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Introdução 

Os triazenos são azo compostos conhecidos pela 
sua capacidade em coordenar metais de transição e 
pela sua eficiência em formar cadeias 
supramoleculares.

1 
Dentre a classe dos triazenos, 

destaca-se os triazenos 1-oxidos, que são espécies 
com um grupo óxido no átomo N(1) da cadeia de 
triazeno, e resultam do equilíbrio tautomérico entre 
triazeno 1-óxido e 3-hidroxitriazeno.

1,2
 Esta classe 

de compostos também desperta o interesse por 
suas propriedades antimicrobianas.

3
 Atualmente a 

tendência de aplicação para os azo compostos está 
na sua ação como sensor de fluorescência com 
funções biológicas e ambientais.

4 

Baseando-se na capacidade fluorescente 
evidenciada pela classe de azo compostos, este 
trabalho tem por objetivo o estudo de fluorescência 
comparativo entre dois compostos triazenos 1-óxido, 
evidenciando suas potenciais aplicações na química 
de sensores. 

Resultados e Discussão 

As propriedades espectroscópicas dos triazenos         
1-óxido (1) e (2) (Figura 1) foram avaliadas em 
solventes orgânicos com diferentes polaridades.  

       

                          (1)            (2) 

Figura 1. Composto 1-metil-3-p(carboxifenil)triazeno 
1-óxido (1) e 1 metil-3-fenil(triazeno) 1-óxido (2).  
 
A espectroscopia de UV-Visível identifica uma 
banda na região de 300-350 nm para os compostos 
(1) e (2), referente à banda de baixa energia da 

transição * ou da transição n*, envolvendo 

os elétrons do grupo azo N=N e o grupo 

azometina N=NCH3.
5 

Já a espectroscopia de 
fluorescência distingue a intensidade de 
fluorescência dos compostos (1) e (2) através da 
presença do grupo carboxílico. Este grupo acarreta 
em decréscimo da intensidade no espectro de 
emissão, uma vez que é um supressor de 

fluorescência, bem como o grupo NH.
6
 

A avaliação dos dados espectroscópicos para (1) e 
(2) evidencia que com o aumento do máximo de 
absorção, há um aumento na polaridade do 
solvente, o que é resultante da interação molécula-

solvente.
7 

Além disso, para (2) o deslocamento de 
Stokes aumenta, com o aumento da polaridade do 
solvente, o que indica forte solvatação, o que não é 
observado com tanta intensidade para o composto 
(1).

8 
Ao avaliar o rendimento quântico, utilizando 

como padrão uma solução de naftaleno em 
ciclohexano, foi observado que com o aumento da 
polaridade do meio, ocorre a diminuição do 
rendimento quântico para ambos os compostos. 
Este comportamento aplica-se ao fato de ocorrer 
uma melhor solvatação por solventes polares, 
devido ao momento dipolo.

9 
Além disso, também foi 

observado para ambos os compostos que o 
rendimento quântico aumenta com o aumento da 
viscosidade do solvente, sendo este comportamento 
resultante da diminuição da flexibilidade da molécula 
em solução.
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Conclusões 

De acordo com as análises espectroscópicas 
realizadas para os compostos (1) e (2), pôde-se 
comprovar a capacidade fluorescente da classe dos 
triazenos 1-óxido. A presença do grupo carboxílico 
assim como a polaridade e viscosidade do solvente 
possuem grande influência sobre a avaliação da 
fluorescência, o que resultou em variações nos 
dados apresentados. 
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