texture typical of SmC
phase it is observed at 186 °C for 5c (Fig. 1a) and a broken fan-shaped
texture for 5d at 158 °C (Fig. 1b). Interestingly different from ben-
zothiadiazoles 4a-d, the formation of nematic mesophases for benzo-
selenadiazole-based molecules has not been observed, demonstrating
the impact of the selenium atom on such systems. The exchange of

Scheme 1. Synthesis of the final compounds 5a-d.

Table 1
Phase transition temperatures (°C) and enthalpies (kJ mol−1) for compounds
4a-d and 5a-d.

Compound Transitiond T/°C, heating
(ΔH/kJ mol−1)a

T/°C, cooling
(ΔH/kJ mol−1)a

Tdec./°Cb

4a Cr-N
N-I

141 (91.8)
176 (3.5)

133 (- 90.7)
175 (- 3.6)

448

5a CrI-CrII
CrII-SmC
SmC-I

28 (5.3)
155 (12.5)
189 (1.8)

11 (−6.2)
146 (−14.4)
186 (−0.7)

409

4b Cr-N (Cr-SmC)c

(N-SmC)c

N-I

128 (63.2)
–
157 (2.6)

114 (−65.9)
130 (−5.0)
157 (−3.1)

468

5b CrI-CrII
CrII-SmC
SmC-I

57 (25.3)
147 (17.1)
200 (10.2)

39 (−20.3)
134 (−19.9)
196 (−8.4)

415

4c CrI-CrII
CrII-SmC
SmC-N
N-I

–
119 (65.6)
143 (4.7)
152 (3.5)

105 (−9.8)
113 (−50.4)
142 (−4.4)
151 (−4.7)

481

5c CrI-CrII
CrII-SmC
SmC-I

77 (22.8)
134 (18.4)
191 (3.5)

60 (−18.3)
119 (−15.1)
187 (−3.6)

401

4d Cr-SmC
SmC-N
N-I

96 (81.6)
115 (39.6)
146 (11.8)

77 (−58.3)
108 (−30.6)
142 (−11.7)

445

5d CrI-CrII
CrII-SmC
SmC-I

88 (37.5)
133 (31.2)
190 (15.5)

63 (−28.9)
108 (−33.8)
188 (−12.7)

405

a Determined by POM and DSC measurements (10 °C/min) on second heating
cycle.

b Determined by TGA, onset of decomposition in nitrogen (20 °C/min).
c Observed on cooling cycle.
d Cr=Crystal, N=Nematic, SmC=Smectic C, I= Isotropic liquid.

Fig. 1. Polarized optical photomicrographs of compounds 5c at 186 °C (left)
and 5d at 158 °C (right) on cooling cycle.
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sulfur by selenium favored a different molecular dipole moment and
lateral interactions, giving rise only to phases presenting besides or-
ientational also positional order. This could be an indicative that N···Se
interactions are possibly occurring, as observed in previous works
[29–31].

In order to study the effects of length of alkoxy chains on the me-
somorphic behavior of the final materials 5a-d, different alkoxy chains
were connected to the 4,7-diphenylethynyl-2,1,3-benzoselenadiazole
core. The final molecules showed dependence on the length of the
peripheral groups to the stability of liquid crystalline phases, where this
behavior could be attributed to an increase in the length-to-width ratio
of the molecule. Compounds 5a, 5b, 5c and 5d confirm this trend with
alkyl chains of 8, 10, 12 and 14 carbon atoms, respectively. All final
molecules 5a-d exhibited enantiotropic SmC phases associated with
higher SmC-I transition temperatures. The SmC-I temperatures transi-
tion did not show great variation with the increase in the length of the
alkoxy chain, remaining close to 189–200 °C. For the benzothiadiazole
compounds (4a-d), a marked decrease in the clearing point was ob-
served with the elongation of the molecules. On the other hand, the
increase in alkoxy chain lengths resulted in lower temperatures for the
SmC-Cr transitions, e.g. the crystallization for 5a occurs at 146 °C while
for 5d at 108 °C. The increased anisometry leads to a decrease in the
crystal-mesophase transition temperature, thus allowing a wide meso-
morphic range. The compound 5d exhibited a broad-range liquid
crystalline behavior from 188 °C to 108 °C when the crystallization
occurs. These results show that the variation of the alkyl chains from 8
to 14 carbons can reduce by 38 °C the crystallization temperature, as
well as increase the mesomorphic range. The measured enthalpies as-
sociated with the corresponding transitions are consistent with those
reported for the analogous benzothiadiazoles. A bar graph comparative
of the mesophase ranges from the target compounds 5a-d to 4a-d is
shown in Fig. 2.

2.2.1. XRD studies
In order to analyze and confirm the structure of the liquid crystal-

line behavior of the benzoselenadiazole compounds 5a and 5b have
been further analyzed via XRD. Fig. 3 shows the diffractogram patterns
of compound 5b. Table 2 summarizes the complete set of parameters
obtained for both compounds.

In the scattering pattern of the compounds, an intense diffraction
peak is observed respectively at q=0.17Å−1 and q=0.16Å−1 for 5a
and 5b. Additionally, in all cases a weaker secondary maxima was
observed (q=0.34Å−1 and q=0.31Å−1). These reflections clearly
suggest a layer ordering typical of a lamellar organization characteristic

of smectic mesophases. Therefore, the evidenced peaks are assigned to
first- and second-order Bragg reflections and the corresponding layer
spacings can be calculated as:

=d π
q

2
(1)

The results are given in Table 2.
Observing the XRD diffractograms for compounds 4b (ESI) [24] and

5b (Fig. 3), in order to perform a comparison of the two series by taking
these compounds as examples, it is possible to notice the presence of a
similar pattern on the Bragg's reflection peaks, that was characterized
for both heteroatoms as a smectic phase.

Comparing the d-spacing with the molecular length L=37.8 Å
(estimated by ChemBio3D Ultra Software, version 11.0.1,
PerkinElmerInformatics. Inc., Waltham, MA, USA), the ratio d-spacing/
L=0.97 for 5a and 0,91 for 5b indicates that the aliphatic chains are
slightly interdigitated or that the molecules are almost in the most
extended configuration, which is not very common for this kind of
molecules. At first, this study was suggesting a smectic A phase, but
analyzing the POM textures from compounds 5a-d, it was noticed
textures from smectic C phases, that are tilted within the layers. In this
case, d-spacing would not reflect the molecular length but the interlayer
distance from the arrangement in the mesophase.

As previously reported [29–31], 2,1,3-benzoselenadiazoles could
form dimers through Se…N interactions. Estimating the most extended
configuration for the dimer of compound 5a (by ChemBio3D Ultra
Software, version 11.0.1, PerkinElmerInformatics. Inc., Waltham, MA,
USA), the length would be close to 46.6 Å. Once smectic C phase is
tilted and commonly the molecules adopt some degree of conforma-
tional disorder in the mesophase, which reduces the effective molecular
length, d-spacing should be smaller than dimer length. In our case, if
the molecules adopt the dimer configuration, it would favor the for-
mation of smectic phases, also corroborating with higher melting and
clearing points for compounds 5a-d due to the lateral interactions
caused by the exchange of sulfur for selenium atom.

Fig. 2. Bar graph presenting the mesomorphic behavior of compounds 4a–d
and 5a-d on cooling cycle.

Fig. 3. XRD patterns of compound 5b on cooling cycle, 155 °C.

Table 2
Structural parameters of compounds 5a and 5b.

Compound L (Å) Mesophase q-spacing (Å−1) d-spacing (Å−1)

5a 37.8 Smectic C 0.17 36.9
5b 42.8 Smectic C 0.16 39.2
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2.3. Photophysical properties

2.3.1. UV-vis and fluorescence
The photophysical properties of the final compounds 4a-e and 5a-d

were investigated in chloroform solutions at room temperature. The
UV-vis absorption and fluorescence spectroscopy data for solutions are
summarized in Table 3.

All materials displayed similar absorption patterns with intense
absorption bands with maxima at 466–468 nm. The absorption band at
466 nm is assigned to the π–π* transition and this is characteristic of
the benzoselenadiazole heterocycle due to the high molar absorption
coefficients measured (∼2.0 × 10−4 mol cm−1). All the compounds
showed strong orange emission in solution (λFL= 500–700 nm), with
intense emission maxima at 576 nm. The absorbance and emission va-
lues for 5a-d showed significant red shift relative to benzothiadiazoles
(4a-d), the displacement was of 30 and 35 nm, respectively, clearly
demonstrating the influence of a single atom (S to Se) on the optical
properties [32,33]. Consequently, due to the displacement presented
the values of Stokes shifts were higher for 5a-d than 4a-d, in the range
of 109–110 nm, indicating an efficient intramolecular charge transfer
(ICT) in the excited state between the alkoxy group and the BSe unit
[34].

The fluorescence quantum yields (ФF) of 5a-d were determined in
CHCl3 using quinine sulfate as standard (Фr = 0.55 in 0.5mol/L
H2SO4). The ФF values could be calculated using the equation [35]:
ФF=Фr (Fs/Fr) (Ar/As) (ηs/ηr)2, where s and r denote the sample and
reference, respectively, F is the integrated fluorescence intensity, A is
the absorbance at the excited wavelength, and η is the refractive index
of the solvent. The values are summarized in Table 3, where it is pos-
sible to notice that all compounds presented relevant values of quantum
yields (ФF) from 0.14 to 0.16. This means, on average, quantum yield
values 25% lower than the benzothiadiazoles 4a-d [24]. The Se atom is
heavier than S atom, which might exert a heavy atom effect and result
in a fluorescence quenching by increased probability of intersystem
crossing [31,36].

2.3.2. Solvatochromism
Further, we have performed a solvatochromic study of 5b to as-

certain the role of solvent polarity on the photoluminescent behavior.
The optical properties were measured in heptane (Hep), toluene (Tol),
chloroform (CHCl3), tetrahydrofuran (THF), acetone (Acet), di-
methylformamide (DMF) and acetonitrile (CH3CN) solutions. The UV-
vis and fluorescence spectra of 5b in various solvents are presented in
Fig. 4 and the data have been listed in Table 4.

The UV-vis absorption spectra of 5b in different solutions are si-
milar, but slightly solvent-dependent. Increasing solvent polarity, the
absorption bands showed blueshift, indicating a small solvatochromic
effect in the ground state. In the fluorescence spectra it was observed a

significative hypsochromic shift in the maximum emission in heptane,
toluene and THF (less polar solvents) compared to CHCl3. The largest
hypsochromic shifts were presented for heptane and toluene, 47 and
26 nm, respectively. This type of optical behavior for apolar organic
solvents was similar that exhibited for the benzothiadiazole com-
pounds. Using a more polar solvent like dimethylformamide or acet-
onitrile a small bathochromic shift in the maxima emission was regis-
tered. In general, the increase of solvent polarity resulting in a longer
wavelength emission was observed. This positive polar solvatochro-
mism may indicate that the excited state is more polar than the ground
state and can be attributed to intramolecular charge transfer effect
(ICT). This phenomenon might be related to the inherent ICT in the D–A
molecules.

Fig. 4 presents the emission spectra of 5d, and it is possible to note a
significant difference of the intensity in different solvents. The higher
emission is in heptane and decreases with increasing solvent polarity,
the lower intensity for acetonitrile. The enormous difference in the
emission intensity is reflected in the quantum yield values, ranging
from 0.79 to heptane to 0.09 for acetonitrile. The quantum yield values
determined for 5b show the crucial role of the solvent in the light-
emitting process for these benzoselenadiazole-based molecules. This
indicate a greater solvatochromic dependence of 5b than compound 4b.
For instance, irradiating the solutions of 5d at 365 nm it is possible
observe a color change from red to green (Fig. 5). A large Stokes shift
was also observed with the variation of the solvent (68–112 nm).

2.4. Electrochemical characterization

The cyclic voltammogram curves for 5a-d exhibited the distinct
anodic and cathodic behavior, the oxidation and reduction peaks were
directly correlated to the electron transfer at the HOMO (ionization
potential - IP) and LUMO (electron affinity - EA), respectively, and both
data have been determined using a known method (EA =
(Ered

onset) + 4.4 eV) and IP = (Eoxi
onset) + 4.4 eV [37]. The well-defined

reduction at negative potentials (values listed in Table 5) can be at-
tributed to the reduction of the benzoselenadiazole ring. In addition, at
positive potentials (values listed in Table 5) the compounds exhibit two
irreversible oxidation peaks involving multiple de-electronation pro-
cesses [38,39]. In the series 5a-d the insertion of longer carbon chains
substituent does not cause significant change in the band gap of the
compounds. A reduction of the benzoselenadiazole ring was very si-
milar to that obtained with benzothiadiazole ring as presented by
Frizon et al. [18], these values are in agreement with the expected,
results of the small difference in the electronegativity between the
sulfur and the selenium [39]. However, the substitution of the chalco-
genic element causes a facilitation in the electrochemical reduction of
the ring, confirming the values presented in Table 5, consequently the
values of EA is also reduced, so the bands gaps values are also lower for
the benzoselenadiazole than for the benzothiadiazole.

The both benzochalcogenadiazoles are typical examples of sub-
stitution of an atom in order to improve the properties of the molecules
[40]. The replacing of sulfur by selenium atoms, the degree of the
electron-deficient characteristic of the benzothiadiazole unit decreases,
resulting in stabilization of the HOMO and destabilization of the LUMO
[41–43]. It is possible to observe that the photoelectric properties of the
conjugated compounds can be easily tuned by the simple incorporation
of different electronically elements, in this study by the substitution of
the sulfur by the selenium in the heterocycle [40].

All compounds exhibited both oxidation and reduction peaks, sug-
gesting the possibility of both hole and electron transport, which is a
property required in the construction of single layer electroluminescent
devices, ie, it would not be necessary to employ different molecules in
the electron-transporting and hole-transporting layers of organic light
emitting devices [37]. It was also possible to determine for all com-
pounds studied the electrochemical (Egap

el ) band gaps, which presented
good agreement with the values calculated for optical (Egap

op ) band gaps.

Table 3
Summary of photophysical properties of 4a-e and 5a-e.

Compound Absorptionb

λmax (nm) (ε)a
Emissionc

λmax (nm)
Stokes shift
(nm)

ΦPL
d

4a 437 (4.4× 104) 541 104 0.20
4b 437 (4.4× 104) 541 104 0.20
4c 438 (4.3× 104) 541 103 0.19
4d 438 (4.3× 104) 541 103 0.20
5a 466 (1.7× 104) 576 110 0.14
5b 466 (2.4× 104) 576 110 0.15
5c 466 (1.7× 104) 576 110 0.16
5d 468 (1.9× 104) 577 109 0.16

a Units= L mol−1 cm−1.
b In chloroform solution (1.0 xˑ10−5 mol L−1).
c Excited at absorption maxima band.
d Quantum yields were determined with the quinine sulfate solution as re-

ference (ΦPL=0.55 in 0.5 mol L−1 H2SO4).
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Moreover, the values are in the appropriate range (between 1.5 and
5.5 eV) for application in OLED devices.

2.5. Morphological study

Atomic force microscopy (AFM) was used to investigate the mor-
phological aspects of spin-coated films of LC compounds 5a-d. AFM
images were obtained in dynamic mode using previously cleaned si-
licon plates as substrates. Fig. 6 shows the AFM image of compound 5b
dissolved in chloroform and deposited onto silicon via the spin-coating
method at 100 rpm for 20 s. The obtained films presented good
homogeneity, as demonstrated by the AFM image of the film for

compound 5b, with a mean surface roughness of around 0.4 μm. In
addition, the films did not show the formation of crystallized domains
getting good thin films. This is an important property for future tech-
nological applications.

3. Conclusions

In summary, a series of new fluorescent liquid crystal derivative
from the heterocycle 2,1,3-benzoselenadiazole was synthesized and
characterized. The thermal, photophysical and electrochemistry prop-
erties were studied. The compounds 5a-d displayed exclusively smectic
C phases with characteristic broken fan-shaped texture. The mesophase
range varied according to the length of the alkyl chains, where for 5d
was observed a broader mesomorphism range (ΔTSmC= 60). All com-
pounds exhibited similar absorption patterns with intense absorption
bands at 466–468 nm and fluorescence in the region of red in
576–577 nm with large Stoke's shifts (109–110 nm) and moderate
fluorescence quantum yields (ΦF= 0.14–0.16). The solvatochromism
investigated for 5b displayed highly dependence of the emission with
solvent whose variation presented was from 529 to 576 nm. The cyclic
voltammogram curves for benzoselenadiazoles was similar to the ben-
zothiadiazoles, but the bands gaps values are lower.

4. Experimental

4.1. General

Infrared spectra were recorded on a Bruker VERTEX model 70/70 V
spectrometer in KBr discs or films. 1H NMR spectra were obtained with

Fig. 4. Absorbance and emission normalized spectra of 5b in different solvents (left). Natural emission spectra of 5d in different solvents (right).

Table 4
UV-visible absorption and emission data for compound 5b in solution of dif-
ferent solvents.

Compound Absorptionb

λmax (nm) (ε)a
Emissionc

λmax (nm)
Stokes shift
(nm)

ΦPL
d

5b (Hept) 461 (1.1× 104) 529 68 0.79
5b (Tol) 462 (1.8× 104) 550 88 0.35
5b (CHCl3) 468 (2.4× 104) 576 108 0.15
5b (THF) 460 (2.2× 104) 556 96 0.36
5b (Acet) 455 (0.9× 104) 564 109 0.20
5b (DMF) 457 (2.0× 104) 569 112 0.18
5b (CH3CN) 454 (4.1× 104) 562 108 0.09

a Units= L mol−1 cm−1.
b [c]= (1.5 xˑ10−5 mol L−1).
c Excited at absorption maxima.
d Quantum yields were determined with the quinine sulfate solution as re-

ference (ΦPL=0.55 in 0.5 mol L−1 H2SO4).

Fig. 5. Color change in emission of compound 5d in different solvents. (For
interpretation of the references to color in this figure legend, the reader is re-
ferred to the Web version of this article.)

Table 5
Optical and electrochemical properties of compounds 5a-d, where Eox is the
onset potential of oxidation, Ered is the onset potential of reduction, Ip (HOMO)
is the ionization potential, Ea (LUMO) is the electron affinity, Eg is the band gap
and λonset is the absorption onsets wavelength.

Parameters Compounds

5a 5b 5c 5d

Eox (V)a 1.20 1.12 0.92 1.02
Ered (V)a −1.11 −1.19 −1.12 −1.16
IP (HOMO) (eV)b −5.66 −5.56 −5.36 −5.54
EA (LUMO) (eV)c −3.33 −3.25 −3.32 −3.28

Egap
el (eV) 2.30 2.31 2.04 2.27

λonset (nm) 540.97 536.13 536.11 529.92
Egap

op (eV)d 2.29 2.31 2.31 2.34

a Eox/red (vs. NHE)= Eox/red (vs. Ag/Ag+) + 0.266.
b IP= -(Eox + 4,44) eV.
c EA= -(Ered + 4,44) eV.
d Optical bandgap calculated on the low energetic edge of the absorption

spectrum (Egap
op =1240/λonset).
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a Varian Mercury Plus 400-MHz instrument using tetramethylsilane
(TMS) as the internal standard. 13C NMR spectra were recorded on a
Varian Mercury Plus 100-MHz spectrometer. The melting points and
mesomorphic textures were determined using an Olympus BX50 mi-
croscope equipped with a Mettler Toledo FP-82 hot stage and a PM-30
exposure control unit.

Thermal transitions and enthalpies were determined by differential
scanning calorimetry (DSC) using the DSC-Q 2000 calorimeter.
Thermogravimetric analysis (TGA) was carried out using a Shimadzu
analyzer with the TGA-50 module.

The SAXS experiments were performed on the SAXS1 beamline at
the Brazilian Synchrotron Light Laboratory (LNLS - Campinas, SP,
Brazil). The samples were sandwiched between two Kapton® foils and
loaded to a temperature-controlled sample holder [44]. The collimated
beam crossed the samples through an evacuated flight tube and was
scattered to a 2D CCD detector with an active area of 16 cm2. The 2D
scattering patterns were collected after an exposure time of 20 s. To
cover the desired q range (from 0.10 to 0.45Å-1), where n∼ 1 for the
X-rays, the sample-to-detector distance was set to 501.2 mm (silver
behenate was used as standard). The 2D images were found to be iso-
tropic and they were corrected by taking into account the detector dark
noise and normalized by the sample transmission using a 360° azi-
muthal scan. This procedure was performed using the FIT2D software
developed by A. Hammersley.

AFM was used to investigate the morphology of the spin-coated
films of compounds 5a-d. The AFM measurements were carried out
using a Shimadzu SPM-9700 instrument with dynamic mode scanning
and were performed at UNESC.

The relative fluorescence quantum yields (ФPL) were determined
according to a published method [35]. A Varian's Cary 50 UV-vis
spectrophotometer was used to record absorption spectra. Fluorescence
spectra were recorded on a Hitachi fluorescence spectrophotometer
(Model F-7000).

The electrochemical measurements were performed on a Dropsens
Stat 400 BiPotenciostat/Galvanostat. The cyclic voltammetry experi-
ments were performed using ca. 0.1 mg/mL solutions of benzoselena-
diazole-derived in 0.1 M tetra-n-butyl ammonium hexafluorophosphate
(TBAPF6) in dichloromethane as the supporting electrolyte, and the
ferrocene/ferricenium (Fc/Fc+) redox couple was employed as the in-
ternal reference. The experiments were performed using a standard
three-electrode cell with a circular glassy carbon electrode, a Pt-wire
counter electrode and Ag/Ag+ (AgNO3 0.01M in acetonitrile) as the
reference electrode. The measurements were performed in an electro-
lyte solution previously purged with purified nitrogen gas. The UV-vis
absorption spectra were performed on a Shimadzu UV-1800 spectro-
photometer.

4.2. Materials

All the reagents were obtained from commercial sources and used
without further purification. The preparation of the benzo [1–3]thia-
diazole (1),7-dibromobenzo [1–3]thiadiazole (2), aryl acetylenes 3a–d
and benzothiadiazoles compounds 4a-d were prepared according to
published procedures [24,45]. The organic solvents were of commercial
grade quality except THF (HPLC grade) and all were purified by tra-
ditional methods. In general, all the compounds were purified by
column chromatography on silica gel (60–120 mesh), and crystal-
lization from analytical grade solvents. The purity of the sample was
confirmed by thin-layer chromatography (Merck Kieselgel 60F254).

4.2.1. General procedure for sulfur extrusion reaction
2,1,3-benzothiadiazoles 4a-d (0,5 mmol), tetrahydrofuran (30mL)

and ethanol (30mL) were placed into a 125mL flask. The solution was
cooled down using an ice bath and NaBH4 (5mmol) was added in small
portions. Finally, CoCl2.6H2O (1mol %) was added. The reaction is
followed by the release of H2S gas. The mixture was stirred for 8 h at
room temperature and then, filtered to separate the black solid. The
solvent was evaporated, water (50mL) was added and the organic
product was extracted with CH2Cl2 (3×30mL). The combined organic
extracts were dried over MgSO4 and the solvent removed, resulting in a
yellow solid. The product was purified by column chromatography on
alumina (eluent hexane/dichloromethane (1:1)) to obtain the diamines.
The diamines were used immediately after fast purification to avoid the
decomposition. Yield: 62–88%.

4.2.2. General procedure for 2,1,3-benzoselenadiazole cyclization
To a solution of the respective diamine (0,4 mmol) in ethanol-tet-

rahydrofuran (2:1) (30mL) at 60 °C was added a solution of selenium
dioxide (66mg, 0.8 mmol) in hot water (2 mL). After 8 h, the suspen-
sion was evaporated and the residues were extracted with CHCl3. The
organic layer was washed with water and then brine, dried over an-
hydrous MgSO4, and then evaporated in vacuum to dryness. The re-
sidues were purified by silica gel column chromatography with hexane/
dichloromethane as eluent to furnish compounds 5a-d as orange solids.

4.2.2.1. 4,7-bis{[4-(octyloxy)phenyl]ethynyl}benzo[2,1,3]selenadiazole;
Compound 5a. Yield: 62%. IR (KBr): 2954, 2921, 2855, 2207, 1602,
1565, 1507, 1473, 1302, 1282, 1244, 1170, 1109, 1024, 832 cm−1. 1H
NMR (400MHz, CDCl3) δ ppm: 7.65 (s, 2 H), 7.59 (d, 4H, J=8.0 Hz),
6.90 (d, 4H, J=8.0 Hz), 3.99 (t, 4H, OCH2-), 1.80 (m, 4 H, OCH2CH2-),
1.46 (m, 4 H, -CH2-), 1.29 (m, 16 H, -CH2-), 0.89 (t, 6H, -CH3). 13C NMR
(100MHz, CDCl3) δ ppm: 159.8, 159.4, 133.5, 132.3, 118.9, 114.6,
97.7, 84.8, 68.2, 31.8, 29.3, 29.2, 26.0, 22.6, 14.0. APPI-MS m/

Fig. 6. AFM images showing the surface morphology of solid films of compound 5b.
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z = 641.2643 [M+H]+.

4.2.2.2. 4,7-bis{[4-(decyloxy)phenyl]ethynyl}benzo[2,1,3]selenadiazole;
Compound 5b. Yield: 88%. IR (KBr): 2978, 2927, 1435, 1391, 1354,
1223, 1162, 1139, 1025, 951, 893 cm−1. 1H NMR (400MHz, CDCl3) δ
ppm: 7.65 (s, 2 H), 7.58 (d, 4H, J=8.0 Hz), 6.89 (d, 4H, J=8.0 Hz),
3.98 (t, 4H, J=6.0 Hz, OCH2-), 1.79 (t, 4 H, OCH2CH2-), 1.28 (m, 28H,
-CH2-), 0.89 (t, 6H, -CH3). 13C NMR (100MHz, CDCl3) δ ppm: 159.8,
159.4, 133.5, 132.3, 118.9, 114.6, 114.5, 97.7, 84.8, 68.1, 31.9, 29.6,
29.4, 29.3, 29.2, 26.0, 22.7, 14.1. APPI-MS m/z = 697.3275 [M+H]+.

4.2.2.3. 4,7-bis{[4-(dodecyloxy)phenyl]ethynyl}benzo[2,1,3]
selenadiazole; Compound 5c. Yield: 52%. IR (KBr): 2954, 2918, 2850,
1600, 1507, 1474, 1462, 1249, 1109, 1023, 839 cm−1. 1H NMR
(400MHz, CDCl3)δ ppm: 7.65 (s, 2 H), 7.60 (d, 4H, J=8.0 Hz), 6.91
(d, 4H, J=8.0 Hz), 3.99 (t, 4H, J=6.0 Hz, OCH2-), 1.81 (m, 4 H), 1.28
(m, 36H, -CH2-), 0.90 (t, 6H, -CH3). 13C NMR (100MHz, CDCl3)δ ppm:
159.8, 159.4, 133.5, 132.3, 119.0, 114.6, 114.5, 97.7, 84.8, 68.2, 31.9,
29.6, 29.5, 29.4, 29.3, 29.2, 26.0, 22.7, 14.1. APPI-MS m/z= 753.3901
[M+H]+.

4.2.2.4. 4,7-bis{[4-(tetradecyloxy)phenyl]ethynyl}benzo[2,1,3]
selenadiazole; Compound 5d. Yield: 74%. IR (KBr): 2955, 2917, 2850,
2207, 1603, 1507, 1474, 1462, 1281, 1244, 1170, 1022, 833 cm−1. 1H
NMR (400MHz, CDCl3)δ ppm: 7.65 (s, 2 H), 7.59 (d, 4H, J=8.0 Hz),
6.91 (d, 4H, J=8.0 Hz), 4.00 (t, 4H, J=6.0 Hz, OCH2-), 1.81 (t, 4 H,
OCH2CH2-), 1.47 (m, 4H, -CH2-), 1.27 (m, 40H, -CH2-), 0.89 (t, 6H,
-CH3). 13C NMR (100MHz, CDCl3)δ ppm: 159.8, 159.4, 133.5, 132.3,
118.9, 114.6, 97.7, 84.7, 68.1, 31.9, 29.6, 29.3, 29.1, 26.0, 22.6, 14.1.
APPI-MS m/z= 809.4519 [M+H]+.
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Symmetrical 2-methyl[1,2,3]benzotriazole (BZT) derivativeswith elongated peripheral units connected via acet-
ylenic triple bonds present calamitic thermotropic mesomorphismwith nematic and smectic phases. They show
intense photoluminescence with near-unity quantum yields in solution. The peripheral groups significantly in-
fluence the excited-state lifetime. Fluorescence quenching is observed in the presence of C60, testifying of charge
transfer to the fullerene acceptor. The varying sterical demand of the different substituents considerably influ-
ences the efficiency of the charge transfer induced fluorescence quenching. HOMO, LUMO and band gap energies
ranged from−5.15 to−5.97 eV (ionization potential),−2.47 to−2.96 eV (electron affinity) and 2.68 to 3.08 eV
(optical band gap).

© 2020 Elsevier B.V. All rights reserved.
1. Introduction

The electronic properties of linear π-conjugated molecules have ac-
quired a growing importance in various areas of chemistry and con-
densed matter physics. These molecular materials represent the
simplest models of molecular wires and have contributed to the emer-
gence of the concepts of molecular electronics [1,2]. In particular, the
π-conjugated compounds based on donor-acceptor (D-A) or donor-
acceptor-donor (D–A–D) types are widely investigated as active mate-
rials [3], because the band gap and electro-optical properties can be
tuned by judicious choice of the fluorophore's donor and acceptor moi-
eties. The fusion of D–A–D units leads to the formation of highly aniso-
tropic and rigid structureswhich are beneficial to obtain calamitic liquid
crystals. Luminescent liquid crystals (LLCs) have gained enormous in-
terest in optoelectronic applications [4–6], as they can self-organize in
periodic arrangements leading to good charge transport properties,
while retaining fluidity that allows self-healing features and dynamic
properties [7–10]. Moreover, LLCs are particularly engaging for applica-
tions involving polarized light [11,12].

Fused heterocyclic compounds are valuable scaffolds which play an
important role as structural and functional units in LLCs. The benzazoles
such as 2,1,3-benzoxadiazole (BOD), 2,1,3-benzothiadiazole (BTD) and
2,1,3-benzoselenadiazole (BSD) have played an important role as ac-
ceptor building blocks in the development of linear π-conjugatedmate-
rials for applications in organic electronic devices such as organic field
effect transistors [13], organic light emitting diodes [14,15] and organic
solar cells [16,17]. All theseπ-conjugated benzazoles have characteristic
strong fluorescence properties in both solution and the solid state, large
Stokes shifts and good photostabilities [18–20].

A much less explored benzazolic system is 1,2,3-benzotriazole
(BTZ). Benzotriazole is a moderate electron acceptor moiety due to its
polarizable imine unit [21–25]. Sanchez and Prieto [26,27] synthesized
T-shaped structures of 2H-benzo[d][1,2,3]-triazoles and studied their
photophysical properties. These BTZ materials exhibited optical
waveguiding properties and the possibility of tunable emission and
band gap. More recently Zade [28] prepared a series of D-A-D typemol-
ecules based on benzazoles modifying the central heteroatom (N, O, S
and Se) and observed that the 1,2,3-benzotriazole derivative showed a
superior luminescence quantum yield compared to its O, S and Se
homologs.

However, there are no reports for linear π-conjugated molecules
with LC properties based on 1,2,3-benzotriazoles. In this work, we re-
port the synthesis, characterization and study of thermal properties of
symmetrical 2-methyl-1,2,3-benzotriazole derivatives with different
peripheral units connected to BTZ core via acetylenic triple bonds. The

http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.molliq.2020.113616&domain=pdf
https://doi.org/10.1016/j.molliq.2020.113616
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peripheral groups were chosen in order to explore the geometrical
limits tomesogenic behavior and to tune the photophysical and electro-
chemical properties.
2. Results and discussion

2.1. Synthesis

A stepwise synthetic protocol has been followed to develop the final
compounds based on 2-methyl[1,2,3]-benzotriazoles. A series of π-
conjugated rod-shaped D–π-A–π-D molecules was synthesized with
various peripheral units following a Sonogashira cross-coupling proto-
col as shown in Scheme 1.

4,7-Dibromo-2,1,3-benzothiadiazole 1 was selected as key starting
material for a sulfur extrusion reaction using sodium borohydride and
catalytic cobalt chloride in a mixture of ethanol/tetrahydrofuran to ob-
tain the diamine 2 in 92% yield. The resulting 3,6-dibromobenzene-
1,2-diamine was subjected to reaction with sodium nitrite in acetic
acid to afford 4,7-dibromo-1,2,3-benzotriazole 3 in 91% yield. The alkyl-
ation of this benzotriazole with iodomethane and potassium carbonate
in dimethylformamide gave both 1-methyl-[1,2,3]-benzotriazole and 2-
methyl-[1,2,3]-benzotriazole, and the latter building block 4 was easily
isolated by column chromatography. In parallel, the aryl acetylenes
5b-gwere prepared from the respective aryl halides via palladium cat-
alyzed cross-coupling using 2-methyl-3-butyn-2-ol, followed by elimi-
nation of the protective isopropanol group [29]. The final molecules
6a-g containing the 2-methyl[1,2,3]benzotriazole core were obtained
via the Sonogashira coupling reaction between one equiv. of the 4,7-
dibromo-2-methyl[1,2,3]benzotriazole and two equiv. of the corre-
sponding alkyne 5a-g, using bis(-triphenylphosphine)palladium (II)
Scheme 1. Synthesis of the rod-s
dichloride, triphenylphosphine and copper iodide in triethylamine and
tetrahydrofuran. After purification by column chromatography, the de-
sired molecules were obtained in satisfying yields (58–79%).

All of the final compounds synthesized (6a-g)were characterized by
1H and 13C NMR and IR spectroscopy and APPI mass spectrometry.
2.2. Liquid crystalline behavior

The mesomorphic properties of the compounds 6a-g were investi-
gated by polarized optical microscopy (POM), differential scanning cal-
orimetry (DSC), and X-ray diffraction (XRD). The transition
temperatures and enthalpy values are given in Table 1.

It is generally observed in liquid crystals that lateral substitution has
a greater effect on melting points (i.e. Crystal-to-LC transition tempera-
tures) than terminal substitution [30]. Thus, the 2-methyl-1,2,3-benzo-
triazole systemwas designed to produce steric repulsion by the methyl
group and hinder close parallel packing, thereby increasing the free vol-
ume and lowering the melting point. As lateral alkyl substitution is
known to suppress quickly the mesogenic phase range even with mod-
erate alkyl length and number [31], we did not attempt to replace the
lateral group by amore voluminous substituent on the nitrogen, but in-
stead aimed at keeping themelting and clearing transitions atmoderate
temperatures by employing relatively long dodecylmoieties as terminal
chains. Further selective lowering of the melting point, to obtain liquid
crystalline behavior at or near room temperature, might be predictable
by introducing of a plurality of terminal chain lengths. The POManalysis
allowed to identify that only 6b, 6f and 6g displayed enantiotropic liq-
uid crystalline behavior (Fig. 1) with decreased melting and clearing
temperatures compared to similar benzothiadiazoles [32]. The textures
observed by POM on cooling 6f and 6g from the isotropic phase were
haped benzotriazoles 6a-g.



Fig. 2. (a) DSC results for compound 6f (scan rate 10 °C/min); (b) The inset shows a POM
image obtained during the Iso-N transition of 6f at 202 °C on cooling.

Table 1
Phase transition temperatures (°C) and enthalpies (kJ·mol−1) for compounds 6a-g.

Compound Transitionc T/°C, heating (ΔH/kJ·mol−1)a Tdec./°Cb

6a Cr-Iso 153–154 340
6b Cr-SmC

SmC-Iso
143 (48.0)
146 (broad)

380

6c Cr-Iso 102 (79.4) 391
6d Cr(I)-Cr(II)

Cr(II)-Iso
45 (13.5)
167 (43.4)

336

6e Cr-Iso 78 (46.2) 384
6f Cr-SmC

SmC-N
N-Iso

160 (38.9)
203 (5.5)
209 (broad)

386

6g Cr-SmC
SmC-N
N-Iso

172 (34.2)
246 (1.8)
261 (2.1)

369

a Determined by POMandDSCmeasurements (10 °C/min) on the second heating cycle.
b Determined by TGA, onset of decomposition in nitrogen (10 °C/min).
c Cr = Crystal, N = Nematic, SmC = Smectic C, Iso = Isotropic liquid.
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identified as corresponding to nematic (N) and smectic C (SmC) phases
[30].

The cooling of these samples from the isotropic phase induced the
nucleation of birefringent liquid droplets, which later merge to give
the schlieren texture typical of a nematic mesophase. On continuing
the cooling of samples, the nematic phase transits slowly to a striated
texture like a wave, characterizing a N–SmC transition. Further cooling
of these compounds leads to a broken fan-shaped texture of the SmC
mesophase.

Fig. 2 shows the thermogram obtained by DSC analysis of second
heating and cooling at 10 °C/min and the transitions for sample 6f.
The inserted frame Fig. 2b displays the POM texture of the nucleating
nematic phase.

A single mesophase was observed with 6b by POM. On cooling, this
material exhibited a colorful texture from the isotropic that quickly
gives way to the crystalline state. During the second heating cycle, the
fusion for the mesophase occurred as a fast wave, revealing the same
texture. The transition to thismesophase can be observed by differential
scanning calorimetry (DSC) during cooling as well as during heating of
the material (see ESI). During heating the transition is observed as a
shoulder at 146 °C and during cooling a slight separation of the
transitions is observed at 138 °C and 134 °C. The energy involved in
the process at 138 °C is about 3.4 kJ/mol−1, a typical value for a liquid-
to-smectic transition. The XRD study was essential to confirm the
mesophase.
Fig. 1. Polarized optical photomicrographs (100× magnification) of
To explore the limits of themesogenic potential of the diarylethynyl-
BTZ structure 6, we introduced lateral substituents on the terminal aryl
units, and found that the introduction of lateral substituents such as
nitro (6d) or alkoxy (6c and 6e) does efficiently suppress the liquid
crystalline behavior.

The thermal stability of the compounds 6a-g was investigated by
thermogravimetric analysis (TGA) under nitrogen atmosphere. The ini-
tial thermal decomposition temperatures (Tdec, at 5% weight loss) of all
the seven compoundswere above 330 °C, indicating a good thermal sta-
bility in all cases. The nitro derivative 6d had the lowest decomposition
temperature (Tdec = 336 °C), compared to the other five (Tdec =
369–391 °C).
2.3. X-ray diffraction studies

In order to verify the liquid crystal structure of the BTZ compounds
6b, 6f and 6g, XRD analysis was performed on cooling from the isotropic
state at temperatures within the presumed smectic mesophase range.
The diffractograms showed in the low angle region two reflection
peaks, assigned to the Miller indexes (d001) and (d002), where the
ratio of the associated interlayer distance d001/d002 ~ 2 is in agreement
compounds: (a) 6f at 139 °C and (b) 6g at 255 °C on cooling.



Fig. 3. XRD patterns for 6f collected at 160 °C in the SmC mesophase.

Table 3
Summary of photophysical properties of 6a–g in chloroform solution.

Sample Absorptionb

λmax (nm)
(ε/104)a

Emission
λmax

(nm)b,c

Stokes
shift
(cm−1)

ΦPL τf/Ns
±0.01

Kr/(ns)−1 Knr/(ns)−1

6a 369 (4.1) 404; 424 2348 0.99 1.31 0.76 0.01
6b 383 (4.0) 434; 454 3068 0.99 1.49 0.66 0.01
6c 389 (4.4) 460 3968 0.90 1.59 0.57 0.06
6d 376 (4.8) – – – – – –
6e 373 (4.0) 410; 430 2419 0.96 1.32 0.73 0.03
6f 395 (3.5) 444; 464 2794 0.92 1.16 0.79 0.07
6g 398 (3.9) 472 3939 0.39 1.86 0.21 0.33

Kr and Knr are the radiative and non-radiative rate constant, evaluated by Kr=ΦPL/τf and
Knr = (1-ΦPL)/τf, respectively. The excited lifetimes, τf, were measured at the maxima of
the emission intensity after excitation at 401 nm.

a Units = L mol−1 cm−1.
b Chloroform solution (1.0 × 10−5 mol L−1).
c Excited at maximum absorption.

4 E.R. da Silva et al. / Journal of Molecular Liquids 314 (2020) 113616
with a lamellar structure, characteristic of smectic mesophases. Fig. 3
shows a representative diffractogram for 6f.

The intense peak in the low-angle region (d001), testifies in all three
cases of an interlayer spacing that is more than a fifth smaller than the
length of the extendedmolecules, confirming, togetherwith the charac-
teristic POM textures, the transition enthalpies and the absence of dif-
fraction peaks other than d001 and d002, the tilted SmC nature of the
mesophase (Table 2).
2.4. Photophysical properties

2.4.1. Absorption and fluorescence
The photophysical properties of the 2-methyl[1,2,3]benzotriazoles

in solution are depicted in Table 3. Absorption and fluorescence spectra
of 6a-gwere taken in diluted solutions of chloroform (10−5 M). Repre-
sentative spectra for the final compounds are given in Fig. 4. All mole-
cules exhibited absorptions of between 325 and 450 nm, with the
maxima at around 390 nm. These absorption bands are assigned to
π–π* transitions due to their high molar absorption coefficients (ε =
3.5–4.8 × 104 L mol−1 cm−1).

All of the final benzotriazoles, with the exception of nitro derivative
6d, exhibited intense fluorescence when excited at the maximum ab-
sorption wavelength in solution. The presence of the nitro group
completely quenched the fluorescence of molecule 6d in solution. This
behavior points to an efficient intersystem crossing process promoted
by the strong electron-withdrawing power of the -NO2 group [33].

For the other compounds the maximum emission peaks varied be-
tween 404 and 472 nm (Fig. 4b).

The homolog 6awith unsubstituted terminal phenyl groups expect-
edly showed the shortest-wavelength emission. The presence of elec-
tron donor units such as alkoxy (6b; 6c) and piperazine (6g)
connected to bis(phenylethynyl)BTZ resulted in red shifts of 45, 55
and 65 nm, respectively. Meta-alkoxy substituted 6e showed a red
shift of only 6 nm due to the lesser donor effect of a meta substituent
compared to its para analog. The Stokes shifts are in the range of
Table 2
Structural parameters of 6b, 6f and 6g.

Compound L (Å)a d001 SmC (Å)b

6b 47.8 37.1
6f 50.6 40.3
6g 51.8 40.2

a Estimated by ChemBio3D Ultra Software.
b Experiment taken on cooling from isotropic phase.
2348–3968 cm−1, with a small overlap region between absorption
and emission. The unsubstituted and alkoxy-substituted homologs 6a,
6b, 6c, 6e aswell as the naphthylene homolog 6f exhibited fluorescence
quantum yields (Φ) between 0.90 and 0.99 (see Table 3). Besides the
non-fluorescent nitro-derivative 6d, the only compound that exhibited
lower photoluminescence efficiency was 6g (0.39) with a piperazine
donor group. The strongly donating phenylpiperazine portion results
in a stronger intramolecular charge transfer (ICT), which induces fluo-
rescence at higher wavelengths, a stronger color dependence on solvent
polarity and lower fluorescence quantum yields probably related to the
formation of twisted intramolecular charge-transfer (TICT) states. [34].
The excellent quantum yield values for 6a, 6b, 6c, 6e and 6f are superior
to those of the previously reported 2-benzo[1,2,3]triazoles [26,27]. The
high fluorescence quantum yields may result from the nonbonding or-
bital of the nitrogen atom being perpendicular to the plane of the ring,
which allows it to overlap with the π orbitals on the adjacent atoms to
enhance the system's conjugation [33].

All homologs except 6d showed mono-exponential fluorescence
decaywith lifetimes in the nanosecond timescale (Table 3 and SI), char-
acteristic ofmonomeric emission. The singlet excited-state lifetimes (τf)
of compounds 6a-g were very similar to each other, with a modest in-
crease of lifetime with increasing donor effect in the order 6a (no alk-
oxy) – 6e (meta) – 6b (para) – 6c (para + meta) – 6g (piperazine).
6f, with its conjugation elongated by the naphthyl group, showed the
shortest lifetime. The fluorescence decay curves are shown in the
supporting information (see ESI). Moreover, the radiative and non-
radiative rate constants of these systems, in chloroform solution, are
also affected by the nature of peripheral groups (see Table 2). 6f with
a conjugation elongated by the naphthyl group showed the highest ra-
diative rate constants, while the lowest non-radiative rate constants
are exhibited by molecules with peripheral alkoxy donor groups (6b,
6c and 6e). The piperazine homolog 6g showed the lowest radiative
rate constants and the highest non-radiative rate constants.

The benzotriazoles 6a-g have also been studied in the form of thin
films prepared by spin-coating. In general, the films exhibited
hypsochromic shifts between 24 nm and 43 nm for the absorption
bands, while the emission showed bathochromic shifts in the range of
6 and 65 nm in relation to the solution. Due to aggregation-induced
quenching, the fluorescence quantum yields of the thin films, between
11 and 22%, were much lower than in solution, except for 6b, which
with 43% maintained a rather high quantum yield in the condensed
film (see ESI).

2.5. Solvatochromic properties

In order to study the solvatochromic effect, the absorption and fluo-
rescence spectra of 6a-gwere taken in diluted solutions of heptane, tol-
uene, chloroform, tetrahydrofuran, acetone, dimethylformamide and



Fig. 4. Absorbance (left) and emission (right) spectra for compounds 6a-g in chloroform solution (10−5 mol L−1).

Fig. 5. Normalized absorbance and emission spectra for 6g in different solvents (left). Normalized emission spectra for 6c in different solvents (right).
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acetonitrile. The absorption and emission spectra of 6g and 6c in various
solvents are shown in Fig. 5. The photophysical properties of compound
6c in solution of several solvents are summarized in Table 4. All the sam-
ples presented well-resolved absorption and emission bands. Only
small spectral variations are observed for the absorption spectra, re-
gardless of the polarity of the solvents. However, there is a prominent
red shift in the emission peaks with increasing solvent polarity (see
ESI), which is greatest for the homolog 6g with the strongest donor
group.

The maximum emission bands are shifted to longer wavelengths by
increasing the solvent polarity, e.g., from 446 nm (hexane) to 567 nm
(DMF) in the case of piperazine derivative6g. The increase of the Stokes'
shift with increase of the dielectric constant of the solvent indicates a
stabilization of the excited states by the polar solvents [35]. This behav-
ior implies that the excited state of these compounds is more polar than
the ground state.
Table 4
Photophysical properties of compound 6c in solution of different solvents.

Solvents λabs
a,b

(nm)
λem

b,c

(nm)
Stokes shift
(cm−1)

τ1
(ns)

Heptane 386 424 2322 1.12
Toluene 391 435 2587 1.15
CHCl3 389 454 3681 1.59
THF 388 440 3046 1.30
Acetone 385 460 4235 1.63
DMF 389 468 4339 1.75

a Units = L mol−1 cm−1.
b Chloroform solution (1.0 × 10−5 mol L−1).
c Excited at maximum absorption.
The excited state lifetimes of 6c in different solvents are shown in
Table 4. The sample exhibited single lifetimes in the nanosecond range
in all solvents studied, suggesting that emissions arise only from fluo-
rescentmonomers of 6c. In heptane, toluene and THF solution, the fluo-
rescence decay exhibited a single excited state lifetime of 1.1 to 1.3 ns.
For polar solvents (DMF and acetone), 6c exhibited slightly longer life-
times in range of 1.6 to 1.8 ns (see ESI for decay curves).

The influence of solvent polarity on the optical properties of a
fluorophore can be estimated using the Lippert-Mataga equation [36].
The plot of the Stokes shifts (Δν) as a function of orientation polarizabil-
ity (Δf) for 6b is shown in Fig. 6. The increase of Δνwith an increase of
Fig. 6. Changes in the Stokes shifts (Δν) of 6b versus (Δf) of various solvents.



Table 5
Data obtained by treatment of the Lippert-Mataga correlations.

Compounds Slope Linear correlation

6a 771 0.88
6b 4871 0.84
6c 7139 0.91
6d – –
6e 1323 0.95
6f 7027 0.79
6g 13,400 0.95
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the solvent polarity leads to a linear correlation of 0.84 for this com-
pound. The other derivatives also showed good values of linear correla-
tion (see ESI).
Fig. 7. (a) Emission spectra for 6a-c and 6e-g (1.8 × 10−5 M) in chloroformwith concentration
6.0 equiv. (6), 7.0 equiv. (7), 8.0 equiv. (8), 9.0 equiv. (9). The insets show the Stern-Volmer p
The calculated values for the slope of the linear correlation for all the
benzotriazoles are shown in Table 5. A much steeper slope
(13,400 cm−1) was obtained for 6g, indicating that its dipole moment
increase from the ground state to the excited state is more prominent
than in to the other compounds.

2.6. Mechanism of photoinduced charge separation

Benzazole-based fluorophores have attracted interest due the po-
tential applications in organic photovoltaic cells [37]. Aware of this phe-
nomenon, the photoinduced charge transfer process was investigated
through fluorescence extinction experiments carried out with
benzotriazoles in solution. The fluorescence samples in chloroform
were gradually quenched by doping with fullerene C60 (Fig. 7).

This suggests that electron transfer from photoexcited benzotriazole
to fullerene C60 occurs in the excited state [38,39]. Moreover, the
of C60: 0.0 (blank), 1.0 equiv. (1), 2.0 equiv. (2), 3.0 equiv. (3), 4.0 equiv. (4), 5.0 equiv. (5),
lots for these samples.



Table 6
Values of Stern-Volmer constant, Ksv, and bimolecular rate constant, kq, obtained from the
fitting of Stern-Volmer plot by Eq. (1) for 6a-g in CHCl3 with C60.

Compounds Ksv/103 M−1 τ0/ns kq/1011 M−1 s−1

6a 15.65 1.31 ± 0.01 119.47
6b 6.31 1.49 ± 0.01 42.35
6c 4.96 1.59 ± 0.01 31.19
6d – – –
6e 9.57 1.32 ± 0.01 72.50
6f 5.46 1.16 ± 0.01 47.07
6g 5.45 1.86 ± 0.02 29.30
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dependence of thefluorescence intensity on the C60 concentration is lin-
ear, in accordance with the Stern-Volmer equation:

F0=F ¼ 1þ Ksv C½ � ¼ 1þ kq � τ0 C½ � ð1Þ

where F0 and F represent the fluorescence intensity in the absence and
present of C60, respectively, Ksv is the Stern-Volmerquenching constant,
[C] is the concentration of C60 and kq is the bimolecular rate constant
and τ0 is the lifetime in absence of C60.

Thus, the Stern-Volmer quenching constant Ksv and the bimolecular
rate constant kq for the benzotriazoleswere obtained from the fitting of
Stern-Volmer plot by Eq. (1) (Table 6). The values of Ksv range from
15.65 × 103 M−1 to 4.96 × 103 M−1 suggesting that the photoinduced
charge separation between the fluorescent compound and C60 can be
tuned by appropriate peripheral groups [39–41].

Here, the absence of alkoxy chains proved to be beneficial, leading to
thehighest values ofKsv and kq. Possibly the alkoxy chains affect the ap-
proach of BTZ and C60 in solution and thus attenuate the quenching pro-
cesses, since the bimolecular rate constant, kq, reflects the accessibility
of the fluorophore to the quencher. This shielding effect is confirmed
when 6c is compared with 6b, 6e or 6f, as 6c with four alkoxy chains
showed the lowest kq value of the series. The pattern of alkoxy substitu-
tion also influenced the constant, as meta-substituted 6e had a higher
kq than 6b substituted in para position.

2.7. Electrochemical behavior

The electrochemical properties of the benzotriazoles derivatives
were investigated by cyclic voltammetry (CV) and the data of electro-
chemical properties of 6a-g are summarized in Table 7. The cyclic volt-
ammograms reflect the modifications of the donor substitution pattern
by changes in the HOMO and LUMO values as well as the width of the
Table 7
Optical and electrochemical properties of compounds 6a-g where
Eox
onsetis the onset potential of oxidation, Eredonset is the onset potential of reduction against

NHE, IP (HOMO) is the ionization potential, EA (LUMO) is the electron affinity, is the elec-
trochemical band gap, λonset is the absorption onset wavelength and Egap

opt is the optical
band gap.

Parameter Compounds

6a 6b 6c 6d 6e 6f 6g

Eoxi
onset (V)a 1.50 1.26 1.19 1.53 1.44 1.24 0.71

Ered
onset (V)b −1.60 −1.66 −1.68 −0.80 −1.62 −1.58 −1.67

IP (HOMO) (eV)c −5.94 −5.70 −5.63 −5.97 −5.88 −5.68 −5.15
EA (LUMO) (eV)d −2.86 −2.77 −2.76 −2.96 −2.83 −2.85 −2.47
λonset (nm)e 402 423 432 411 406 437 463
Egap
opt (eV)f 3.08 2.93 2.87 3.01 3.05 2.83 2.68

a First oxidation process: Eoxionset (vs. NHE) = Eoxi
onset(vs. Ag/Ag+) + 0.25.

b First reduction process: Eredonset (vs. NHE) = Ered
onset (vs. Ag/Ag+) + 0.25.

c IP = −(Eoxionset + 4.44) eV.
d EA ¼ Eoptgap þ IP

� �
eV.

e λonset: absorption onsets wavelength.
f Optical band gap calculated from the low energy edge of the absorption spectrum (Egapopt

= 1240/λonset).
band gaps, showing that the redox properties are sensitive to the elec-
tronic influence of the peripheral groups.

The cyclic voltamograms of 6a-g (see ESI) exhibit reduction pro-
cesses in the range of −1.08 V to −1.93 V vs. Ag/Ag+ (or −0.80 V to
−1.68 V vs. NHE). The charge transfer process at negative potentials in-
volves a quasi-reversible reduction of the benzotriazole ring, which is
indicated by the fact that the current versus potential curves have the
same shape for all compounds. Scanning at positive potential values,
thematerials showed irreversible oxidation processes, whose potentials
were significantly more substituent-dependent than the reduction po-
tentials, leading to a prominent variation of the band gap energies.
When an electron-donating alkoxyl group is inserted into the 2-
methyl-4,7-bis(phenylethynyl)-[1,2,3]benzotriazole core, the oxidation
of 6b, 6c and 6e begins at less anodic values, and the reduction process
begins at more cathodic values compared to molecule 6a. A similar ef-
fect observed with 6f due to the elongation of the aromatic portion.
The insertion of a nitro group, due to the electron withdrawing effect
of the -NO2 group, caused an increase in the oxidation potential of com-
pound 6d compared to othermolecules that had electron-donating sub-
stituents. When a piperazine group is inserted (6g), the donating effect
is most pronounced, yielding the lowest oxidation potential observed
for the entire series.

Comparing the results obtained with benzotriazole-based and simi-
lar benzochalcogenodiazole derivatives [19,42,43], the values obtained
for the LUMO energies show less negative values for benzotriazoles
than for benzoxadiazoles, due to the presence of a less electronegative
oxygen atom that reduces the capacity for accepting electrons [28].
The BTZ derivatives also showed slightly lower HOMO energies than
the benzoxadiazoles. Compared to derivatives containing sulfur and se-
lenium, higher HOMO energies were observed for the benzotriazoles.
The evaluated benzotriazole molecules possess band gaps in the range
of 2.68 to 3.08 eV, which are close to the other emitting materials ap-
plied in the construction of the light-emitting diode (LED) and organic
light-emitting diode (OLED) [44,45]. The HOMO energy levels of our
BTZderivatives are close to themostwell-knownhole-transportingma-
terials used in the construction of OLED devices. Thus, these compounds
may have potential for optoelectronic applications [46].

3. Conclusions

In summary, 2-methyl-BTZ derivatives can present calamitic liquid-
crystalline phases as long as the molecule has a high anisometry, with
both nematic and smectic C mesophases being observed with two
alkoxyarylethinyl or alkylpiperazinylarylethinyl substituents. The de-
crease on melting and clearing points by lateral substitution occurred
in the longest molecules [31]. The presence of lateral group in the
shortest aromatic portion did not allow the formation of
mesomorphism, probably due to the steric effect and the dependence
on length-to-width ratio. An additional decrease of themelting temper-
atures or suppression of crystallization in ambient conditions is possible
by entropy increase through mixing several homologs with different
terminal arylenemoieties and different alkyl chain lengths. The periph-
eral groups significantly influence photophysical properties of the ben-
zotriazole derivatives, especially the fluorescence intensity and
emission wavelength (λEm = 404–472 nm). All the final benzotriazoles
exhibit intense fluorescence in solution, except for the nitro-derivative.
Near-unity quantum yields (ΦPL = 0.90–0.99) were observed for the
homologs with alkoxyarylethynyl peripheral groups. Their
excited-state lifetimes of the bis(phenylethinyl)-BTZ homologs, in the
nanosecond timescale, increase following the order: unsubstituted
(6a), meta- (6e), para- (6b), para-+meta-alkoxy (6c), alkylpiperazinyl
(6g). The emission of the BTZ series is strongly solvatochromic, themost
sensitive sample being 6g. The fluorescence intensity decreases in the
presence of C60, indicating photoinduced charge separation, and the ste-
ric demand of the peripheral groups affects these charge transfer pro-
cesses, the highest values of Ksv and kq being observed in the absence
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of flexible alkyl tails. The electrochemically determined HOMO and
LUMO energy levels revealed moderate band gaps, showing potential
for electro-optical applications.
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