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5. Métodos Experimentais

5.1       Absorção ótica

O método de absorção ótica é um dos principais testes experimentais que é feito com

uma amostra desconhecida. Este método caracteriza em qual região do espectro UV-visível-

infravermelho próximo (190nm – 1100nm) a amostra absorve a radiação, e com qual

intensidade isto acontece. Os espectros de absorção dos compostos mudam a posição,

intensidade e perfil das bandas de absorção em função das características do meio, tais como:

constante dielétrica, pH, características de eletroafinidade, formação de pontes de hidrogênio,

etc. Por isto este é um poderoso método para estudar a interação de moléculas com sistemas

microorganizados como membranas, polímeros (biopolímeros, em particular), entre outros.

Com os dados espectrais obtidos é possível calcular parâmetros relevantes dos compostos

como constantes de ligação, cinéticas de vários processos, pontos de pKa, etc.

A intensidade de luz transmitida pela amostra (Itr) é dada pela equação de Lambert –

Beer:

A
tr II −= 100

onde I0 é a intensidade da luz incidente, A ≡ εCl é denominado “absorvência (absorbance)”,

C a concentração do composto, l o caminho ótico percorrido pela luz dentro da solução e ε o

coeficiente de absorção molar. O ε está ligado com a seção de choque para absorção da luz

das moléculas, esta é função do comprimento de onda sendo característico para cada

composto. Sua unidade é expressa em [mol-1cm-1].

Assim a intensidade da luz absorvida pela amostra (Iabs) é:

)101(00
A

trabs IIII −−=−=

Quando uma solução é composta por diferentes moléculas ou espécies absorvedoras

que mantém suas propriedades individuais (não reagem entre si), a absorção de cada
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composto ou espécie contribui separadamente com a diminuição da intensidade inicial,

portanto pode-se escrever a equação de Lambert-Beer na forma mais geral:

lCCC nnII )....(
0

221110 εεε +−=

então a absorção ótica de uma amostra é a soma das absorções das espécies individuais.

Determinação do coeficiente de absorção molar (ε)

A determinação do ε é feita medindo os espectros de absorção do composto pela

variação da concentração do solvente. Isto deve ser feito na região de menores concentrações

possíveis para evitar a influência da interação entre as moléculas, como a formação de

agregados por exemplo. Para tanto se pode utilizar cubetas com caminho ótico grande, estas

possibilitam medir os espectros das soluções em concentrações muito baixas. A dependência

Abs ↔ C deve ser linear, sendo o ε determinado como ε = tg α (Fig. 9).
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Figura – 9: Gráfico ilustrando a dependência linear da absorvência pela concentração
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Análise do equilíbrio de espécies

Quando uma solução é composta por duas ou mais espécies, o espectro de absorção

ótica observado é a soma dos espectros de cada espécie. O equilíbrio da solução (quantidade

relativa de cada espécie) depende das condições externas como força iônica, pH, temperatura,

entre outros; mudando as condições de equilíbrio, a quantidade relativa das espécies (an)

também irá mudar, modificando o espectro total (S(λ)).

A + R ↔ AR ↔ AAR+......

S(λ) = a1SA(λ) + a2SAR(λ) + a3SAAR(λ) + ........

a1 + a2 + a3 + .....= 1

Modificando os espectros da amostra em função de condições externas (por exemplo,

mudando pH, adicionando sal ou DNA) é possível através de programas computacionais

apropriados (veja, por exemplo [29]) determinar as constantes an em função da variação de

um parâmetro externo. O cálculo se torna mais simples quando no deslocamento do equilíbrio

uma espécie desaparece completamente em favor de outra.

Para a análise da quantidade relativa de espécies dos BCD foi usado um programa

desenvolvido especialmente para este fim (ver apêndice). Este programa analisa a quantidade

relativa de espécies que aparecem na solução tendo como parâmetros os espectros das

espécies puras. Partindo desta informação o programa faz uma combinação linear de duas

espécies puras obtendo as intermediárias.

O programa calcula os parâmetros (quantidades relativas) através da área dos

espectros, e compara o espectro gerado com o espectro experimental, admitindo uma

diferença máxima de 5% entre as áreas do espectro gerado e do experimental. Com as

quantidades relativas de cada espécie obtidas pelo programa pode-se fazer um gráfico destas

quantidades em função da concentração do agente externo (DNA e sal por exemplo).
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Em princípio o programa possibilita calcular o equilíbrio só entre duas espécies na

solução. Entretanto em vários experimentos observamos a presença de, pelo menos, três

espécies, mas em todos os casos observamos que na primeira fase existe o equilíbrio entre

duas espécies, inicial e intermediaria, assim com aumento da concentração do agente externo

([Ext]) o equilíbrio é deslocado totalmente para espécie intermediária, e numa faixa de [Ext]

só essa espécie está presente na solução. Com o aumento do [Ext] aparece a espécie final e

observamos o equilíbrio entre essas duas. Assim podemos separar os dois equilíbrios e

analisar separadamente duas espécies de cada vez.
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5.2       Fluorescência

A fluorescência é um processo que ocorre quando a molécula absorve um fóton e sai

do estado fundamental para o excitado e depois emite um fóton voltando para o estado

fundamental. As transições eletrônicas nesse caso ocorrem entre os estados com mesmo valor

de spin, principalmente entre os estados S0 (estado fundamental) e S1 (estado excitado).

A fluorescência é caracterizada pelos espectros de emissão e excitação, rendimento

quântico, tempo de vida, polarização e anisotropia.

O espectro de emissão é obtido fixando o comprimento de onda da luz incidente

(excitação) e varrendo os comprimentos de onda de emissão da amostra. De modo contrário, o

espectro de excitação é obtido mantendo fixo o comprimento de onda de emissão e varrendo o

comprimento de onda da luz de excitação. Quando apenas uma espécie aparece na solução, o

espectro de excitação deve ser o mesmo que o de absorção ótica, porém quando duas ou mais

espécies estão juntas o espectro de absorção corresponde a soma dos espectros de cada uma.

Através dos espectros de excitação é possível separar as espécies pela variação do

comprimento de onda de emissão correspondente à cada espectro de excitação, se estas

tiverem espectros de emissão diferentes, e desse modo obter informações sobre cada espécie

individualmente.

O rendimento quântico de fluorescência é definido como:

φfl = nem/nabs

onde nem é o número de fótons emitidos e nabs o número de fótons absorvidos pela amostra.

Baseado nessa definição o rendimento quântico pode ser determinado através de uma amostra

padrão com rendimento quântico conhecido usando o procedimento descrito abaixo.

O número de fótons absorvidos é proporcional à intensidade da luz absorvida pela

amostra ou pelo padrão:

)101(
,
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, pxApx

abs IBn −−=
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onde os índices x e p são relacionados com a amostra e com o padrão, respectivamente.

O número de fótons emitidos pela amostra ou pelo padrão é proporcional a área do

espectro da sua fluorescência:
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onde B1 e B2 são as constantes de proporcionalidade que são iguais para ambos.

Nesse caso o rendimento quântico para x e p pode ser escrito como:
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Combinando as equações para amostra e para o padrão finalmente podemos escrever:
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se a absorção for muito baixa (A<<1):

)1( 3,2 pA−− l  ≅ 2,3Ax, p

e a equação pode ser reescrita como:
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O diagrama de Jablonski ilustra os vários processos de perda de energia para uma

molécula. (Fig.10).
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Figura – 10: Diagrama de Jablonski (créditos[3])

O diagrama mostra que a fluorescência compete com outros processos de relaxamento

não radioativos que são: conversão interna (Kic), cruzamento intersistema (Kisc) e várias

formas de supressão (Ks(Q)).

Os rendimentos quânticos destes processos indicam quanto da energia absorvida será

perdida por cada um deles.

1=+++ Qiscicfluo φφφφ

O rendimento quântico para fluorescência (φfluo) é dado por:

)(QKKKK
K

Sisicfluo

fluo
fluo +++

=φ

e significa a fração da energia absorvida pela molécula que será liberada por fluorescência.

As mudanças no ambiente, como aumento da força iônica e presença de outras

moléculas, podem alterar as características dos processos de perda de energia do composto e

assim afetar seus rendimentos quânticos. Um caso típico é a diminuição da fluorescência dos

fluoróforos por sua agregação.
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Nesse trabalho usamos para análise dos BCD os espectros de emissão e excitação, e o

rendimento quântico de fluorescência. As outras características, tais como tempo de vida,

polarização e anisotropia não fizeram parte deste trabalho e por esse motivo não são

comentadas.
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5.3       Dicroismo circular (DC)

Um composto é considerado oticamente ativo quando este apresenta os fenômenos de

birrefringência circular (BC) e dicroísmo circular. O primeiro corresponde à diferentes índices

de refração, nd e ne, e o segundo para diferentes coeficientes de absorção molar, εd e εe, para

luz incidente polarizada à direita e esquerda respectivamente.

Luz circularmente polarizada pode ser obtida pela superposição de duas ondas

linearmente polarizadas nas direções ortogonais e com a diferença de fase igual ± π/2. Do

mesmo modo a combinação de duas ondas circularmente polarizadas, à esquerda e direita,

produzem uma onda linearmente polarizada. Quando uma luz linearmente polarizada, com

comprimentos de onda que não são absorvidos, atravessa uma amostra oticamente ativa, o

plano de polarização da luz é rodado de um ângulo α devido às variações nos índices de

refração (nd, ne) e na velocidade da luz no meio. Já nos comprimentos de onda que a luz é

absorvida pela amostra ocorre a diminuição na amplitude de uma das direções de polarização,

tornando a luz elipticamente polarizada. A elipticidade (θ) e a birrefringência têm unidades de

graus.

A BC é função do comprimento de onda da luz e pode ser escrita matematicamente

como:

)]()([1800 λλνα de nn −=

a curva de α é chamada de natural optical rotatory dispersion (ORD) e o aparelho que mede

esta quantidade de espectropolarímetro.

O DC também é função do comprimento de onda da luz incidente e é determinado

usando o espectropolarímetro através de um dichrograph. Este modula a direção de

polarização do feixe monocromático de luz entre as direções de polarização esquerda e direita

que vai para a amostra. A diferença entre εd e εe altera a modulação da luz inicial, tornando
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esta elíptica, e produzindo um sinal que pode ser amplificado e registrado. A elipticidade

então é escrita como:

π
εε

θ
4

)(
303,2

Clde −
=

a diferença de 3,0*10-2 entre os ε corresponde a 1º na elipticidade.

Os experimentos com dicroismo circular informam sobre mudanças nas estruturas das

moléculas, pois a atividade ótica está ligada com a simetria dos átomos nas moléculas.

Biomoléculas como DNA e proteínas podem ter as suas variações estruturais estudadas pelo

método de dicroísmo circular.

Alguns compostos não apresentam atividade ótica quando puros em solução, mas

quando estes interagem com biomoléculas estes compostos adquirem atividade ótica. O

aparecimento do sinal de DC propicia o estudo de como as substâncias se ligam com

biomoléculas como o DNA, por exemplo, podendo estudar onde ocorrem as ligações pelo

espectro do composto e do próprio DNA. Também é possível, dependendo da estrutura da

molécula, determinar a formação de agregados e a formação de complexos na solução,

obtendo informações sobre a geometria destes e formação de espécies dependente da

concentração dos compostos.


