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RESUMO

O dlmero de pirimidina ciclobutano é uma lesão no DNA fotoinduzida

por radiação ultravioleta que pode evoluir para um tipo de câncer de pele. Uma

ãur formas de reparar essa lesão ê através do processo enzimático de

fotoreativ ação, induzido por radiação solar na região do visível. Crucial neste

processo é a transferência de um elétron primária do cofator enzimático FADH-

þ*. o dímero após a qual ocorte separação d9 dímero em monômeros. Vários

lompostos indólicos foram estudados no passado com o objetivo de mimetizar o

sistema enzimático, entre eles o complexo não-enzimático covalentemente ligado

indol-dlmero. No entanto, não foi posslvel até o presente obter um sistema

substitutivo que opete tão eficientemente quanto o enzimático. Nesta tese,

fizemos .r* 
"rt 

tdo teórico e fenomenológico da eficiência de rep4ro dos dímeros

de pirimidina quando efetuado tanto pelo complexo enzimático como pelo

"o*pl.*o 
covalentemente ligado (indol-dímero). Buscamos determinar os

elementos flsicos e qulmicos que são influentes para a eficiência do processo de

repafo, concentrando os esforços na compreensão do papel de reações

co-mpetitivas ao processo intrftrseco de separação dos dímeros, o que inclui a
pot"lbiii.iacle d.e transferência de elétrons de volta para o doador original. Para
^isso, 

formulamos uma expressão para a eficiência de reparo em termos das

quantidades que regulam as taxas dos processos intermediários, incluindo tanto

ó p.o""rto direto de transferência de elétrons, como o de volta. O elemento de

transição eletrônica que toma parte nesta expressão é calculado explicitamente na

aproximação do modelo de "ligação firme", usando o método da Expansão
pèrturbativa Renormafizada, para levar em conta a natureza de longo-alcance do

processo de transferência de elétrons neste caso. Estimamos também os

þarâmetros nucleares. que incorporam as expressões P¿ìra as taxas de

tansferência de elétrons, como prescrito pela teoria de Marcus. A análise

subseqüente do processo de reparo usando esta fórmula nos possibilitou

interpretar a natureza do compromisso entre as duas reações de transferência de

etétróns e do controle exercido por estas sobre a eficiência do repalo. Pudemos

então propor uma forma para estudar este compromisso em terrnos de grandezas

mensuráveis, quais seiam, a polaridade do solvente e o grau de especularidade

do cromóforo. Isto permitiu sugerir maneiras práticas de combinar estes efeitos

para obter compostos artificiais com eficiências mais altas.



ABSTRACT

The ultraviolet photo induced cyclobutane pyrimidine dimer is a lesion to

DNA ttrat can evolve io a type of skin cÍmcer' One of the mechanisms to repair

the lesion is through the enrymatic photoreactiy{ion Pfocess ind-uced by solar

radiation in the.riJi¡t" region. e cnra¿ steP in this process is a primary electron

transfer reaction from thã photolyase enzyme cofactor FADH to the dimer' after

which dimer cleavage *.*t. Several irldolic compounds,'as for instance the

ti-pf" covalently Uiked indole-dimer, have been desig"uq in the past years in

order to mimic the actions of enzymatic complex. Nevertheless, uP to the present

it was not possible to find a substitute that operates as efficiently as th9 enzyme'

In the present thesis, we perform a theoretiãal and phenourenologicat study of

tt " "ffi"i"r,.y 
of dimer råpair by both and indolic complexes' We

attempt to 'fin¿ ptrysical'and ãhemical elements that are influential to the

efficiency of the täpui. process focusing on $e role of competitive reactions to

tire cleaíage, inchäing etçlicifly tb.e pinsibility 9f quenching ¡/ bu".þe'lectron

transfer. For t¡is, we fõrmulate an expression for the efficiency of repair in terms

of the quantities that regulate the iates for intermediate reactions, including

pt'**i and back electroîr transfers. The electronic transition element entering

this expression is calculated in the tight-binding approximation using the

Renormalized. perturbation Expansion method to account for the long-range

nature of the electron transfer pro"utt in this case' We also estimate the nuclear

parameters that enter the rate expression as prescribed by Marcus theory' A

åubsequent phenomenological analysis of the iepair process using this formula

urra uppU"dio both enzyñatic and indolic systems, allowed us to understand the

nature of the .o*prooúre established between the primary and back electron to

control the efficiency of repair. we could then propose a way to fudy this

compromise in terms of meäsurable quantitiest nameþ the solvent?olarity and

another that depends on the degree of spectral spgculanty of th9 chromophore'

This allowed us to suggest practical *Jyt to combine these effects in order to

increase the efficiency õidesigned artificial compounds.
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L. Introdução

O reparo . dos danos em macromoléculas biológicas é. um instrumento

intrínseco de defesa fundamental nos seres vivos. A ausência ou deficiência da

reação de reparo pode acarretar o declÍnio do sistema imunológico e uma série de

doenças degenerativas, tais como: câncer, catatata, doenças cardiovasculares,

diabetes, etc 1.

O estudo do reparo permite diferentes enfoques: microbiológico, bioquímico,

e físico-químico. A abordagem microbiológica associa as lesões em macromoléculas

biológicas às doenças por elas acarretadas, além de possibilitar a identificação do

tipo (reativação, excisão, etc) e das enzimas e/ou genes ativos do processo de reparo

a que o organismo recorre para interromper o desenvolvimento da moléstia 2.

Uma vez compreendido o mecanismo biológico, pode-se estudar

bioquimicamente a atuação de cada ertzima específÍca, assóciancio as iñformações

químicas com as funções biológicas previamente identificadas. Do ponto de vista

bioquímico, as reações de reparo in aiao geralmente são reações enzimáticas de

várias etapas, muitas delas envolvendo transferência de elétrons 3. São de natureza

cíclica, ou seja, restauram a forma inicial (ativa) da enzima, viabílizando o reparo de

novas lesões a.

O estudo de uma reação bioquímica enzimática divide-se em duas partes:

formação do complexo enzima-substrato e catálise de reação. O estudo da catálise de

reação requer a identificação dos resíduos e cofatores ativos da enzima e do

substrato. Para isso, é necessário um estudo bioquímico complexo que envolva

diferentes fases, tais como: isolamento da enzima; identificação estrutural da enzima

(Espectroscopia de R.X e Ressonância Magnética Nuclear)s; técnica de mutação de

sítio especíhco (site mutøgenesis) e estudo evolutivo da sequência de aminoácidos da

enzima (identificação dos resíduos preservados ao longo do tempo)s,e.



Esclarecidas as estruturas dos compostos cataliticamente ativos na enzima, é

importante a caracterizaçáo das diversas etapas de reação e a identificação das

respectivas moléculas ativas em cada etapa. Isso é possível através do estudo

fotoquímico (absorbância e flu.orescência estáticas e dinâmicas, etc), aliado a técnicas

de Ressonância Magnética Nuclear e Eletrônica (RMN e RPE) 7,

De maneira geral, a identificação dos elementos físicos e químicos de cada

etapa de reação que favorecem a eficiência (rendimento quântico) de reações de

reparo das lesões em macromoléculas biológicas é subsídio importante para o
estabelecimento de critérios para síntese de drogas que possam atuar no reparo das

lesões biológicas.

Nesta tese, estudamos o processo de reparo dos dímeros de timina. O dímero

de timina é uma lesão no DNA (ácido desoxiribonucleico) gerada por radiação solar

(UV), responsável pelo desenvolvimento de um tipo de câncer de pele denominado

Xeroderma Pigmentosa4s. Ela pode ser reparada por diversos tipos de reparo, entre

eles, Excisão e Fotoreativação a.

Concentramos-nos no estudo do processo de reparo dos dímeros de timina

por radiação solar (UV-visível) por meio de: 1) processo enzimático, denominado

Fotoreativação, que contém como cromóforo o cofator da FADH- da enzima

Fotoliasea e por 2) processo não-enzimático denominado Fotoreversão, que contém

como cromóforo o indol inserido no complexo covalentemente ligado, previamente

sintetizado e estudado por Sutherlande, Hartman e Van Campro para atuar como

substitutivo enzimático da Fotoliasee. Para estudo do processo enzimático,

mantivemos fidelidade à estrutura do complexo de dímero de timina - sítio ativo da

Fotoliase E.coli (analogo ao sítio ativo da Fotoliase humana), obtida através de

estudos de dinâmica molecular, gentilmente cedida por Alexei Stuckebrukov e

Dmitry Medvedevll.

Ambos os processos (enzimático e não-enzimático) envolvem 3 etapas que

devem ser cumpridas seqüencialmente: 1) absorção de um fóton;2) transferência de

elétrons primária do cromóforo para o dímero (aceitador) e conseqüente formação

2



da espécie radicalar (dí^rro'- -cromóforo*'); " 3) a espécie radicalar entra em

processo d^e separação ("splitting ") do dímero Promovendo a reversão da lesão em

monômerosl'a

Sabendo que a transferência de elétrons de volta ao doador (BET-back

electron transfer) é um processo que comPete com o splitting!(etapa 3), estudamos as

transferências de elétrons primária e de volta, buscando identificar os elementos

flsicos e qurmicos do processo de transferência de elétrons que favorecem o splitting

do dlmero (desfavorecem a transferência de elétrons de voltÐ, dando continuidade à

reação de reparo. Além disso, comPafalnos as eficiências dos sistema enzimático

enzimático flavonóiae (reon-) .o* o não-enzimático covalentemente ligado indol-

d.ímero12. Com isso analisarnos as eficiências dos sistema enzimático flavonóide

(neOn -) e do não-enzimático covalentemente ligado indol-dlmero'

De acord.o com a teoria proposta por R. Marcusl3 para descrever o processo de

transferência de elétrons neste caso, em um regime semi-clássico (modos eletrônicos

quantizados e modos nucleares contínuos), são necessárias as seguintes grandezas

para luna estimativa das taxas de transição: 1) parâmetros nucleares (variação de

energia livre e energia reorganizacional), referentes a informações vibracionais

molecular es, realizados mediante análises dos Espectros de absorção e emissão

existentes na literatura e dados de potencial de redução dos doadores e aceitadores

d.e e1étrons; 2) parâmetro eletrônico (elemento de matriz de transição eletrônica)'

obtido mediante utilização de Progfama computacional Por nós construldo'

empregando o algoritmo analltico de Goldmado puu sistemas biológicos, que tem

como base o modelo de ligação-firme (tighÞbinding) e a Expansão Perturbativa

Renormalizada (EPR). O método da EPR permite obter informações sobre a

contribuição particular de cada sltio atômico no Plocesso, propiciando a análise das

estruturas moleculares e suas funções no Processo de transferência de elétrons' Com

isto, apresentamos estimativas p¿ìra as taxas de transferência de elétrons, utilizando

a expressão d.e Marcusls para ambos os complexos enzima-dímero e indol-dímero, e

compafarnos com d.ados experimentais existentes na literatura'

3



Baseados nessas estimativas Propusemos uma expressão pafa a eficiência de

reparo Q,"**, que contém os elementos (parâmetros físico-qulmicos) essenciais

envolvidos, determinando os fatores que levam à baixa eficiência de repato Para o

sistema não-enzimático covalentemente ligado.indol-dlmero, como observada

experimentalmentelo. com o objetivo de Propor modificações nos complexos

indólicos existentes P¿ìra aumentar a eficiência com que estas estruturas são capazes

d.e reparar as referidas lesõés, estudamos o comPortamento de a,,*,o dado segundo

a expressão proposta aqui, com resPeito a mudanças na estrutura molecular

intermediária enfre doador e aceitador do complexo. Eventualmente, tais mudaças

poderiam ser implementadas na enzirna,via técnica de "site mutagenesis"4'

Além disso, fizemos um estudo da dependência d" Q,"*,o com resPeito tanto

à polaridade do solvente quanto a uma outra Srandezaidentificada nesta expressão,

denomina da yr Qn€ fornece uma medida da especularidade entre os espectros de

emissão e absorção do cromóforo. Com isto, pudemos predizef que uma combinação

de efeitos, dentre estes, aumento suave de polaridade e substituição por sistemas

(cromóforos, moleculas que interagem especificamente com o cromóforo) com maior

especularidade vibracional, poderia produzir ulna aumento significativo da

eficiência de reparo dos complexos artificiais. Acreditamos que esse estudo possa

ser útil para a slntese de compostos que substituam sistemas de reparo defeituosos'

No capltulo 2, fazemos um breve resumo sobre danos biológicos em

macromoléculas, seus reParos e sua relação com o processo canceroso' No capltulo

3, particularizamos o problema ao dano e rePafo dos dlmeros de pirimidina' No

capítulo 4, abord.amos a Teoria de transições eletrônicas e vibracionais moleculares,

enfocando a dinâmica das transições não-adiabáticas (na qual a transferência de

elétrons se enquad ra), eestudamos o tratamento quantitativo Para cálculo da taxa de

transferência de erétrons (Teoria de Landau-Zener e Teoria de Marcurrs¡. No capítulo

5 introduzimos o modelo tight-binding para calcular o elemento da matriz de

transição da hamiltoniana eletrônica de um sistema molecular, parâmetro

4



fundamental para o cálculo da taxa de transferência de elétrons. No cap-ltulo 6,

descreveinos d&lhadamente as etapas de reação e as estruturas dos complexos

estudados. Nos capítulos 7,8 e 9 apresentamos respectivarnente os resultados, as

discussões e a condusão.

5



2. Lesões em macromoléculas, Reparo e Processo Canceroso

Danos moleculares em sistemas biológicos são alterações na estrutura

molecular de macromoléculas em geral (açúcares, DNA, lipídios e proteínas). No

DNA (ácido desoxirribonucléico), eles diminuem a estabilidade genética,

aumentando os erros funcionais (transcrição). Os danos em macromoléculas

biológicas estão associados ao envelhecimento e às doenças degenerativas do

envelhecimento: câncer, doenças cardiovasculares, cataratas, disfunção cerebral,

declínio do sistema imunológico, s1s 1'1'6.

Os danos e mutações* em macromoléculas biológicas acumulam com a idade.

Quanto maior a taxa de metabolismo basal, maior o número de danos e menor a

longevidade. Isso justifica o aumento significaiivo da incidência de doenças

degenerativas com a idade (doenças degenerativas do envelhecimento) .

A figura 1 mostra as correlações entre danos oxidativos (gerados por espécies

reativas de oxigênio), envelhecimento e câncer. A figura A mostra a excreção

urinária diária de timina-glicol (marcador de reparo de dano oxidativo) pelo

consumo de oxigênio, para diversos animais. Quanto maior o metabolismo basal do

animal, maior o consumo de oxigênio e maior é o número de danos gerados. A
figura B mostra o aumento de guaninas danificadas com a idade, nos DNAs

mitocondrial e nuclear. A figura C mostra o aumento da incidência de câncer com a

idade. Além disso mostra que, para metabolismo basal mais lento, a incidência de

câncer é deslocada para idades maiores a.

" mutação- A mutação é um dano fixado. Quando a célula danificada sofre divisão celular, o dano
torna-se irreparável (mutação) e a macromolécula danificada é modificada "permanentemente,, no
organismo. A mutação é uma alteração hereditária na sequência do genoma do organismo.

6
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calor, várias drogas e compostos redutores cíclicos. A maioria dos danos gerados por

radiação ionizante são devido a produtos reativos da radiólise da âgoa. Agentes

químicos que aumentam o dano oxidativo intracelular incluem promotores tumorais

tal como alguns acetatos de forbóis.

Há dois tipos de fontes de danos em macromoléculas biológicas: fontes

endógenas e exógenas". As principais fontes endógenas são: a respiração aeróbica (na

redução parcial de Ovhá formação de HzOu Ot, 'OH); a fagocitose (destruição das

células parasitadas libera HzOz, Oz, NO e OCI); Ausência de degradação de HzOz

nos e o sistema de defesa do citocromo P-450 (libera toxinas). As

principais fontes exógenas são: A radiação eletromagnética (gera danos direta ou

indiretame nte, vide fig.2.2); afumaça de cigarro (libera óxidos de nitrogênio); sais de

ferro e cobre (geram radicais livres - química de Fentont); e o consumo alimentício

de plantas contendo compostos fenólicos (ácido clorogênico, por exemplo) r0'a'
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Fig 2.2- À esquerda, moitifcação ilireta do DNA por um,fo,tosensibilizødor excitado (reação tW| t)t.e

miAø, modifca,Ao indiíen da DNA por um fotosensibilizador excitødo. Por reøção com oxigênio,

tOz e O-2. podem ser formndos; Superóxido pode ser 
-uyø fonte^de 'OH, na presençû ilc íons metdlicos

(reøção tþo II) . Seni =ænsibilizaitor (fguras 3.L e 3.2, pógs 43 e 44 em Hølliutell et al.1)

'ü1'lÀ dåmE EÈ

* 
endógeno e exógeno- respectivamente interno e externo ao orgamsmo.

I Reação de Fenton -HzOz é relativamente inerte mas pode dar origem a radicais 'OH, altamente

reâtivos, em um plocesso catalisado por íons de metais de transição, tipicamente Fe?+ 'Essa reação é

chamada reação catalisada por metal de Haber-weiss ou reação de Fenton

(Fez++H2O2-+FeP++'OH+OH-) 4.
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Dentre todas as fontes exógenas, a fumaça de cigarro é considetada a mais

agressiva, devido à concentração relativa de lesões geradas em moléculas "sadias"

ser maior que as demais fontes. A tabela 2.L mostra a taxa de formação de 8-

hidróxidodioxigUanozina(dano gerado por oxidação da guanina) conforme a fonte

exógena aplicada, mostrando que o fumo é a fonte exógena mais agressiva'

Tabela 2.1- Formação ¿" -tllatj4${tåryq1g1T 
(concentração da lesão pela

concenlração de guaninas) após os segUintes tratamentos: exposição à fumaça de cigarro'

100pM HzOzou g00pM de hidroquinona, ou situação de controle (metabolismo normal

sem perturbações) (baseado na tabela 15.3,páry303 em Halliwell et al' r) '

80HdG/1æ dG

Controle

Fumar

IIzOz

Hidroquinona

0.1 (4)

1.6 (2\

1.0 (5)

0.8 (4

2.2. Processo Canceroso

A indução de câncer é um processo de rnuitos estágios, com três estágios

principais definidos como iniciação, promoção e progressão 1.

A iniciação é essencialmente danificação do material genético. Se o dano não é

reparado antes da divisão celular, então a mutação ê. Ítxada e classifica-se a célula

9



como iniciada. Em resumo, a iniciação é um fenômeno celular caracterizado por
alterações genéticas irreversíveis. Células iniciadas não são morfologicamente

reconhecidas; devem conter alterações fenotípicas discretas após expansão clonal
dependendo do ór.gão17. Como exemplo pode-se citar a mutação que ativa proto-
oncogenes da célula ou deleta genes supressores tumorais.

A promoção é a atuação seletiva de agentes promotores nas células iniciadas,

causando a proliferação celular. Essa expansão clonal leva ao desenvolvimento de

tumor benigno' Um exemplo de agente promotor é o ester forbol em tecidos de rato.
Podem existir inúmeras etapas dentro do processo de promoção, sendo as primeiras
reversíveis e as últimas irreversíveis.

A progressão é a conversão do tumor benigno para maligno, geralmente

acompanhada por um crescimento tumoral maís râpid,o, mais invasivo e

metastásico, aumentando ainda mais a instabilidade genética (perda do gene

suPressor tumoral). Como exemplo, pode-se citar a conversão de nódulos focais

hepáticos benignos em hepatoma. A figura. 2.3 mostra um resumo do processo

canceroso e das possibilidades de defesa presentes ao longo do processo.
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Fig 2.3- Resumo do Processo Canceroso. GST são os genes

celul¿r

I I rstågio+=
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2.3. Reparo e seus mecanismos

O reparo de biomoléculas danificadas é um mecanismo primfuio de defesa

presente em todos os seres vivos. O reparo do DNA pode ser visto como uma

resposta celular associada à restauração da sequência normal de bases e da estrutura

danificada do DNA.

Para um organismo unicelular, o reparo das lesões no DNA é a única maneira de

garantir sobrevivência. Em organismos pluricelulares, entretanto, há diversas

estratégias para lidar com células com DNA danificado. Isso porque a necessidade

de proteção é maior, já que certas mutações (aquelas com aspectos de proliferação,

adesão e apoptose reguladas por genes) são causadoras de neoplasias fatais. Em

vfuias circunstâncias, é mais "segtrro" para o organismo invalidar ou incapacitar

uma célula geneticamente danificada do que arriscar sua autonomia neoplástica.

Reparo, supressão do crescimento e suicídio celular (apoptose) são as possíveis

respostas do Reino metøzoø ao dano no DNA (fi52.4) . De fato, a apoptose pode ser

uma opção prudente em células danificadas que retém um potencial replicativo

substancial, e, portanto, constituem um risco neoplástico. Uma resposta efetiva ao

dano no DNA é crltico para a sobrevivência de organismos multicelulares.

A razão entre a frequência de eventos cancerígenos que atingem o DNA e a

frequência com que os agentes de defesa atuam determina a habilidade do

organismo em resistir aos efeitos mutagênicosa.

Reparo

Dano
no

ADN

Resposta
ao dano supressäo

da
prol i feraçäogene /

supressor(
tumoral \

Apoptose

Fig. 2.4- Mecønismos ile deþsø dos dnnos no DNA pørø o reino metøzoø.
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Há diversos mecanismos de reparo in vivo no DNA. Esses mecanismos serão

descritos a seguir.

2.3.1 Reparo por Excisão

O reparo por excisão consiste na substituição da base nitrogena da (fig.2.Sa) ou
nucleotídeo (fig 2.5b) danificados no DNA pela base nitrogenada ou nucleotídeo

corretos. O reparo por excisão de nucleotídeos ocorre geralmente quando o dano

envolve mais de uma base.

No caso do reParo Por excisão de bases nitrogenadas, esse processo de

substituição ocorre em três etapas (fig.2.Sa):

1) Remoção do sîtio lesionado, gerando um sítio apurínico ou apirimídico (sítioAp) via
hidrólise (catalisada pelas glicosilases) das ligações N-glicosídicas ligando as

bases (inapropriadamente) quimicamente alteradab e o suporte ("backbone,,)

fosfato-desoxiribose (fig.2.5 a), gerand o uma b ase livre;

2) Remoção do sítio AP peløs endonucleøses AP, que reconhecem esses sítios no
DNA dupla hélice (incisões ou cortes no DNA por hidrólise de ligação

fosfodiester do lado 5' ou 3' do sítio AP devido a sua especificidade peia
ligação 5' fosfodiester);

3) Remoção do resíduo da hidrólise dø tigação 5' fosþdiester peløs exonucleøses

(nucleases que iniciam a degradação do DNA nos terminais livres). Da ação

da dRpase resulta um buraco (de um nucleotídeo);

4) Preenchimento do buraco deixado peløs exonucleøses (item anterior) pelø ação DNA_

Iigase.

No reparo por excisão de nucleotídeos o pïocesso de substituição ocorre em três

etapas (fig 2.5b):
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1) lncisões na cadeia dnnificadn do DNA gerando um frøgmento de oligonucleotídeo

que inclui ø bøse dønífcødn - por uma classe de enzimas que identifica

determinantes de substrato no DNA comuns a diversas bases alteradas;

2) Remoção ilo oligonucleotídeo que inclui øbøse danificøda;

3) Inserção de um oligonucleotídeo inølterado atrøaés døDNA-ligøse.

ø) b)
BASE EXCI{}ION HEPAIF NUGLEOTIDE EXCISION FEFAIR

5'

ü
3.

5'

5'

3',

3
5'

Dû.IÁgrlycoaylr* + O

o.*î.R?lsRTL,
5'ÀPendoûuct""t" { â

u'-T=ftk-llï-..
ane"o {6

u 5T.-T=ï*1TT'-"
ENA polymerase + ot{Â liUase { O

U'-LTITRTT-,.

*"ffååffffÍ""'?il$ + o

"-ffi"j,fRlo"tlRT-.
ûllgonucleotide e*"i"ion J 6

. Frsabase
,l excised

+ *Jff

Pydmidine dimer

3'

ÇFçç
P+*¡--h-+r t¡H

IoNA polymerase + Dl{A ligPse o
,,-ffiffillltl-"

Eig 2.5- ø) Reparo por excisão de baæs. 1) a DNA-glicosiløæ-retirø o pednç! de ?NA danificødo dø

,o"A"¡o; 2) ø baæ'danifcødø é retíraila pela interoençao da 5'- AP+ndanucleøse; 3) a dþase

(exonuclea* que degradam DNA de fitø sinryles e 1ø9 y inibem nøprewnçø,ile ilesoxiriboæ-fosfntù

retirø os terminøis excedentes, prepníøndo a entrøiln døbøæ "sfldiil" atrøoés da DNA-polimerøæ e ila

DNA-tignæ (4) . b) Reparo por excisño de nucleotíileos. Aqui, especificømeft", ryy* dímcro de timinø.

1.) ocoríem du.øs incisbes, ietirøndo o nucleotídeo dnnifcødo e os 2 nucleotíileos adiøcentes; 2) o

nucleotídeo danificøilo é æpørado dos ilemais . 3) um nucleotíileo é ligødn,,nø ogT t1øziø, øtrøaés ila

DNA-polimrron t dn DNA tigøæ (fgs 4.1 e 4.2, págs L36 e 1-37 em Friedherg et øl a)'
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2.3.2. Reparo por Reativação

Nessa forma de reparo ocotre a reversão do dano para a forma estrutural

original. Quando o processo é enzimático, envolve somente uma enzima.. Um

exemplo dessa forma de reparo é a Fotoreativação (item 3.3).

A princípio, o mecanismo bioquímico mais simples pelo qual a lesão pode ser

reparada ê aquele no qual uÍra rlnica enzima, composta por urna cadeia

polipeptldica, catalisa uma reação de somente uma etapa, que restaura a estrutura

do genoma em seu estado normal. Seria esperado que o requisito de somente um

evento bioquímico catalisado por um polipeptídeo fornecesse vantagens cinéticas e

energéticas sobre as reações de muitas etapas envolvendo um número diferente de

enzimas ou complexos multi-proteicos. Além disso, o potencial para produzir er¡os

nos elementos codificadores dos genes danificados durante o reParo seria reduzido,

ou, para ulgo* mecanismos, totalmente eliminadoa.

2.3.3. Outras formas de ReParo

Existem ainda, dois outros tipos de reparo de DNA: O Reparo de bases trocadas

(mismatch repair) e o reparo pós-replicacional. O primeiro é responsável pelo reParo

de erros gerados pela troca de bases þases desemparelhadas) no DNA e está

relacionado com o reparo de excisão de bases e nucleotídeos, envolvendo várias

etapasa. O segundo ocorre devido a atrasos ou defeitos no reparo de excisão. Nessa

condição, a célula tenta replicar a região danificada. Ëssa tentativa gera um buraco

na região danificada, posteriormente preenchido através da recombinação".

* A recombinação é a produção de uma nova molécula de DNA a partir de duas moléculas-mãe,

tal que a nova molécula carrega informação genética de ambas moléculas-mãe. Recombinação

envolve um rearranjo flsico da molécula-mãe .
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3. Dímeros de pirimidina - pfocesso de dano e feP¿üo

CH

ring

H
I

5'

Fig 5.L-Dímeros de pirimidina. Emoermelho é ilestøcødo o nnel ciclobutil que cøracterizø ølesño

(fgurø 1..22, póg 25 em Friedberg et ø1. a\'

O dímero- de pirimidinal é considerado o principal produto de irradiação do

DNA por radiação UV1s. Bloqueia replicação e transcrição (há um distorção da hélice

de DNA - alteração conformacional)rnÐ, e, portanto, tem efeitos citotóxicos e

mutagênicos8. A grande estabilidade dessa lesão contribui não somente para efeitos

" dímero- forma duplicada, no caso, gerada por ligações adicionais entre bases nitrogenadas

adjacentes de uma mesma fita de DNA; monômero - na forma unitária., no c¿rso a base nitrogenada

sem ligação com a base adjacente da mesma fita de DNA'

I pirimidina- As pirimidinas (figura abaixo) são compostos de formula C+FI¿Nz'.As bases

nitgenadas pirimiàinas são bases derivadas do composto pirimidina. Há dois tipos de base

nitroienada no DNA: pirimidinas (timina ,citosina) e as purinas (guanina,adenina). As purinas

resultam da fusão do anel pirimidil com o anel iminazol'
H
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biológicos adversos, já que são "dutos" para serem quebrados quimicamente
(apresentam estados eletrônicos energeticamente baixos), mas também pela sua

importância como lesão a ser estudada, pois são facilmente isolados e medidose. A
análise conformacional dos dímeros em diferentes ambientes (na fase gasosa, em

solução aquosa e no complexo enzima-substrato) mostrou que os dímeros são

essencialmente inflexíveis e que diversos modelos de dímeros de pirimidina exibiam
conformações similares2l.

3.L. Origem da lesão

A incidência de luz ultravioleta em pirimidinas (radiação eletromagnética de

comprimento de onda próximo ao comprimento de onda máximo (?u^a*-265 nm) de

absorção da pirimidina), leva à formação de ciclobutadipirimidinas (dímeros de

pirir...idina (Pyr+Pyr) ).

ûaõ ã4Õ ¡Ëû 2ðO
Sov*trrqfh {:*ml
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Fig S-2-Espectro de absorção pari-|eidogfiliçg-ljmina e dímero de timina medido em solução aquosa
neutrø'O espectro de absorção dits timinaó'ap-resentam um pico forte em -261nm deaido ao duplø
ligação entre os carbonos 5,6. o pico forte de absorção dos dímeroi d.e timinø ¡c¡rre em comprimeitos
de ondø menores (øbaixo de 200 nm) que os das pirimidinas (fig.2 , pág 22g em Wang et aI20).
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A figura 3.2 mostra o espectro de absorção para a timina, o ácido orótico e o
dímero de timina' Após a absorção do fóton (Ìv^a*-265 nm para as timinas), a

absorbância decai, caracterizando o espectro de absorção do dímero de timina, que é

deslocado Para a região de maior energia, com reiação ao espectro da timina. Ou
seja, a absorção dos dímeros requer fótons de energia maior que a absorção dos

monômeros. A representação esquemática do mecanismo de formação dos dímeros
após a absorção do fóton é mostrado na figura 3.3 (e os processos fotofísicos e

fotoquímicos em competição) .

' ñ , -. ' 1t/
r ¿_'? t\ 1 'j.
'lI t'¡iu

iF.I ki*c

tFl-
-

Fig 7-3-Mecanismo de formøção dos dímeros. P 
-representa 

a pirimidina. O indíce superior à esquerda
representa o número de spin øssociødo ao estado P. O índice inferior à direita é o número do'estødo
conforme seu grau de excitøção . Ex: estado fundamentøt (0); primeira estado excitødo (1-), e øssim por
dinnte. orepresentø a seção de choque de abso.rção. Fa é a fração de dímeros excitados. k representa a
taxa do processo indicado no indice (r-rødiatiao;nr-não radiøtiao; q-quenching (suprissão); isc-
cruzømento intersistema; d-interação com moléculø P no estødo fundamentøl) (fig."3, pág 2J2 bøtseøda
em Wang et al2o).

#lunrlrr:-r
Ðir*¡

O monômero ou pirimidina (P), absor-¿e um fóton, com comprimento de onda
associado de - 265nm (f,g 2.1L), atingindo um estado singlete excitado 1pr. Ocorre
um cruzamento intersistema (inversão de spin levando ao estado triplete) 3pr. O
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triplete interage com o estado fundamental de outra molécula P, formando um

complexo excitado .P-P..

Dada uma população de monômeros P, uma parcela forma o complexo excitado

.P-P'. A partir dessa condição de complexo ativado, uma fração f¿ de dímeros

excitados resultantes pode relaxar, formando Pyr<>Pyr estáveis. O restante (1- fa)

reverte espontaneamente Para o estado correspondente à configuração de

monômero2o.

3.2. Reparo por Fotoreversão não-enzimática

Os dímeros de pirimidina podem ser reparados não-enzimaticamente

(fotoreversão direta ou sensibilizada) ou enzimaticamente (por excisão ou

Fotoreativação). In oiao, os dímeros de pirimidina são reparados enzimaticamente.

A Fotoreativação é um processo de reati.¿ação que dependente de luz envolvendo.

uma monomerizaçáo dos dímeros de pirimidina catalisada por uma enzima

chamada Fotoliase.

Fotoreversão direta

Setlow et aI22 perceberam que, ao irradiar dímeros de pirimidina em solução, a

comprimentos de onda curtos -239nrn os dímeros eram convertidos em monômeros

de pirimidina com uma eficiência alta. Nesse pïocesso, os dímeros absorvem um

fóton atingindo um estado excitado que posteriormente decai, restaurando os

monômerose:

Pyr <> Pyr+hv -+ Pyr <> Pyr*

Pyr <> Pyr* -> 2'Pyr (3.2)

IB

(3.1)



Esse mecanismo da fotólise direta (não-enzimâtica) sugeria que um possível

mecanismo de atuação da enzima fotoreativante (Fotoliase) era gerar um estado

excitado do dímero, e posteriormente decair restaurando os monômeros.

No entanto, a faixa de comprimentos de onda necessários para a fotólise

direta era muito curtos se comparados à faixa de comprimentos de onda do espectro

(300nm-500nm) que possibilita o reparo da lesão. Essa evidência sugeriu a

ocorrência de um mecanismo de reação distinto ao representado pelas equações (3.1)

e (3.2) envolvendo absorção de fótons de menor energia que a faixa de energias

absorvidas pelas bases nitrogenadas (fi5.3.2). Apesar disso, por analogia ao

mecanismo de separação do dímeros via fotólise direta foi possível perceber a
provável urtilização de um fotosensibllizador (sensibilizador. que é acionado através

da absorção de fótons), que após atingir seu estado excitado, repararia os dímeros

mediante interações não-radiativas.

Fotoreversão sensibilizada

O mecanismo de reparo não-enzimâtico, em que ocorre absorção de luz por um
fotosensiblTizador C (ou sensibilizador) e posterior monomerizaçã,o dos dímeros

através de processos não-radiativos é chamado de Fotoreversão Sensibilizada e pode

ser representado pelas equações abaixo (3.3,3.4, e 3.S).

C+hv-+C* (3.3)

C*+Pyr <> Pyr -+ C + Pyr <> Pyr*

Pyr <> Pyr* -+ ZPyr (3.5)

(3.4)

* 
sensibilizador- molécula ou sítio molecular que recebe energia (eletromagnética ou não - no caso de

eletromagnética é designado fotosensibilizador) e depois transfere essa energia para outra molécula
ou sítio molecular.
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A associação do mecanismo proposto acima (eq. 3.3, 3.4, e, 3.5) com a

Fotoreativação dos dímeros de pirimidina estimulou o estudo de diversos

fotosensibilizadores (indol, quinona, Trp no peptídeo Lys-Trp-Lys, etc) que

reparavam os dímeros de pirimidina23,24.

Devido ao fato dos sensibilizadores utilizarem luz a comprimentos de onda

mais longos do que aqueles absorvidos pelo dímero, transferência de energia direta

de um estado singlete do fotosensibilizador não era um mecanismo provável para

separação do dímero. Isso levou à formulação de dois mecanismos gerai's para

separação do dímero: um Procede via doação de um elétron para o dímero; o outro,
via abstração de um elétron do dímero. Posteriormente, o ânion-radical. ou o cátion-

radical do dímero formado por transferência do elétron passa por um mecanismo

(mecanismo radicalar) envolvendo transferência de elétrons até separar efetivamente

os dímeros (splitting)zs.

As eficiências de separação dos dímeros por fotosensibilizadores em solução

aquosa são dependentes do grau de preassociação do dímero e do fotosensibilizador

antes da absorção de luz. Esse é um elemento que obscurece a análise da eficiência

da transferência de elétron. Para superar esse problema |.H.Van Camp et aI12

prepararam um sistema químico simples que essencialmente elimina esse fator: um
dímero covalentemente ligado com um fotosensibilizador derivativo de indol-
(fíg7.1-7).

O sistema indol-dímero foi bastante estudado por diversos pesquisadores, em
busca de uma reprodução da catálise realizada pela Fotoliase ao reparar dímeros de

pirimidina' O mecanismo reativo desse sistema envolve absorção a -280nm pelo

indol, seguida da transferência de um elétron do indol para o dímero. Observa-se

nesse Processo a supressão da fluorescência do indol com rendimento quântico de

* íon radical (cátion-radical ou ânion-radical)- contém um elétron d.esemparelhado e ao mesmo
tempo é uma molécula carregada positivamente (cátion) ou negativamente (ânion).
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-95yo, Paralelamente a uma diminuição do tempo de vida de fluorescência do

indol26. No entanto, o complexo dímero-indol apresenta eficiência de reparo muito

baixa (de 0.1 a 10o/o, conforme o solvente). Esses resultados e a grande produção de

elétrons solvatados Por indóis com dímeros covalentemente ligados permitiram

concluir que a baixa eficiência de reparo era devido à rápida transferência do elét¡on

de volta Para o indol, que competia com a separação dos dímeros26. Atém disso, a

separação dos dírneros também mostrou ser dependente da temperaturazT e da

polaridade do solvente (solventes apolares diminuem a taxa de transferência de

elétrons de volta para o indol, melhorando a eficiência da separação dos dímeros) 2e.

3.3. Reparo por Fotoreativação

Na Fotoreativação há a prevenção dos efeitos deletéricos da luz UV - longínquo,

mediante exposição à radiação UV próximo - luz visível (300 a 500 nm). A enzima

Fotoliase (photoreactivating enzyme -PRE) liga-se aos dímeros cie pirimidina no

DNA ern um processo independente da luz (formação do complexo enzima - DNA)

com constante de associação Ka = 10-8 M, para o caso de timina no DNA dupla

hélicea. Após a excitação por radiação UV próximo - visível, separa o anel ciclobutil

(fig 3.t) e restaura as bases intactas. A Fotoliase então se dissocia do DNA, deixando-

o reparado (3.6).

PRE + Pyr <> Pyr -+ PRE o Py, - Pyr --B--+ PRE + pyr - pyr (3.6)

O requisito de luz de 350 - 500 nm para Fotoreativação introduziu algumas

dificuldades, já que essa faixa de comprimentos de onda não é absorvida pelos

dímeros, pelo DNA ou aminoácidos contidos na proteína. Assim, a Fotoliase deve
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conter cromóforos capazes de absorver fótons nessa faixa de comprimento de onda,

e possuir um mecanismo para converter a excitação eletrônica em energia de

ativação, para a reversão do ciclobutano do dímero de pirimidinaz8.

3.3.L. Evidência da Fotoreativação dos dímeros

Era conhecido em 1935 que um dano letal em bactéria , causado por radiação UV
era sensivelmente reduzido mantendo a bactéria em meio de cultura pobre e

expondo-a àluz visível 7. Na década de 1940, Albert Kelner gerou bactérias mútantes

que produziam antibióticos Por irradiação com raios X ou luz U.V. Inicialmente a

concentração de danos reparados variava bastante, até que fosse determinada a faixa

de comprimentos de onda necessários (350 a 500 nm) para um reparo eficiente2e.

3.3.2. Enzima Fotoreativante: Fotoliase

A Fotoliase é uma proteína monomérica *,30, de cerca de 60 kD +,31 encontrada em

bactérias e eucariontes, incluindo peixe dourado, marsupiai 
" " 4u$fit{pdt6€€

É uma proteína que se liga ao DNA, com a especificidade sendo determinada pela

estrutura de suporte ("backbone") do DNA, no sítio de ligação. Esse mecanismo de

reconhecimento é diferente dos mecanismos com que as proteínas se ligam às

sequências específicas do DNA, que dependem dos doadores e aceitadores de ponte

de H, nas entalhes ("grooves") do duplexaa.

Esta enzima consiste em uma cadeia de 454 a 464 aminoácidos (dependendo da

espécie), com 5 folhas-B e 20 hélices-oú, e contém quantidades estequiométricas de 2

grupos prostéticos, que se ligam não-covalentemente nos estados fundamentais ou

excitados. Um dos cofatores é o FADH - (doador de elétrons), o outro é um cofator

" monomérica - de forma ou conformação única.
I k¿- kilo Daltons (unidade de massa);
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com função de captador ("harvestin {') d" luz (antena)r Qll€ pode ser um folato

(MTHF) ou uma deazaflavina (8-HDF), dependendo da espécie ffig's's)' Enzimas de

Escherichia coli, Søcchøromyces cereaisae, Neurosporø nøssø e Bøcillus firmus pertencem à

classe folato das fotoli ases. Anøcystis niduløns, streptomyces guiseus, scenedesmus

øcutus e Methnnobøcterium thermoøntotrophiumpertencem à classe deazaflavina2e'

ûH'r
t- -(GH0Hþ-CH¿-

otlllla-P-t-P-ollpqäeO

Hs0
OH TH

FADH_

({iluJ*

r lfi-ñrlTHF

Eig 3.5- coføtores dn Fototi^øre. FADH- øtuø como doødor de elétrons, e o ï-HDF e 5'L0 MITHF

øtu øti como ,optodorrs de luzs) (frg"o 3'5 ' 
pág 98 em Friedberg et øl' a)'

Fotoliases são ricas em triptofanos, que podem funcionaf como cromóforos.

catalíticos no IJV longínquo. Além disso, aminoácidos aromáticos estão envolvidos

na ligação das flavinas em flavoprotelnas. Então, os triptofanos' juntamente com os

aminoácidos aromáticos na Fotoliase, poderiam estar envolvidos no fornecimento de

uma camada aromátic a ao redor do cromóforo que facilita a transferência de

erétrons, tal como nos Centros de Reação Fotossintética (photosynthetic Reaction

Centers) 3aFs.

- cromó{oro- molécula ou sítio molecular que absowe luz (e posteriomente

1H2ÕH
qHoH)3

?n'

8-HrlF

moléculas)
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Ligação dos cofatores à Fotoliase

As conformações dos cofatores e suas possíveis ligações com os outros

resíduos (figs 3.6 e 3.ì) e dímero de timina foram apresentadas como resultado do

esfudo de difração de raios X com a fotoliase e são descritas minunciosamente a

seguir 5.

FADH-

O cofator catalítico FADH- (ftç3.5) é ligado à Fotoliase em uma conformação

em forma de U com os anéis isoaloxazina (fig7.16) e adenina em grande

proximidade.

Essa conformação é diferente das conformações do FAD em todas as

proteínas que se ligam ao FADH-existentes no Banco de dados de proteínass2. As

interações entre FADH- (coenzima) e Fotoliase (apoenzima) e as interações não-

covalentes internas ao FADH -são descritas na tabelas 3.l e3.2respectivamente.

Tabela 3.1 - Interações FAD - Fotoliases.

Sítio na Fotoliase Sítio no FAD Tipo de

interação

T};.É34, Ser235, Arg230,

Leun7, Ser238

TYÛ22

TrP2zt

TrP33s

Oxigênios da Asn341 da

Oxigênios dos fosfatos

Oxigênios dos fosfatos

Oxigênios dos fosfatos

Oxigênios dos fosfatos

Grupo 2'hidroxil

polar

polar

polar

polar

Ponte de H
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cadeia

Oxigênios do lado da

cadeia do Asn378

Nitrogênio peptídico na

AsPzza

Args+a e Asp37z

N5 do anel isoaloxazina Ponte de H

Grupo carbonil do anel

isoaloxazina

Anel isoaloxazina

Ponte de H

Contato de

Van der Waals

Tabela 3.2- Interações não-covalentes internas do FAD.

Sítio no FAD Sítio no FAD Tipo

interação

de

Oxigênios do fosfato

N1 do anel

isoaloxazina

Grupo 3'hidroxil da adenina

Grupo 3' hidroxil da

riboflavina

Ponte de H

Ponte de H
*

* Essa ligação deve contribuir para a estabilização da forma ativa do FADH-na

fotoliase.

MTHF

As interações entre MTHF e Fotoliase são descritas na tabela 3.3. De todos os

resíduos que formam o sítio de ligação com o MTHF, Gluloe é conservada em todas

as Fotoliases da classe folato, exceto na enzima de Bacillus firms, onde MTHF tem

máximo de absorção a 4L0nm ao invés de 380 nm36.
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Tabela 3.& As interações entre MTHF e Fotoliase '

Sítio no MTFtr Sltio na Fotoliase Tipo da interação

N1 e N3 do anel Pteridina

Grupo hidroxil da Pteridina

N8 da Pteridina

N10 ( cargaPositiva do anel

de 5 membros do MTF$)

Glu10e

Nitrogênio pePtídico da

fisfos¿6lado da cadeia

do oxigênis d¿ [5f08

Molécula de âgaa

Oxigênio carbonllico da

CYszez

Ponte de H

Ponte de H

Ponte de H

Ponte de H

Interação eletrostática

(interação de cargas)

c¿-carboxilato da Glu do

MTHF

Lado da cadeia daLYs Contato de Van de

Waals

¡1'*'raÂ 
\

U

þ Ç,-^-t 'i-t ¿'.f
!
:

Fig 3.6-Ligøçño das cofaøres à Fotolily-: A )MTHF .Os coføtotes estño em aerde, os aminoácidos em

øåor"lo, ioi oxigênios em aermelhosl ¡fu'4A em Park et al' s)'
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Eig 3.7-LigAão ilos coþøres ù Fotoliøæ: B)FAD.Os coþtores estño em aerde, os øminoáciÃas em

ømnrelo, e os oxigênios emaermelhæ (fg.aB em Pørk et øl. s).

3.4. Complexo DNA - Fotoliase

DNA contendo Pyr<>Pyr se liga à superfÍcie plana do domÍnio da hélice no

suporte de fosfato de uma cadeia, seguindo um traço de potencial eletrostático

positivo que percorre sua superfície (fig 3.8).O traço inclui os reslduos de argenina

22, 342 e 397. A Fotoliase contacta 4 dos 5 fosfatos na cadeia danificada ao redor do

dímeroÊe. Mutações (sltio específico) em cada um desses resíduos de Arg faz corn

que a afinidade seja 1,00 a L000 vezes menor, sem afetar a efetividade do reparos.
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Fig J.g- Fotoliøæ_(restao delimitada pelo pontithndo: sítio de ligação iln Fotolinse com o DNA)

ffiS.sÃemParket al5).

As argeninas estão localizadas próximas ao buraco na superfície plana (lisa) que

leva ao sltio de ligação do FAD. Esse buraco tem a dimensão certa para permitir a

aproximação do dínnero de timina ao FAD afiavÇs da ligação de contato de Van der

waals com o Trp2nzz.os resíduos ao longo do buraco são hidrofóbicos de um lado e

polares d.o outro. Essa assimetria se encaixa bem com a polaridade assimétrica do

dímero d.e timina, em que o anel ciclobutano é hidrofóbico e os eixos opostos das

bases de timina tem nitrogênios e oxigênios capazes de formar pontes de H' Se

ligado ao buraco, o dímero de timina terá interações polares com o anel da adenina

do FAD e com os reslduo s AsrÊ7s, Glurza, e Asns1. Estaria ligado por contato de Van

der Waals com o anel isoaloxazinad.o FAD, e com os resíduosTrpw,Tyftt e Trpesa'

Essa forma de ligação permitiria transferência de elétrons entre FAD e o substrato à

distâncias Pequenas com grande eficiência'

Um estudo de mutagênese especlfica de sítio com Fotoliase de E.coli revelou que

Trp* é essencial para aligação específica da enzima à lesão (dímero de pirimidina)

no DNA (na ausência desse reslduo poderia haver ligação ao DNA mas a ligação

especlfica à lesão, importante nas enzimas de reparo fica comprometido)' Estudos
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com peptídeos contendo Lys e Trp previam a importância desses peptídeos em

reações com Fotoliases e Endonucleases34,38.

O estudo recente de Antony, Medvedev e Stucke

ti4

ultou na obtenção

de uma estrutura para o complexo sítio catalítico da Fotoliase de E. CoIis- dímero de

timina (850 átomos), a partir do procedimento de "docking" e posterior dinâmica

molecular. Esse estudo possibilitou a identificação dos sítios atômicos responsáveis

pelas principais interações dímero de timina - Fotoliase , bem como o

estabelecimento das distâncias entre eles. Dada a importância das interações de

ponte de H e Van der Waals na fomação desse complexo, essas distâncias são

imprescindíveis para o cálculo da taxa de transferência de elétrons entre as

moléculas do complexo . As principais interações do complexo são sumarizadas na

tabela3.4.

Tabela 3.4- Resumo das Interações DNA - Fotoliase da E. Coli.

Fotoliase DNA Tipo da

interação

Arg22e , Atgt+2, Argsez

ASn273, Glu274,ASn341

Anel adenina do FAD

Anel isoaloxazina do

FAD

Ttp277,Tyr288, Trp3aa

Fosfatos da cadeia do

dímero

Dímero de timina

(terminal carboxi)

Dímero de timina

(terminal carboxi)

Ponte de H

Ponte de H

Van der Waals
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3.5. Mecanismos de reação de reparo dos dímeros de pirimidina por

Fotoreativação enzimática

Fotoliase é uma das poucas enzimas que catalisam reações por mecanismo

radicalar",a. Atua como enzima de Michaelis-Menten, com a excessão de que sua

catálise é iniciada pelaluzzs

Em termos fotoquímicos, a reação de reparo por fotoreativação é uma - Quz +ær2)+

cicloreversãolO do anel ciclobutano que une as duas pirimidinas, iniciada por huz.

Como comentado anteriormente, a luz fotoreativante (300 - 500 nm) não fornece

energia suficiente para popular os estados excitados (singleto ou tripleto) do

Pyr<>Pyr. Sob radiação de energia mais alta, seria possível popular os estados

excitados do dímero, que, por mecanismos não-radiativos poderiam formar um

monômero7" Além disso, não existem evidências de formação do complexo de carga

com Pyr<>Py. que criasse orbitais de menor energia, que pudessem popular os

estados excitados do dímero diretamente por luz fotoreativantelO. A hipótese mais

plausível é a de que a Fotoliase excitada transfere um elétron para o Pyr<>Pyr e o

ânion-radical resulta em duas pirimidinas. A Fotoliase pode sofrer excitação com

conseqüente transferência de elétrons para o dímeros, através de 3 cromóforos:

FADH- ,TrP"'ou MTT{F 10'30.

O esquema da fig 3.9 mostra os mecanismos que podem levar à separação dos

dímeros de pirimidina . O complexo doador-dímero absorve um fóton e atinge o

estado excitado. Nesse estado, podem ocorrer transferência de um elétron (ET) do

doador para o dímero, emissão (F) (retorno para o estado fundamental) ou outros

processos não-radiativos (I). Caso ocorra a transferência de elétrons para o dímero, é

possível que ocorra transferência de elétrons de volta para o doador (back electron

transfer- BEI) ou que as bases nitrogenadas do dímero se separem (spl) aftavés de

" radicalar- que envolve radicais livres (moléculas com um elétron desemparelhado).
t ( n?¡n{\ -envolve dois orbitais n (com dois elétrons) em uma molécula singlete (S).
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transferências de elétrons intramoleculares (internas ao dímero) em um processo

radicalar.

_ ß,¡
lç =?.{lXt{ I

E-FÁ.DH-

'Õ,=û.11

ïÞlr
BF,TDE.

LFÂDIT- Èr E-FSDII-*

?-t
=lÍÍ ll *

ül=o¡t+

TpT
rblr r

F

k
Ef

l-¡
" 55X10 ¡

Ô =0'98
ET

BFÁDH' k =2*loörl t-FÁIlH'
fll

TþIT'- TpT'

Fig S.?-Esquema Gerøl dø Cinêtica para a sepørøção tios dímeros de pirimidinø pela Fotoliøse de DNA
de E.Coli. (EsquemøL em Km et al.al).

No caso do FADH - como doador de elétrons, as taxas e eficiências dos processos

são mostradas na frg 3.9. Nos casos dos mecanismos de reação envolvendo o

FADH -, oü oTrp277, há absorção a respectivamente 366 nm e 278 nmar, e posterior

transferência de elétrons para o dímero. A eficiência da transferência de elétrons

(ET) dos dois sistemas é respectivamente de 88% e 560/03041" Após a transferência de

elétron para o dímero e posterior reparo, há a regeneração da forma cataliticamente

ativa da flavina (estrutura responsável pela capacidade catalítica dos FADs,

composta de 2 anéis: benzeno e isoaloxazina), através de uma transferência de

elétrons de volta do dímero para o FADH- .

ThIT

k
EET
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Um resumo dos dados experimentais para os sistemas de reparo dos dímeros de

timina que tem o FADH- ou o indol como doadores de elétrons (Para ambos os

casos: complexo covalente indol-dímero ou Trp277) são mostrados na tabela 3.5.

Tabela 3.5 - Resumo dos dados experimentais na literatura p¿rfa os sistemas em estudo.

@ur é a eficiência da transferência de elétrons' @T**é a eficiência de reParo' kff ê' ataxa

de transferência de elétrons obtida experimentalmente, kff é a ta¡ra de separação dos

dlmeros de pirimidina, r"ry é o tempo de vida do estado excitado (doador complexado

com dímer oi , t nC 
a somatória das taxis dos processos que comPetem com a transferência

de elétrons primária, Affi é o comprimento de onda máximo de absorção do

fotosensibilizador e ÀG4 é a variação de energia liwe de reação por molécula de dlmero

de timina reparada.
Sistemas

bioquími-

cos

Foto-

sensl-

blJtza-

xru aff @:i (Þ

(r*)
absor-

Tw kq

("s) (10ss-t¡

kif ki!

(100s-t¡

e)ç
fepafo

^G''e(ev)

(1Oes+¡

dor 
ção

Complex Indol 282(5) 99

o%
covalente

indol-

dlmerol2

0.9* 0.0L* 1.1.* 2***1.-

10Yo

L-

10lo

Trgøz 6 Trf'
Fotoliase-

dímeroal

278 3-

6**56

o/
/o

FADH- FADH 366

da

Fotoliase-

dlmeroó

94To MTo 0.16 0.70**** 5.5 2*** :1.3

89 (3)

ol
/o

*para indol-dlmero em solução
**valores encontrados em resld

aquosa de metanol2a.

uos enzimáticos de triptofano em HlV-proteases42.

***valor estimado de k[lß.
****valor de ¿o retirado dos dados do diagrama dafig. 3.9u.

*****valoï de krestimado a partir de ?'*P . k";; para o indol-dímero(*) - expressão 8'3 do cap.8.
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O mecanismo de reação para o processo envolvendo o MTFIF é mostrado na

frgjrra 3.10. O MTHF absorve um fóton e transfere a energia absorvida para o

FADH-, que então transfere um elétron para o dímero de pirimidina. Como o

FADH-também atua como fotosensibilizador, a presença do MTHF é desnecessária

na catálise, o que nos permite concentrar no estudo das transferências de elétrons a

partfu dos estados excitados do FADH-, ou do TtP*. Para efeito de comparação e

entendimento desses processos de transferência de elétrons é interessante estudar o

sistema não-enzimático, covalentemente ligado indol-dímero, que apresenta alta

supressão da fluorescência e baixa eficiência de reparo.

ÍN

iITHF

* +

'MÏHF

H

*
R

*FADH-

FI

H

FAI}}l-
cHs

+

FADH.

e-

+

EígJ.L0- Mecanismo de reøção de repwo dos dímeros de timina, enaoluendo o cofator MTHF) (fgura

3.8, póg L02 em Friedherg et al' al,
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4. Físico-química Molecular

A Teoria de reações de transferência de elétrons é consequência do

desenvolvimento da físico-química molecular, em suas diversas abordagens

concomitantes, especialmente do estudo das transições eletrônicas em geral.

A físico-química molecular desenvolveu-se sobre dois pilares integrados, um

experimental e o outro teórico: espectroscopia molecularaa e a descrição quântica de

sistema molecular45,46 , respectivamente. Em ambos os enfoques surgiu a necessidade

de estudar não somente as transições eletrônicas, mas também as transições

vibracionais e rotacionais dos núcleos no contexto da mecânica quântica.

As investigações das transições eletrônicas e vibracionais através da

espectroscopia molecular47,48 em sistemas físico-químicos, associadas aos estudos em

ci:rética química tir¡eram urF. papel funclamental na identificação dos tipos..de

transição radiativa e não-radiativa (com ou sem absorção ou emissão de fótons,

respectivamente) e na consolidação da Fotofísica e a Fotoquímicaae.

O estudo espectral das moléculas incentivou a descrição física e matemática dos

estados quânticos molecularess0. A complexidade dessa descrição trouxe a
necessidade de uma abordagem aproximativa para viabllizar o cálculo das funções

de onda e autoenergias associadas aos estados eletrônicos (tais como nos sistemas

atômicosa6,s1) e vibracionais. Nesse contexto, nasceram o Princípio de Franck e

Condons2 e a Aproximação de Born-oppenheimers3, que estabelecem a

independência entre os movimentos eletrônicos e nucleares nas condições

adiabáticas, ou seja, para núcleos que se movimentam lentamente ou permanecem

estáticos. A'pårtir dessas aproximações foi possível calcular a probabilidade de

transição entre dois estados eletrônicos para sistemas moleculares, que consiste

numa ferramenta para compreender a origem e o grau de eficiência das transições

eletrônicas.

Concomitantemente, à medida que os estudos espectroscópicos moleculares

avançavam, eta nítida a importância das transições eletrônicas não-radiativas,
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caracterizando os processos fotofísicos e eventos importantes que integram as

reações químicas. Pelo fato dessas transições serem caracterizadas pela importância

da rápida movimentação dos núcleos ou não-adiabaticidade, houve a necessidade de

compreender a dinâmica das transições não-adiabáticas. Esse tópico foi

convenientemente tratado por Zener e Landau, tornando evidente a preocupação

com a influência dos movimentos nucleares na transição eletrônica (perturbação

intrínseca ao sistema molecular associada à velocidade molecular)s+.

Os novos conhecimentos a respeito da natureza das transições não-radiativas

reformularam o entendimento da dinâmica de uma reação química. Anteriomente, a

ocorrência ou não de uma reação química era determinada somente pela chance das

moléculas se aproximarem ou colidirem através da Teoria Cinética (Teoria de

Colisões em reações químicasss), aliada aos conceitos de complexo e estado ativado

de Eyringss,sa. Ou seja, somente os movimentos nucleares determinavam as

eficiências das reações químicas e os elétrons estavam submetidos a esses

-rnovimentos,,acompanhando-os. No entanto, diversas reações desviavam-se desse

comportamentol3.

A preocupação com a discussão do caráter probabilístico das transições

eletrônicas e nucleares (introduzido com a abordagem quântica) durante a reação

química levou Llbbysz a estudar as transições não-radiativas com base na suposição

de que elas ocorriam à coordenadas internucleares fixas (transições verticais), onde

então era possível a utilização do Princípio de Franck-Condon, e o movimento

nuclear (rearranjo) ocorria somente após a transição eletrônica.

R. A Marcus, influenciado pelo trabalho de Libby, resolveu dedicar-se no sentido

de entender como se dava a conservação da energia na dinâmica de transição

concebida por Libby, com base no Princípio de Franck-Condon. Abordando os

estados eletrônicos como sendo estados associados à hamiltoniana de todo o sistema

reativo (reagentes e solvente), Marcus chegou a conclusão de que a suposição de

Llbby, de que a transição não-radiativa ocorria à coordenada nuclear fixa só seria

possível se a transição fosse horizontal isoenergética, envolvendo então níveis

energéticos eletrônicos que se interceptam (e não uma transição vertical como Libby

propunha).
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Essa proposta de Marcus para a dinâmica das transições não-radiativas era

compatível com a concepção de Zener pata a dinâmica das transições eletrônicas

não-adiabáticas, e, ao mesmo tempo, com a definição de estado ativado de Eyring. A
necessidade da intersecção dos níveis energéticos eletrônicos impunha a influência

do movimento dos núcleos sobre os estados eletrônicos e esse ponto de intersecção

foi identificado por Marcus com a energia associada ao complexo ativado de Eyring.

4.1. SistemasQuânticosMoleculares

A formulação matemática quântica para moléculas requer a construção de uma

hamiltoniana mais elaborada, devido a um número maior de interações agora

presentes, devido à presença de vários átomos (núcleos e elétrons).
3
E necessário simplificar a abordagem do problema, de maneira que fosse possível

vistalizar os estados eletrônicos em uma condição independente da cinética nuclear

(achar os estados estacionários), e que os núcleos pudessem ser vistos como um só

núcleo, ou seja, um só potencial devido aos núcleos, tal qual no problema atômi co, ját

anteriomente estudado.

Isso sé é possível se fizermos a suposição de que a cinética nuclear não interfere

nos estados eletrônicos. Essa preocupação deu origem a Aproximação de Born-

Oppenheimerss.

4Ji'.!, Aproximação de Born -oppenheimer (Aproximação Adiabática)

O entendimento das dinâmicas adiabáticas e não-adiabáticas é importante na

comPreensão dos Processos de transferência de elétrons, bem como nos processos

fotofísicos e fotoquímicos em geral (item 4.2.1). A descrição dessas dinâmicas

adiabáticas e não-adiabáticas êrealizada a seguir:
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Quando os movimentos dos núcleos de um sistema molecular são

suficientemente lentos (ou os núcleos estão parados), os elétrons seguem lentamente

a modificação sofrida pelo potencial a que estão submetidosse. Nesse caso

denominamos esse sistema molecular de sistema adiabático ou sistema gue obedece

à condição adiabática.

Nesta condição adiabática, poderíamos raciocinar sobre as transições eletrônicas

moleculares de forma análoga às transições eletrônicas atômicas, ou seja, sem a

influência dos graus de liberdade adicionais advindos das vibrações e rotações. Essa

suposição da condição adiabâtica consiste na Aproximação de Born-Oppenheimer

ou Aproximação Adiabáticass'60. Ela foi baseada no fato das massas dos núcleos

serem muito maiores que a dos elétrons, propiciando movimentos nucleares bem

mais lentos que os eletrônicos61.

O comportamento adiabático dos núcleos permite, então, desprezar a influência

dos movimentos nucleares nas transições eletrônicas, tornando possível a separação

do movimento molecular ern dois movimentos independentes: o'eletrônico é o

nuclear (Separação de Born-Oppenheimer)s3.

Se os movimentos dos núcleos de um sistema molecular são suficientemente

rápidos, eles influenciam os estados eletrônicos podendo tornar um novo estado

eletrônico mais adequado às novas configurações nucleares atingidas, provocando

assim uma transição eletrônica. A esse tipo de comportamento da dinâmica nuclear

dá-se o nome de dinâmica não-adiabática ou comportamento não-adiabático de um

sistema molecular 62,63,64.

O comportamento não-adiabático ocorre para sistemas moleculares cujas funções

de onda eletrônica e nuclear sofrem grandes variações energéticas com a alteração da

coordenada nuclearís, ào contrário do adiabático. Isso possibilita um acoplamento

importante entre oè estados eletrônicos e nucleares, gerando um vínculo ou

dependência entre os movimentos eletrônicos e nucleares. Assim, não é possível

estudar a dinâmica eletrônica em separado da dinâmica nuclear para sistemas

moleculares que exibem esse comportamento.

No caso dito não-adiabático, em que ambas as funções de onda (eletrônica e

uclear) variam simultaneamente com a coordenada internuclear, não podemos tomá-
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las como independentes uma da outra (há uma violação da Separação de Born-

OppenheirrÊtse'62). Não há valores fixos de energia para os estados eletrônicos numa

dada configuração nuclear ñ (há mais de um estado ao redor daquelas energias

eletrônicas e vibracionais atingidas), e portanto, ocorrem transições nucleares e

eletrônicas simultaneamente (Trata-se de uma situação instável, em que há busca de

um novo equilíbrio energético).No caso adiabático, a função de onda eletrônica tem

variação desprezível com a coordenada internuclear, de modo que a movimentação

dos núcleos pode alterar os estados vibracionais mas sem induzir transição

eletrônica. Assim, o acoplamento eletrônico-nuclear é desprezível e é possível

separar os movimentos eletrônicos e nucleares para uma determinada coordenada

internuclear fixa62.

Uma maneira mais simplificada de avaliar a não-adiabaticidade de um sistema

molecular é através do Fator de não-adiabaticidade (FNA). Ele é dado pela razáo

(comparação) entre a perturbação de natureza eletrônica entre dois estados e a

energia cinética dos núcleos numa detern:rinada configuração dos núcleos (no caso

de reações químicas, na configuração mais reativa, a configuração de complexo

ativado). Ou seja, a discussão da não-adiabaticidade está baseada no questionamento

do quão rápido os núcleos passam por determinada configuração nuclear

comparado com a diferença energética entre os níveis eletrônicos envolvidos na

transiçãols (item 4.3.2).

Podemos ainda analisar qualitativamente a dinâmica dos casos de

comportamento adiabático e não adiabático das maneiras descritas a seguir:

As transições adiabáticas eletrônicas são transições em que ocoffem alterações da

coordenada internuclear pequenas o suficiente para preservar o estado eletrônico, ou

seja, há um acompanhamento da "rrúvem" eletrônica à medida que o núcleo se

movimenta. Portanto, a dinâmica adiabática pode ser vista como urrra dinâmicø de

dois tempos (movimentos eletrônicos e nucleares aproximadamente independentes).

Já a dinâmica não-adiabática é uma dinâmica de um só tempo, ou seja, há um

acoplamento (ou uma conjugação) entre transições eletrônicas e nucleares.

Na condição não-adiabâtica, as transições eletrônicas ocorrem dentro do

intervalo de tempo da movimentação nuclear, de modo que, a cada instante, a

38



alteração na parte eletrônica influencia a alteração na parte nuclear, e vice-versa,

estabelecendo uma relação de dependência mútua (cumplicidade) na dinâmica

molecular. Em outras palavras, as transições eletrônicas não-adiabáticas envolvem

alterações na configuração dos núcleos, jâ que a transição eletrônica se dá em meio a

movimentação nuclear que acontece previamente, e "continuamente" durante e após

a transição, até a obtenção de uma configuração nuclear estável (dinâmica de um só

tempo).

Uma importante aplicação do conhecimento acerca do conceito de adiabaticidade

envolve as reações químicas em geral. Um bom exemplo desse fato está no

entendimento das reações fotoquímicas.

Uma reação fotoquímica pode ser classificada como adiabática ou não-adiabática

(diabática)63, dependendo da sua passagem pela superfície de energia potencial por

coordenada de reação (coordenada internuclear) (frg 4.1). Se a alteração química

ocorre na mesma superfície de energia potencial, a reação é dita adiabática. Se ocorre

um cruzamento de superfícies de energia potencial, ela é classificada como irão-

adiabática. De acordo com esse critério, em uma reação fotoquímica adiabática os

reagentes e produtos podem se correlacionar um com o outro, através de um estado,

chamado estado de transição. O processo de cruzamento é governado pelas leis de

conservação de energia, momento e simetria e regras e seleção para processos não-

radiativos.

Como as transições eletrônicas não-radiativas ocorrem via cruzamento de

superfícies, eles se enquadam no caso não-adiabático. As reações adiabáticas

envolvem um rearranjo nuclear adiabático e a lenta movimentação dos núcleos

permite o acompanhamento da "núvem eletrônica" (caracterizando a permanência

na mesma curva de energia potencial). No caso de movimentação pela superfície de

energia potencial do estado excitado, ocorre posterior emissão de um fóton, após

rearranjo nuclear.
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a) b) c)
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Fig 4.1- Classificação de reøções fotoquímicas de acordo com a naturezø døs superfícies de energia
potencial As setøs aerticøis representøm øbsorções (flechø øscendente) ou emissões (ftechøs
descendentes) de fótons. A figura ø) mostrø ø reøção ødiøbáticø - øcontece numa lnesmø superfície de
energia potencial. Afigura b) mostrø o caso intermediário. Afigura c) mostra a reøção não-adiabáticø
(diabâticø) - acontece a pørtir dø mistura de duas superfícies de energiø potenciøl (figura 7 .1-, pág 212
em Rohøt g i- Mulher j e est) .

4.1.2. Princípio de Franck-Condon e Origem do Fator de Franck-Condon

O Princípio de Franck-Condon trata da conservação da energia nas transições

eletrônicas. O Fator de Franck-Condon é um parâmetro fundamental no estudo

teórico das reações de transferência de elétrons. Aqui tratamos de sua origem para

posteriormente, no item 4.4.2, analisarmos a sua aplicabilidade para dinâmicas não-

adiabáticas.

Franck e Condon6a postularam que uma transição eletrônica não afeta nem os

momentos nem as posições dos núcleos da molécula diretamente. Então, "se uma

transição eletrônica ocorre enquanto os núcleos se movem relativamente, o estado

final mais provável é aErele em que as posições e os momentos após a transição são

exatamente iguais aos anteriores".

O princípio estabelecido por Franck e Condon, denominado Princípio de Franck-

Condon, pode ser enunciado da seguinte maneira: Transições eletrônicas são tão

rápidas (transições eletrônicas verticais duram tipicamente -10{ss) em comparação

com o movimento nuclear (transições vibracionais adiabáticas duram tipicamente
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-10-13s) que, imediatamente após a transição, os nhcleos têm os mesmos momentos e

posições que antes da transição. É dificil converter energia potencial eletrônica em

energia cinética nuclear (vibracional) rapidamente, e as transições mais prováveis

são aquelas para as quais momento e posição do nrlcleo não se alteram muito6l'

por exemplo, analisando as transições eletrônicas associadas à absorção de

radiação eletromagnética, o pico mais intenso do espectro de absorção corresponde à

transição em que as posições e momentos do núcleo Permanecem inalterados' As

demais transições que definem a largura de banda são transições menos prováveis

(de menor intensidade no espectro), populando os nlveis vibracionais de maior

energia6l.

As transições de Franck-Condon são transições adiabáticas para as quais a

distância internuclear pernuìnece Ûixa, ou seja, são transições verticais no gráfico de

energia potencial por coordenada internucleæ (frg 4'2) (absotção ou emissão de

fótons).

E

R

Eig 4.2- superf,cies de energia potencial eletrônica ¿(R) (gráfcos de energiø potenciøI por

coorilenøda internucleør R , energiøs øssociadøs øo estødo eletrônico ?nrø ury sistemn molecalør' As

linhas horizontøis repreæntøm ãs energias aswciødas aos estødas aibrøcionøis paru um sistemn

molecalør. A trønsição oerticøI, que ocorrc a d.istânciø internuclenr fxø øpørece emoermelho' Em øzul

é ilustraita outra trønsição eleirônicø que ocotre com vøriøçãa na coordenada internucleør (não-

øitiøbáticø). A ¡nteræccøo (o ooerløp) dns funções de ondn aíbrøcionøis øssociadas aos esæs níaeis

aibrøcionaís, ilustta o føtor de Frønck C-ondon'
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Para as transições adiabáticas, é possível utíIizar a Separação de Born-

Oppenheimer (separação dos movimentos eletrônico e nuclear). Na condição

adiabática, o elemento da hamiltoniana H entre o estado molecular composto pelos

estados eletrônico m (Q^) e vibracional i (I^,) e o estado molecular composto pelos

estado eletrônico"(ø^)e vibracionalj (Z^,,) se relacional com o operador não-

adiabaticidade pela expressãols:

(ø^' t^,,lulø" ' ,,,,) =
: 

Ioo' r"^,,. [* ø; .Ln , *v +TR).ø, t,,, = (4.1)

= (Q^ ' r*,,14Q, ' tn,¡) * (ø^' tr*,,1n ,lø^ ' ,,,,1

onde H,,V,TR e L referem-se à hamiltoniana eletrônica, à energia potencial e

cinética dos núcleos e o operador de não-adiabaticidade, respectivamente.

Para sistema na condição acliabática, o termo envolvendo o operador não-

adiabaticidade é nulo, tal que a equação (4.1) resulta em:

(ø^'r^,,lulø^'r,,,)=[oo'r*^,,'lo, ø;'H,'Qn.tn.i=[an'r;,,'r,,,'[ar'ø:'H,'ø^
(4.2)

já que o operador .F/, (hamiltoniana eletrônica) não atua no estado vibracional no

caso adiabático.

O quadrado da integral de intersecção ("overlap") Ino. ,;,, . In.j : (Z_.,12^.,)

entre os estados vibracion ais 7^., Ê In,¡foi denominado Fator de Franck-Condon, e é

urna medida de proximidade dos estados'vibracionais iniciais e finais (acoplamento

vibracional), ou a probabilidade de transição de um estado nuclear para outro (item

4.4.2). Um valor grande para a integral de Franck-Condon deve propiciar alta

eficiência de transição.
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4.2. Transferência de elétrons fotoinduzida, fotoquímica e fotofísica

O entendimento da transferência de elétrons fotoinduzida requer o estudo da

Fotoquímica e Fotofísica, ciências que estudam as possíveis transições eletrônicas e

vibracionais e suas características físico-químicas. Para controlar o processo de

transferência de elétrons reativo é necessária a conscientização de todos os possíveis

processos que competem com a transferência de elétrons. Para isso, descrevemos os

tipos de transições conhecidas na Fotoquímica e na Fotofísica, suas classificações e

fazemos a conexão dessa abordagem com o tratamento teórico para sistemas

quânticos moleculares (item 4.L).

4.2Jt. Transições radiativas e não-radiativas

Uma molécula excitada a um estado de maior energia deve retornar a seu

estado fundamental, eventualmente, a r:rão ser que esteja envoh'idc ern um reação

fotoquímica ou perdas energéticas. Esses processos em que não há absorção ou

emissão de fótons são ditos processos não-radiativos .Os processos não-radiativos

podem ser classificados em fotoquímicos ou fotofísicos, se são considerados ou não

etapas de um algum mecanismo reativo (respectivamente).

als radiativos e

A tabela 4.1 mostra as principais tipos de processos fotofísicos e fotoquímicos,

sua representação espectroscópica, sua classificação quanto a adiabaticidade e tipo

de transição (radiativa ou não-radiativa). Processos radiativos são considerados

adiabáticos, já que consistem em transições verticais de Franck-Condon. Um

processo não-radiativo fotofísico que pode ser considerado adiabático é a relaxação

vibracional, jâ que não envolve transições eletrônicas. Os demais processos

fotofísicos e fotoquímicos envolvem alteração do estado eletrônico e nuclear

simultaneamente, e, por essa razão dificilmente a dinâmica de dois tempos

(adiabática) e a separação de Born-oppenheimer os representariam.
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Tabela 4.L- Transições eletrônicas fotofísicas e fotoquímicas e suas classificações. S é o
estado singleto eTéestadotripleto. O símbolo* representa o estado excitado. CeB
são moléculas quaisquer. Os símbolos +o e -o representam respectivamente radical-
cátion e radical-ânion. D e A representam doador e aceitador, ectivamentess.

Processo

fotoquímico(q) ou

fotofísico(f)

Representação

Adiabaticidade

Adiab (A)

ou diab (N)

Tipo da

transição

Absorção primária (f)

Fluorescência (f)

Emissão induzida por

colisão (f)

Cruzamento

intersistema (f)

Fosforescência (f)

Conversão interna (f)

Transferência de

energia eletrônica (q)

(estado singlete)

Dissociação (q)

Ionizações (q)

S+ S*

S*-+ S+ho

S*+M+

S+M+hu

S*--+ T*

T*+ S+hu

S*-+ S'

D*+A-+ D+A*

C-B*+ C+B

C*+B-+ C+B*+e-

A

A

A

N

A

N

N

N

A

N

A

Radiativa

Radiativa

Radiativa

Não-radiativa

Radiativa

Não-radiativa

Não-radiativa

Não-radiativa

Não-radiativa

Não-radiativa

Radiativa

Transferência de

energia(q) (estado

triplete)

Absorção triplete"-

triplete

Transferência de

elétrons (q)

T*+S-+ S+T*

T*+hu-+ T**

D*+A-+ D+'+A-
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4.2.2. Transferência de elétrons fotoinduzida

Dos processos descritos na tabela 4.1, a transferência de elétrons e a

transferência de energia são denominados processos de supressão da excitação

(quenching). Supressão é definida como deativação de um sensibilizador- excitado

por uma componente (molécula ou sítio molecular supressor), que geralmente está

no estado fundamental. Durante a supressão, o sensibilizador induz alterações

químicas permanentes ou temporárias nos estados fundamentais das moléculas

vizinhas. Processos de supressão podem ocorrer entre sensibilizador e supressor

completamente separados ou associados um ao outro via moléculas rígidas ou

flexíveis. Em meio fluido, a viscosidade do ambiente molecular controla os

movimentos do sensivilizador e supressor, e quão próximos (fisicamente) essas

moléculas podem estar. No estado sólido, o sensibilizador e slrpressor estão fixos ou

se mantém rígidos no ambiente molecular. Em tais ambientes a liberdade dos

reagentes colidirem ou atingirem distâncias ideais para suprimir é determinada

pelos movimentos moleculares das moléculas vizinhas. Para sistemas em que o

ambiente ou moléculas ligantes permitem grande aproximação entre sensibilizador e

supressor, a suPressão deverá ser o mecanismo mais provável para deativação do

sensibilizador excitado.

A supressão gera intermediários reativos que rapidamente podem se

transformar em produtos estáveis. Na transferência de elétrons fotoinduzida:

D* + A' o' ,LD'f* *O^ k'u 
> D^+t * ¡n-l (4.3)

* 
sensibilizador- molécula ou sítio molecular que recebe energia (eletromagnética ou não - no caso de

eletromagnética é designado fotosensibilizador) e depois transfere essa energia para outra molécula
ou sítio molecular.
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onde D é o doador de elétrons e -A aceitador de elétrons; k¿r é a taxa de

transferência de elétrons; m e n são as cargas originais de D e A.

No caso da transferência de elétrons entre reagentes orgânicos neutros

(n,m=0), o par iônico original consiste em um doador oxidado e um aceitador

reduzido. Geralmente o termo intermediário de transferência de carga é utilizado

para descrever esses pares iônicos. Os pares iônicos formados por D e -4. são

moléculas orgânicas designadas D*' para cátion-radical e A-'para ânion-radical,

respectivamente. Íons radicais são intermediários carregados que têm um número

ímpar de elétrons (têm elétron desemparelhado). A distância separando D+' e A-' ,ê

uma característica estrutural importante dos pares radicais iônicos. Quando D*' e A-

' estão em contato, o par é chamado par iônico de contato. Se várias moléculas do

solvente separam D+' e A-', as espécies são chamadas de par iônico separado por

solvente. Quando os íons estão separados por grandes distâncias, eles são ditos íons

livres' 

Muito fr"qrr"r,t"mente supressão por transferência de elétrons em solução

gera inicialmente a formação de um complexo entre estado excitado e o estado

fundamental do sensibilizador. Esse complexo é chamado exciplex, e é um complexo

de transferência de carga emissor que é mantido unido por interações favoráveis

entre orbitais assim como por forças eletrostáticas (coulombianas). Além disso,

moléculas do solvente podem estabilizar o exciplex se alinhando favoravelmente em

torno dele. Exciplexes são intermediários distintos e possuem propriedades únicas.

Uma delas é a fluorescência que geralmente ocorre a comprimentos de onda maiores

que a fluorescência do estado excitado.

É geralmente útil ter uma forma de comparar a produção dos pares iônicos

gerados devido uma transferência de elétrorrs fotoinduzida. Primeiramente, as taxas

de transferência de elétrons podem simplesmente serem comparadas. Isso é útil para

examinar um grupo de processos de transferência de elétrons relacionados. Por

exemplo, se queremos avaliar o efeito de vários doadores e aceitadores de elétrons

na supressão de um estado excitado, krr pode ser medida e comparada.
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Alternativamente, o efeito de supressão de uma série de fotosensibilizadores

relacionados por doador ou aceitador de elétron pode ser investigado.

As taxas de transferência de elétrons nos dizem sobre a velocidade do

processo. Mas deve ser deixado claro que existem outros processos em competição

com a transferência de elétrons. Eles podem ser: deativações não-radiativas, emissão,

transferência de energia e outras reações fotoquímicas em competição. Por essa

razão, é desejável que a transferência de elétrons seja ao menos competitiva com

relação aos outros processos. Para avaliar a competitividade do processo de

transferência de elétrons necessitamos de uma expressão que nos dê em quantidade

a tazão de transferência de elétrons contra as taxas dos outros processos

competitivos. Para esse propósito, a eficiência quântica* de transferência de elétrons

Q * é dada pela taxa de transferência de elétrons kndividido pela somatória das

taxas de todos os processos fotoquímicos e fotofísicos competitivos:

(4.4)

onde k,é a taxa dos outros processos fotoquímicos ou fotofísicos em competição com

a transferência de elétrons, k"é a taxa de emissão de fótons.

4.3. Cálculo da Probabilidade de Transições eletrônicas para sistemas de dois

estados

A Fotoquímica descreve a importância fundamental Ce dois parâmetros para

* 
Nro confundir eficiência com rendimento quântico. Rendimento Quântico é a quantidade de

espécies formadas dividido pelo número de moles de fótons (quanta) absorvidos pelo sistema

molecular.

e,,=Ç#-W
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controlar o processo fotoquímico ou fotofísico: o rendimento quântico e a taxa do

processo. Ambas as grandezas físico-químicas são parâmetros importantes para

controlar a reatividade de um sistema químico. O cálculo da taxa de um processo

fotoquímico permite indicar as variáveis físico-químicas das quais a taxa depende,

obtendo assim parâmetros adicionais que controlam a transição eletrônica.

O cálculo da probabilidade de transição eletrônica para um sistema de dois

estados foi feito de duas maneiras, cada uma tratando um sistema físico de

apresentações distintas. Primeiramente, a probabilidade de transição entre dois

estados eletrônicos foi calculada através do método de variação das constantes de

Dirac, no caso em que temos um sistema de dois estados eletrônicos quaisquer

submetido a urna perturbação externa pequena e dependente do tempo (Teoria

perturbativa dependente do tempo). A probabilidade de transição eletrônica por

unidade de tempo, ou seja, a taxa de transição, primeiramente calculada pelo

método de Dirac, ficou conhecida posteriormente como Regra de Ouro de Fermis3.

A segunda maneira, pela qual foi calculada a probabiiidade de transição

eletrônica foi feita por Zenersa e por Landau. Zener e Landau fizerarn,

independentemente o cálculo da probabilidade de transição não-adiabática entre

dois níveis eletrônicos de um sistema molecular. Essa transição é causada por uma

aproximação desses níveis quando o sistema passa determinada coordenada

internuclear R (ponto de cruzamento ou aproximação dos níveis) com uma

determinada velocidade dos núcleos (item 4.1.3). Assim, Zener e Landau abordaram

qualitativamente e quantitativamente a transição estudada, levando em conta a

influência da velocidade dos núcleos na transição eletrônica, formulando a teoria

conhecida hoje como Teoria de Landau-Zener66.

O cálculo de Dirac-Fermi, não pressupõe um sistema de comportamento não-
' adiabático, embora restrinja-se à região perturbativa dos processos. Por outro lado,

ele é principalmente aplicado para expressar a probabilidade de transições em que a

perturbação advém do campo eletromagnético externo, ou seja, absorções ou

emissões de fótonsr eu€ são essencialmente adiabáticas (transições verticais de

Franck-Condon -item 4.1,.2). No entanto, têrir sido aplicado também para calcular
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taxas de transição eletrônica em processos não-adiabáticos, como em reações de

transferência de elétrons (não-a diab âticas)3, 67'68 .

A Teoria de Landau-Zerrcr descreve fisicamente o processo não-adiabático,

estabelecendo a importância da movimentação dos núcleos (velocidade relativa do

sistema) na transição eletrônica não-adiabática. Para isso, Zener toma o cuidado de

utilizar a Separação de Born-Oppenheimer (item 4.1,.1) (apenas na região de

comportamento adiabático (apenas nos limites assimptóticos, ou seja, bem antes e

bem depois da transição). Na região de transiçâo, o sistema se comporta não-

adiabaticamente e a velocidade relativa dos núcleos nessa região é considerada como

um parâmetro intrínseco importante na probabilidade de transição não-adiabática.

De modo geral, ambas as teorias tratam de estados eletrônicos que se

aproximam (acoplamento eletrônicos pequeno), e portanto trocam suas

características, gerando portanto, expressões similares para a probabilidade de

transição. No entanto, a Teoria de Landau-Zener aborda qualitativamente o

problema, qualificattdl.u dinâmica da transição como não-adiabâticale" Considera a

coordenada nuclear R (R(t)) um parâmetro intrínseco ao sistema, que gera a

transição eletrônica. já na Regra de Ouro de Fermi a perturbação que gera a

transição é externa e genérica (não especifica a origem física da perturbação

qualitativamente). Ambas as teorias são descritas a seguir.

4.3J1.. Regra de Ouro de Fermi

A taxa de transição entre dois estados eletrônicos quaisquer m e z, calculada

segundo a Teoria Perturbativa da Mecânica Quântica (dependente do tempo) é dada

porse:

k o,, =T .lu *l' . p(u ,, - E,)
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onde p(E^ - E^) é o número de estados vibracionais por unidade de energia, no

intervalo entre as energias eletrônicas E^ e En associadas ao estados eletrônicos m e

n envolvidos na transição, tal que

p(E^ - E^):Zlk^,,W,,)1" .õ(E* - E^)
,,J

(4.6)

p(E^ - E,) é dado pela somatória dos fatores d.e Franck-Condon

Zlk^,,1x^,)l' (item 4.1.2) , ondeT^,iel,.¡ são as tunções de onda vibracionais dos
t,l

estados vibracionais i e j associados aos estados eletrônicos me n, respectivamente.

Para um sistema de muitas moléculas à temperatura fixa T , amédía térmica

da taxa de transição eletrônica não-adiabática (4.7) na distribuição de Boltzmann é

dada por E.n:

E^n =Ç.lu^l' .o, (4.7)

onde FC ê a média térmica dos fatores de Franck-Condon, tal que:

FC:Ð"^n(- E'lk.r) p(E')lÐexp(- E'lk'r) (4.8)

onde E'= E^ = En.

As expressões (4.5) e (a.\ são ambas denominadas na literatura de Regra de

Ouro de Fermi3.
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4.9.2. Teoria de Landaa'Zener

zener e Landausa calculam a probabilidade de transição eletrônica não-

adiabática para urn sistema quântico molecular de dois estados (fr8 4'3) ' Seguiremos

aqui o trabalho deZeners{

E

E

a

I
t

Ía

E.

Eigurø 4.8- curaas de energiø potenciøl E (niaeis erærgéticos eletrônicos) em funçño iln distânciø

internucleør R nøs bøse ødiøióticø (em preto) e nõo-øitiøiótica,(em aermelho) pørø um sistema que æ

comporta nøo-smøaøl¡cøntente (diøùátiio). ó círculo em azul ilustrø ø região de transição de zcner' Et

e Ez são øutot¡ølores dos estøilos eletrônicos a, , û, e constituem ø baæ ødinbiticø'

respectfutømente. 8o e eusño øs energiøs øssociødns aos estødos eletrônicos þ"' Øuque constituem

umabøse nño-øiliabóticø (diabóticø) @oseada nas figs- 1 e 2, pñgs 696 e 698 em Zenepal'

Ao descrever um sistema não-adiabâtrco, rigorosamente não poderíamos

ut-trizar a Separação de Born-Oppenheimer, já que existem termos não-adiabáticos

importantes (zlv)* 0 - item 4.1'.1). Para poder sttlizar a Separação de Born-

Oppenhei mer, Zerter divide o problema em duas regiões : 1) região assimptótica

(f + -oo e t ->+.o), ou seja, bem antes e bem depois da região de transição;2) região

de transição (restringe a região de comportamento não-adiabático a uma Pequena

região ( "região de transição" ) (fig4'3)'

F-r
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A partir de duas premissas sobre o comportamento físico na região de

transição ou região não-adiabâtica, Zener utiliza a Separação de Born-Oppenheimer

na região assimptótica, em busca de obter a probabilidade de transição não-

adiabática entre os dois níveis eletrônicossa.

A primeira premissa que Zener :utiLiza é a que explicita o caráter não-

adiabático do sistema molecular na região de transição. Ela diz que a perturbação

aos autoestados eletrônicos causada pela aproximação dos níveis eletrônicos em Ro

(perturbação eletrônica) é muito menor que a energia cinética relativa dos núcleos,

demonstrando a grande importância dos movimentos dos núcleos para essas

transições. Sob essa premissa, o movimento do cenfro de gravidade dos átomos pode

ser tratado como parâmetro externo. Assim, a coordenada internuclear R também é

uma função do tempo, e, se tratada como parâmetro externo permite uma grande

simplificação na visualização da dinâmica na região de transição. Desse modo, o

possível entendimento do que ocorre na superfície de energia potencial (gráfico de

energia potencial por distância internuclear) permite compreender as mudanças

energéticas do sistema à medida que o tempo passa, ou seja, permite acompanhar a

dinâmica do processo não-adiabático.

A segunda premissa é importante em assegurar a possibilidade de uso cla

Separação de Born-Oppenheimer : a região de transição é uma região muito pequena

(assim não há confusão entre os limites das regiões adiabáticas (assimptóticas) e

não-adiabáticas).

Definido o sistema físico, Zener o apresenta matematicamente/ em busca de

calcular a probabilidade da transiçáo, da seguinte maneira:

Sejam A, e Qz duas funções adiabáticas (autofunções eletrônicas na base

adiabática) de um sistema molecular. Essas duas funções têrn as seguintes

propriedades: para ,R >> R0 , Q, tem características polares, Qz hômopotaresi para

A << Ro, Qrtem característicaspolares, Q, hornopol-a-r. Na região R = rRo, dita região

de transição, as autofunções trocam suas características VtS 4.4).

52



O Teorema Adiabático da Mecânica Quânticasenos diz que, se uma molécula

está inicialmente em Øz e a coordenada internuclear muda muito lentamente de

R>>4opara .R<<,(0, então a molécula permanece no estado Qr. Ou seja, a

probabilidade de permanecer no estado Q, parc transições adiabáticas é igual a um.

Entretanto, se .R muda com velocidade finita (condição não-adiabática), o

estado final Õ será dado pela combinação linear entre Q, e Qrsat

@(r,.lt) = A, (rR) .Ør(r,R) + Ar(R).ør(r,R) (4.12)

onde inicialmenteA, -O e l4l - t.

É importante notar que não há perturbação externa, d,e modo que a

possibilidade da transição é gerada somente pela aproximação do ponto Ro, onde os

níveis de energia eletrônica tornam-se muito próximos.

O objetivo de Zener no trabalho é derivar expressões explícitas para A, (R) e

Ar(R) em função dos parâmetros reelevantes do problema. Para isso considera como

suporte as funções 0, e /, (combinações lineares de Q, e Q), tal que para todos os

valores de R, ø, tem características que ø, tem em R>>R', enquanto Qutem

características que Q, tem em R >> Ro . Particularmente, no exemplo da fig.4.4, þ"é

um estado polar Puro, e Qu é um estado homopolar para todas as distâncias

internucleares. Apesar de Q"e Quserem ortogonais, eles não satisfazem aequação d.e

Schrödinger indepedente do tempo para o núcleo fixo (são estados da base não-

adiabáticaXo. Mais propriamente:

H' .ø, - €a Q, + e,u .Qu

H' 'Qo = €ob'Q" + eu'þu
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Ou seja, temos um sistema de dois estados representados pela hamiltoniana

.É/ e estado Õ (definido abaixo em 4.L5) na base estacionária (adiabática) e pela

hamiltoniana H' e estado Q' (4.17) na base não-adiab âtica, tal que H' é a

representação de Ë1na base não-estacionária (não-adiabática). A base adiabática é a

base que diagonaliza a hamiltoniana eletrônica (sistema estacionário-hamiltoniana

eletrônica diagonal). A base não-adiabática ou diabática é aquela que diagonaliza a

mafiiz d.e energia cinética dos núcleosT't',72. Podemos descrever o sistema das

seguintes formas em ambas as bases:

N a bøse estøcionária (ød.iabâticø\ {"'ø),lør)|

H_ El o

oEz

€a €ot

€ot €b

(4.1,4)

(4.1,6)

À/a base não-adiøbática nø".),1ùI

H,

lQ'çt = Ð) = C,(t = q .l4,(r, R)) + CbG = O) .lø, (r,R)) Ø.I7)

A relação entre as duas bases ocorre através do operador Z de transformação

linear, tal que rlo)=lo). Ou seja, z é a matriz que diagonaliza H', tal que

THT-I : H
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A evolução temporal do estado lo) ¿ dado pela equação de Heisenberg,

através do operador unitário IJ (t,tr)se:

I 
o'tti) = u (t,t,). 

I 
otr,l) (4.18)

onde

U(t,tr)- - t [n'(t)at (4.1e)*,I
\

A partir das equações (4.L8) e (4.19), é adequada a seguinte decomposição de

Õ(r)para / ) 0:

lo'(Ð) = c,(t) *nI 'lr,
0

2ni
h

dt lø,{r,Ð)+ cuQ)
'lru

0

dt løu{r, Ð) (4.20)I
( zot

"*n[ , j

Devido ao fato da região de transição ser pequena (segunda premissa) , Zerrer

supôs que a diferença entre as energias (¿, -e,) associadas respectivamente aos

níveis eletrônicos Ø,e Qu (da base não adiabática) é uma função linear do tempo, e

€o6 , Qoe Qusão independentes do tempo:

Eo - €t = u.t (4.2I)

onde a êurnaconstante.

Da equação de Schrödinger dependente do tempo, temos:

,,-**) 
[..,,,

2nri

h")

,T,,

0

( zot
"*o[ o

þ,(r,R) + Cb(t).

(4.22)

þ,*nI
")0
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As equações (4.13) reduzem a equação (4.22) em

h àc,,(t)
_ - 

-c27ri ðt - oab .-r(-+'!,

"-n(T'{,'

€' - eu)
")

CuG)

")

(4.23)
h ðc^(t)

-...-_c
27ri àt - uba '-eu) c"(t)

O sistema encontra-se inicialmente no estado /r. Na base não-adiabática, o

sistema encontra-se inicialmente em Qu(frç.a,Ð. Então:

lcr(-*)' = 1; c,(--): o;

A eliminação de cuapartir das equações (4.23) resulta na função de Weber:

h òzc"çt¡ , fzø
2rt At' -I, (,. -,)-*I n'";, *(+)'=, (424)

Sabendo que a probabilidade Pø-h = P,u-þuda transição não-adiabática do

estado Q, para Qt, ou seja, a probabilidade de permanecer em Qué. dadapor:

P : Po,-ø, : PQu-øo = ¡a, 1n¡l' = lcr ("")' = t - lc, (-)' @.zs)

Como estamos interessados no caso onde em que ocorre transição entre os

estados eletrônicos ø,e Qu aprobabilidade da transição não-adiabática do estado /,
para Ø"@^-r,), ou seja, do elétron permanecer no estado Qr(p^-, = pþ,-þ"), através

da resolução da função de Weber (4.24) é dada por:
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Ph-* = Pøo-øo =I- P = lC, (""1t =t- exp(-2ry) @.26)

onde

2n

'l3.u"-','l

2n tot2np64
2caabv- (4.27)

y é proporcional ao fator de não-adiabaticidade (FNA) (compara "perturbação

eletrônica" e energia cinética dos núcleos- vide item 4.1.L), v e'a velocidade relativa

dos núcleos, Fo e F, são as "forças" qua atuam nos estados respectivos Q"e Q,na
região de transição. Na superfície de energia potencial, Fo e F u são os coeficientes

angulares dos estados ø,e Quno ponto de intersecção (fig.4.S). t.øé o acoplamento

eletrônico entre os níveis Qoe Q, ou o elemento de transição da hamiltoniana

eletrônica 11'.

É importante notar que o produto l, .@" - Fu\ é a energia cinética dos núcleos

ao passar pela região de transição de Zener.

Tr ansicõ es eletr ônicas n ão - adi ab átic øs r eatia as

A utilização dos resultados do trabalho de Zener para a descrição do processo

de transferência de elétrons de interesse procede da seguinte maneira:

Primeiramente identifica-se ø, e Qucomo os estados eletrônicos que

catactetizam os reagentes e produtos, respectivamente, tal como na rtg. 4.6. Então, a

transição não-adiabática em que o elétron permanece em Q, (transição Qopara Øo, na
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base não-adiabática), é a transição reativa já que possibilita a mudança do sistema

de reagentes Païa produtos, Percebe-se que a transição entre ûre Ót (4'23), ou seja' a

permanência no estado þonão possibilitaria a formação de produtos, sendo então,

não-reativa. Assim, para descrever a probabilidade de transição não-adiabática

reativa devemos :uttlizar a expressão $.2\ (ao invés de 4-2:3)73-

E

E1

ÃE¡ER

E¿R
p

Ëå
R

p

Eigurø 1L1I- Curoas de energia potlncinl E (niaeis energéticos eletrônicos) em funçña dn distância

internuclenr R os níoeis" ødiabúticos (estøcionórios) estão em preto, e reprerentøm os nírrcis

eletrônicos øssociødos aos reøgentes R e øos proilutos P, respectiztørtcnte. os nít¡eis nña-øilinháticos

(diøbáticos) estão em aermelËa. A e B sãa confgurøções nucleøres de equilíbrio pørø os reøgentes e

produtos respectiaamente. Ete Ez sõo øutooøIores ilas estsdos eletrônicos Ór, ë, d^sbøæ ndiøbúticø,

respectiaømente. toetusão øs energiøs øssocindas øos estados eletrônicos þ, t þudescritos na'bøæ

não-adiøbóticø (diøbúticø) (Baseada na fg.L, pág 447 emNewton et øI7o)

o valor d,e y naequação (4.26) é o Fator de Não-Adiabaticidade (F.N.A) e é

uma medida de não-adiabaticidade d.a reação (item 4-1'.1). Ou seia, para energia

cinética grande dos núcleos com relação ao acoplamento eletrônico áou a interação é

bastante não-adiabâttca . Para velocidades baixas, yé aTto (4.26), e a probabilidade

de transição tende a um (transiçao adiabática). Para 7 muito pequeno (f -+O),

(expandindo a exponencial (4.26)) tomamos o limite Para Y -+0 de

P^-^: Pøu-a,obtida ira expressão 4'26:
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limr-o Pþ,-h-limr-o Poo-a,=1ifl7-o(t - exp(- zor))=r* =## rJ (4.28)

A expressão @.28) descreve a probabilidade da transição não-adiabática reativa, na

condição de fator de näo-adiabaticidade 7 muito þequeno, ou seja, para velocidades altas

dos núcleos.

Como já mencionado anteriormente, lr-(r" - Fr\ é a energia cinética dos núcleos. A

maneira como o sistema passa pela região de transição está, então, relacionada com as

inclinações das curvas de energia potencial associadas aos estados eletrônico s Q, ê Qu ,

envolvidos na transição, e com a velocidade das moléculas.

O termo lr, - nul vai delimitar uma região energética onde se situam os níveis

vibracionais possíveis para as configurações nucleares da região de transição de Zener.

Assim, para um mesmo intervalo de configurações nucleares, situado na região de Zener,

podemos ter maior ou menor intervalo energético possível para cada estado vibracional

(conforme a inclinação de cada um). Sabendo que a cada nível vibracional está associado

uma energia vibracional, cada intervalo energético possibilita um conjunto de estados

vibracionais possíveis, de tal forma que a alteração desses intervalos energéticos implica

na alteração do número de estados possíveis (conforme as caÍacterísticas das curvas de

energia potencial). Assim, podemos interpretar que lF' - f ul está relacionado com a região

de intersecção entre as possíveis energias vibracionais dos estados eletrônico s ø, e Qøna

região de transição. Mais rigorosamente, l4 - Frl define a região de intersecção entre as

possíveis forças de osciladoress3 (oscillator strength) associadas aos estados eletrôni cos Q,

e Quna região de transição.

Consequentemente, o termo lr'(r, - Fu\ nos diz eomo essas regiões de intersecção

ocorrem ao longo da passagem pela região de transição, se as moléculas estão com

velocidade v , caracterizando assim a derivada 
l*,e" - O ,l na expressão para y @.27).

Assim, o intervalo de tempo que o sistema passa pela região de transição com

velocidade u, entre as curvas de energia potencial ta è t¡ delimita uma região de
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intersecção entre um conjunto de níveis vibracionais distintos (provinientes de þ" e Qu).

Temos assim um determinado número de estados vibracionais que se interceptam na

região de transição para o intervalo energético entre €a e €b, o1J seja, temos uma

densidade de estados vibracionais p r en€ e ll4e" - Ðl para as transições não-adiabáticas

caracterizadas por Zener, e se identifica com o termo 4þ lr, - Ful),na equaçã o @.2g).

Dessa maneira podemos escrever a expressão de Zener de maneira análoga à

expressão à Regra de Ouro de Fermi (caso perturbativo) (equação 4.5), já que:

elu2n
h

k =(limr-o Pþu-ø.)¡0, =
l2n€,-= 2rab

1,' p(n')
2

l*u"-"'l
dt ft lnçe, - eu¡l h

(4.2e)

Para Landau-Zertet, a origem da densidade de estados vibracionais está vinculada à

Passagem pela região de Zener com velocidade ,. É justamente a passagem pela região de

transição de Zener que vai determinar o número de estados vibracionais associad.os aos

estados eletrônicos ø" e /,. Nesse sentido p(E') em (4.29) é, para Zener, um parâmetro

dinâmico. Na Regra de Ouro de Fermi (item 4.3.1), a densidade de estados vibracionais é

um parâmetro de natureza estática a priori, contabilizando o fator de Franck-Condon para

uma coordenada internuclear fixa.

Uma interpretacão da Dinâmíca dø eletrônicø não-ødiabática ø pørtir do estudo

de Zener

Uma interpretação da transição não-adiabática é possível através de uma proposta

Pata a dinâmica do processo não-radiativo, desde a sua origem. A partir dos níveis

eletrônicos não perturbados (bem distantes enegeticamente), deve haver uma aproximação

dos mesmos através da movimentação rápida dos núcleos. Ao chegar na região de

transição, pode ocorrer a indução da transição eletrônica.
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Apesar dos núcleos terem movimentos mais lentos que os elétrons, a transição

eletrônica ocorre durante o intervalo de tempo em que os estados nucleares se alteram. Na

"região de transição" ocorrem transições entre níveis nucleares e eletrônicos

simultaneamente, pois a grande alteração configuracional e cinética dos núcleos provoca a

alteração dos estados nucleares, elJe,, por sua vez alteram os estados eletrônicos,

propiciando sua aproximação.

4.4. Teoria das Reações Químicas

Existem duas principais teorias clássicas utilizadas para lidar com o problema das

taxas de reação: Teoria de colisões e a Teoria do Estado de Transição. A Teoria de Colisões

é baseada na Teoria Cinética dos Gases e usa um modelo mecânico. A Teoria do Estado de

Transição é baseada na termodinâmica e usa uma superfície de energia potencial (energia

potencial dada em termos da coordenada de reação ou coordenada nuclear) como

modeloTa.

Na Teoria de Colisões moleculates, a ocorrência ou não da reação química estava

vinculada à probabilidade de colisões entre moléculas ou sítios moleculares. A Teoria de

Eyring modificou o entendimento da dinâmica da reação através da introdução do

conceito de estado ativado, estado ótimo para que a reação ocorresse. Para Eyring, é

imprescindível atingir esse estado para que a reação ocorra. A partir do estado ativado é

possível calcular a probabilidade do sistema atingir a configuração de produto. Essa

probalidade é calculada segundo a Mecânica Estatística, levando em consideração ou não

o caráter quântico dos estados eletrônicos e vibracionais. Do ponto de vista eletrônico

calcula-se a probabilidade do estado eletrôriico atingir determinada energia eletrônica

apropriada, independentemente do caráter adiabático ou não-adiabático da transição. As

possíveis energias que o sistema molecular poderia apresentar são apresentadas a partir
da distribuição canônica da Mecânica Estatística, se considerada uma situação de

equilíbrio ou quase equilíbrio químicoao.
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Tanto a Teoria de Colisões quanto a Teoria de Eyring mostraram-se insuficientes na

descrição de reações de transferência de elétrons, estudadas desde a década de 1940,

devido à grande disponibilidade de isótopos radioativos por ocasião da Segunda Guerra

Mundialla. A utilização desses isótopos como marcadores radioativos, ao lado dos avanços

instrumentais para estudar taxas de reações químicas rápidas estimulou os experimentos

no campo de reações de transferência de elétrons.

Os primeiros experimentos no campo da transferência de elétrons foram com

reações de troca isotópica, a classe mais simples de reações de transferência de elétrons

(reações de transferência de elétrons de auto-troca ou reações de transferência de elétrons

smples). Nessas reações, os produtos eram iguais aos reagentes, eliminado um fator que

geralmente influencia bastante a taxa de uma reação química: a estabilidade

termodinâmica relativa dos reagentes e produtos. Além disso, não há quebra ou formação

de ligações químicas73' 7s.

A partir dos cálculos de taxa de transições eletrônicas através da Mecânica euântica
foi possível notar que, mesmo o sistema reativo tendo energia suficiente para que a

transição eletrônica ocorresse, havia ma probailidade associada à transição eletrônica

descrita pela Regra de Ouro de Fermi e pela Teoria de Landau-Zener.Agora era necessário

associar esse fato ao antigo conhecimento da dinâmica de reações, para então conseguir

Prever com maior fidelidade a dinâmica das reações de transferência de elétrons.

A primeira tentativa em descrever teoricamente as reações de transferência de

elétrons foi feita por Libbys7, através da aplicação do Princípio de Franck-Condon (item

4.1,.2).

Segundo a interpretação de Libby das idéias de Franck, o fato das coordenadas dos

núcleos Permanecem constantes durante o tempo em que ocoïre a transição eletrônica

implica que a molécula Para o qual o elétron foi transferido encontra-se em um ambiente

".eîrado", ou seja, energeticamente desfavorável. Isso geraria. a necessidarje, de um
posterior rearranjo atômico, buscando a configuração estável da nova molécula (com o

elétron adquirido).

Inspirado no trabalho de Libby, Marcus14,1s,76buscou compreender a maneira como

a energia se conservava nas reações de transferência de elétrons no escuro e sua relação

com o Princípio de Franck-Condon (item 4.7.2). Marcus sabia que um evento que não
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conservasse a energia, só poderia ocorrer por absorção ou emissão de luz (transições

verticais), e não no escuro (a não conservação ocorre em sistemas não isolados). para isso,

eram necessárias flutuações do equilíbrio de configurações nucleares, antes da

transferência de elétrons, seguidos de relaxação para obter uma configuração de equilíbrio
dos produtos, após a transferência de elétrons.

Além de abordar qualitativamente a dinâmica de uma reação química, Marcus

propôs um cálculo da taxa de transferência de elétrons, separando as contribuições em

duas: uma advinda do acoplamento eletrônico, outra do movimento dos núcleos. para

tratar o acoplamento eletrônico, aplicou a Teoria de Landau-Zener para transições

eletrônicas não-adiabáticas, ou seja, para transições eletrônieas fortemente influeñciadas

pela movimentação dos núcleos. Os graus de liberdade relacionados à movimentação dos

núcleos eram vistos classicamente, obedecendo a Estatística de Boltzmantr¿T. O conceito de

estado ativado de Eyring, importante na concepção da dinâmica de reação foi preservado,

através da analogia com a dinâmica não-adiabaticidade de Zener.

Assim, a Teoria de Marcus pode ser considerada semi-clássica: os graus de

liberdade dos núcleos são tratados via Mecânica Estatística Clássica, para com isto,

determinar as configurações de equilíbrio dos estados "reagentes' (R) e estados produtos
(P) (quando o elétron está no estado coïrespondente à configuração de reagente ou
produto).

A Teoria de.Marcus é fonte de inúmeras aplicações, devido à importância das

reações de transferência em uma série de direções em pesquisá: eletrôdos semicondutores,

interfaces líquido-polímero, interfaces líquido-líquido, proteínas, colóides, micelas,

fotossíntese, conversão de energia solar, etc7s.

!.4.7. Teoria de Eyring do Complexo Ativado

Na visão de Eyring, a reação química se dá tal qual no diagrama acima (fig.a.s)
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Inicialmente, somente os reagentes estão presentes. À medida que a reação

prossegue, os teagentes aproximam-se atê a energia potencial atingir seu máximo' Nessa

condição, o conjunto <le átomos coffesponderrtes à essa região de-rnáximo é chamada de '

complexo ativado. O estado molecular correspondente à configuração dos átomos

(distâncias internucleares) do complexo ativado é chamado de estado ativado ou estado de

transição.

o estado ativado (ou de transição) é um estado em cuia configuração nuclear

intermediária entre estados de reagentes e produtos) a energia potencial é máxima, de tal

forma que ocorïe a maior interação possível entre os estados eletrônicos. No caso de

reações de transferência de elétrons é necessário somente um Pequeno "overlap" entre os

estados eletrônicos para acoplar eletronicamente as moléculas e permitir que ocoffa a

transferência do elétronsc. posteriormente, a energia potencial diminui à medida que os

átomos se rearranjam pafa alcançar um novo equillbrio I agora na configuração de

produto. A passagem pela barreira de potencial depende da energia cinética inicial das

moléculas, pois elas devem ser capazes de alcançar o estado de transição' Se elas passam

pelo estado de transição, é inevitável a formação de produtos' A energia mlnima

necessária para alcançar o estado de transição é chamada de energia de ativação E" (fig

4.5).

p
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A principal hipótese da Teoria de Eyring é gü€, ao longo da reação, as

configurações moleculares corresPondentes à condição de reagente estão em equilíbrio
térmico com as configurações moleculares correspondentes à condição de complexo

ativado. Esse equilíbrio entre moléculas reagentes e complexos ativados faz com que seja

possível aplicar os cálculos de mecânica éStatística de equilíbriô para calcular a taxa de

reação.

Para Eyring, uma reação corresponde a uma passagem da região de maior pata
menor energia potencial. Nas reações térmicas, o fator de Boltzmarìn assegura que a

reação irá proceder na curva de energia mais baixa. O estado ativado é o ponto mais alto
ao_ longo dessa qurva.

4.4.2. Teoria de Transferência de elétrons de Marcus

A Teoria de transferência de elétrons de Marcus faz a união entre a dinâmica

adiabática de Zener (4.3.2) e adinâmica de reações de Eyring. Ou seja, além de levar em

consideração o caráter probabilístico da transição eletrônica para o sistema com energia

suficiente para a reação, Marcus faz a analogia entre a região não-adiabática de Zener e a

região de configuração do complexo ativado.

Para Marcus, a partir do momento em que os núcleos atingem não-adiabaticamente

a região de configuração de complexo ativado, há uma probabilidade de ocorrer a

transição eletrônica que é dada através da taxa de transições eletrônicas não-adiabáticas de

Zenet para todos os estados vibracionais que o sistema possa ter ao passar pela região de
Zener. Na Teoria de Marcus, esses estados vibracionais são clássicos, ou seja, todas as

energias vibracionais são possíveis, desde que seja cumprida a exigência de Eyring dessa

energia ser maior que a energia de ativação.

Dessa forma Marcus Preserva o procedimento estatístico de levar em conta todos os

possíveis modos vibracionais na configuração de complexo ativado, respeitando o caráter

probabilístico da transição eletrônica, ou seja, e\e faz uma média contabilizando todas as
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taxas de transição eletrônica para cada comportamento vibracional possível, levando em

conta então todos os modos vibracionais que o sistema pode ter.

Podemos enunciar a formulação da Teoria de Marcus, da seguinte maneira:

Seja um sistema composto por reagentes, produtos e solvente, onde ocorre uma

reação de transferência de elétrons entre dois estados: "estado dos reagentes"

(corresponde a condição em que o elétron está no átomo doador D, inserido na

configuração nuclear de reagente), e "estado de produtos" (corresponde a condição em

que o elétron está no átomo aceitador A, inserido na configuração nuclear de produtos) ,.

Os átomos doador e aceitador podem ou não estar na mesma molécula (transferência de

elétrons intra ou intermolecular).

Podemos então, representar esse sistema por dois estados: um dos reagentes, e

outro dos produtos. O estado dos reagentes apresenta curva de energia potencial (por

coordenada nuclear R generalizada) Vo, que representa a energia potencial do sistema

quando está na configuração de equilíbrio de reagente R*. O estado dos produtos

apresenta curva de energia potencial (por coordenada nuclear) Vo, que representa a

energia potencial do sistema quando está na configuração de equilíbrio de produto Rr(frg

4.8, por exemplo).

O ponto de cruzamento Ri entre as curvas V* e Vo (fig a.Ð é uma representação

apfoximada da condição não-adiabâtica, em que os níveis eletrônicos se aproximam

muito, e corresponde a região não-adiabática de Zetter, de modo que o acoplamento

eletrônico é muito pequeno, se comparado à energia cinética dos núcleos (no caso, na

representação de Marcus esse acoplamento eletrônico é representado como

aproximandamente nulo (cruzamento -intersecÇão entre as curvas Vo e Vr); na reali.¿ade

ele é bem pequeno e expresso pela região de transição descrita por

Zenet, tal como esse ponto (a coordenada internucleat "fixa,', ocorre a
transferência de e ando a energia E (onde E é a energia no ponto de

cruzamento) e o momento d sistema (obedece à conservação da energia e ao princípio de

r. rl

\\!r ò
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Baseando-se na equação de Arrheniusss, e assumindo o equilíbrio (ou quase-

equlíbrio de EyringTe),Marcus estima a probabilidade de transferência de elétrons através

da média térmica das probabilidades de transição não-adiabática de Zener (contribuição

dos elétrons sob a influência do movimento nuclear), nas diversas energias cinéticas que

os núcleos Possam ter ao passar pela região de transição de Zener (ou cruzamento de

Marcus). Assim, a probabilidade da transferência de elétrons é a média das probabilidades

de Zener, para diversas velocidades de passagem pelo cruzamento. As diversas energias

dos núcleos são contabilizadas seguindo uma distribuição de Boltzmann, dado o alto grau

de liberdade vibracional das moléculas.

. Sejam os estados vibracionais inicial e final (ie f ) de energias E^, e Eo , associados

aos estados eletrônicos correspondentes aos estados de reagente rR e produto p. para uma

configuração nuclear qualquer, existe um conjunto de possíveis pares de estados

vibracionais (i e f ), de modo que a taxa de transferência de elétrons total k deve

contabilizar as contribuições de cada um desses pares pesadas através do fator de

Boltzmann' Isso é feito através da média das taxas de transferência de elétrons.rrão-

adiabática de acordo com a fórmula de Landau-Zener k (4.29) na distribuição de

Boltzmann:

(4.30)

onde f é a função de partição nuclear do estado inicial, tal que ¡=fexp(-ø*,/tcuf)

(4.31).

Substituindo a expressão de Zener para a taxa de transferência de elétrons k (4.29),

temos que6e:

ã=+ì"xp(-n*,frcur).k

¿ =f exp (-Eo,ltr"r) T ,i,.p@, - "-¡llexp(- 
n*,f nur) @s2)
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onde p(n,, - E *,)=4Kr, lr-)l' . 6(n o - E u) (item 4.s.1). como a transferência de

elétrons é uma transição isoenergética (o sistema permanece com energia igual a energia

no ponto de cruzamento E- energia do estado ativado durante a transferência de

elétrons), as maiores contribuições para pr(E') se dão quando Eo=En¡=E, ó que é

representado pela função á de Kronecket 6@r¡ - E*,).

Assim,

Como o acoplamento eletrônico efu entre os estados eletrônicos .R e p independe

dos estados vibracionais i e /, então:

E =|exd. 1*,lr"r) + ,i, )(z*,¡zr)l' .6(øo - ù 
l}exp(- 

ø*,f rcur) @æ)

E =+. €1, .I"*n(- n 
^, 

f n 
"r).1(z -,lz *)l' . u(u, - 

" ̂ 4 lexp(- 
E R, f k Br) (4.34)

de forma que a razáo entre os somatórios é a média térmica dos fatores de Franck-Condon

lk^,lrr)l' {orr"rtup vibracionais), designada r'C :

FC :ã*n(- n*, f rcur).1(r -)r r)l' . u(u,, - u 
^,) I Zexp(- ø*, fr<,r) (4.3s)

tal que:

€tr0 FC (4.36)

FC éa média dos fatores de Franck-Condon lk-,lto)l' Outu cada dupl a i e f , ou

seja, para cada par de estados vibracionais. Assim, FC é a média térmica (os possíveis

modos vibracionais estão associados à temperatura 7 do sistema molecular) dos fatores de

k
2n
h
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Franck-Condon lk-,lro)l'{o.r"rtup vibracional). FC incorpora todos os modos

vibracionais quânticos de baixa e alta frequência, a princípio.

FC é frequentemente designado Fator de Franck-Condon na literaturaso. Essa

designação é possível se pensarmos que ele contabiliza tod.os os possíveis estados

vibracionais. No entanto é importante ter ciência das diferenças entre l(Z-,lf r)lt e rC "

No contexto da Teoria de Marcus, a expressão (4.32) é desenvolvida explicitamente

no limite clássico que corresponde à aproximação de altas temperaturas. Ao invés de

apresentarmos este desenvolvimento, preferimos uma formulação mais eurística, como

proposta por De Vault 15, €ffi que se parte diretamente de um'sistema clássico.

Tratarngnto clássico dos modos vibracionáis meleculares

Assumindo que as moléculas comportam-se vibracionamente como osciladores

harmônicos clássícos de mesma frequência, as curvas de energia potencial V^ e Voffíg. a.6)

são descritas segundo as parábolas:

v* = ku .(n- n-)'12+ E^

v, = k, .(n - nr)' f z+ n,

(4.37)

(4.38)

onde RR , Rp , e Ri são as configurações de equilíbrio dos núcleos para os reagentes, para

os produtos e para o complexo ativado, respectivamente. E * é a energia potencial na

configuração de equilíbrio dos reagentes -R^ , Eré a energia potencial na configuração de

equilíbrio dos produtosR" . k, é a constante de força (Lei de Hooke) associada ao osciladclr

harmônico. A frequência angular do oscilador harmônico ryé dada por w=(kr¡M)t,r,
onde M é a massa reduzida do oscilador.
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Uma medida de acoplamento das vibrações nucleares à transferência de elétrons é a

energia I (4ln,chamada energia de reorganização. Ela corresponde a energia necessária

para reafranjar os núcleos da configuração de reagentes paÏa produtos, e é função da

diferença:

Q: Rn- Rp (4.3e)

das posições de equilíbrio dos reagentes -Ro e dos produtos Rr.

R
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I
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Essa energia de reorganização advém dos modos vibracionais das moléculas

envolvidas na transferência de elétrons(ls, págs L6 e L03), e portanto é a energia

vibracional que leva à nova cofiguração dos núcleos s1 (configuração de produto).

)" = kuQ'12= Mw'e'12 (4.40)

Assim, a energia de reorganização é a energia associada às alterações nos modos

vibracionais devido a transferência de elétrons. Essas alterações implicam em troca de

energia vibracional, por exemplo, via relaxação vibracional levando o sistema à condição

energética da configuração de produto.

Segundo a Teoria de Marcus, a energia de reorganização é descrita por duas

comPonentes, uma advinda da contribuição vibracional dos reagentes pata tearranjo dos

núcleos dos reagentes (componente interna), outra da contribuição do solvente

(componente externa).

Seja a energia de ativação E' igual a energia necessária para se deslocar da

configuração de reagentes para complexo ativado em termos dos parâmetros d,efinidos na

Êigwa4.6:

E (4.41)

onde R' = Ri -.RR.

No ponto de intersecção R! (fi9.4.6)

v^(ni)=v,(^;): E* + Eo (4.42-)

e igualando as expressões (4.37) e (a.38) em rRi:

q@i - n^)'lz* E* = n,(ni - n,f fz+ ø, (4.4s)

a =kuR" /2
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Identificando a variação de energia potencial ÂE = E* - E, como - LG, onde LG é

a variação da energia livre (de Gibbs) padrão da reação (a diferença dos níveis de energia

potencial na configuração de reagentes e produtos corresponde à variação de energia livre
da reação, pois as curvas a que nos referirmos representam todo o sistema - reagentes,

produtos e solvente), as equações (4.41), (4.42) e @.aÐ permitem obter uma expressão da

energia de ativaçâo E" (4.41) em função da variação de energia livre e da energia de

reorganização:

-, _(LG + ).)'
t)

4-,2"
(4.44)

Exnressão clássica de Marcus par de tr elétrons

No limite clássico (o oscilador tem energia vibracional muito menor que kuT), a

somatória da expressão que caracteriza FC (4.35) passa a ser uma soma contínua

(integral) sobre todos os estados vibracionais (classicamente todos os estados são

possíveis)' Isso equivale a desprezar os osciladores de baixa frequência, contabilizando

somente os de alta freqüência.

Sabendo que, de acordo com a Teoria de Eyring (item 4.9.2), a transferência de

elétrons só é possível se a energia vibracional for maior ou igual à energia de ativaçã o Eo ,
(estados vibracionais que se configuram acima da energia de ativação, já que abaixo dessa

energia é excluída a possibilidade de reação, segundo Eyring - item 4.4.1) a equação (4.30)

fica:

k
lofu'>. exp(- E'f k Br). dE'

:uî

J"*p(- E'f k,r).dE'
0

72

(4.45)



onde k(E') é obtida a partir da expressão de Zener para a probabilidade de transição

eletrônica não-adiabâtica (4.29) em função da energia E' associada aos modos vibracionais

dada por Marcus como a energia do oscilador harmônico E'=kuR''|2, onde R' e'a
configuração nuclear média associada a esse oscilador.

O resultado obtido por Zener (4.29) (item 4.3.2),para y +0 (velocidades altas) no

sistema de Marcus, vem que (é só identificar os estados Q, e Qrde Zener com os estados de

reagente R e produto P de Marcus):

(4.46)

onde v ê a velocidade relativa dos núcleos na passagem (ftg.+.6) pela região de transição,

lF^ - +l : LF é a diferença de coeficientes angulares das curvas de reagentes e produtos,

no ponto de intersecção. y - 2n.e|,
é proporcional ao fator de não-adiabaticidade da

hvln* - 4
transição (item 4.1'.1) e €*ré o acoplamento eletrônico entre os níveis R e p, ou o elemento

de transição da hamiltoniana eletrônica.

Se o sistema oscilante no estado de reagentes (R) tem energia E', àamplitude

clássica do movimento (vibracional) será rR' (configuração nuclear média associada a esse

oscilador) que pode ser escrita como p'=þn'f ut*')''' u a velocidade u no ponto de

cruzamento (região de transição) ,R'será y = ,'(n" - o"'l''. A probabilidade da transição

não-adiabática para a configuração nuclear R' de energia E' é dada por:

r(R'): 2.n
t2 (4.47)

h.lFo - FÀ.*. _R a2

Se R' ) Ro , ele passa em ^R0 duas vezes por ciclo, e a taxa de conversão de R em p

na energia E,será,igual a n(n')=2. P(R'). wf2n :

Pøu-þ" = Pn-, = 2lr' 2*1'r-¡@j
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r(R') =

I
tal que lr^ - rrl.|.R" - R

de transição de Zener.

Colocando f (n') em função de E' (nçn'¡) t

k(E') =
h lr* FP

h FP - Ro"

a2 l'' = u"é a energia cinética dos núcleos na passagem da região

l2 (4.48)

(4.4e)

FR

2fi,

) ø'- u'ù''"2

,
M( w

Deve*se agara ton:,ai a iriédia de k(E') (4.49) na distribuição cie Boltzmann (+.+S), a

fim de contabilizar a taxa de transição não-adiabática deZerter, para todas as possíveis

energias cinéticas vibracionais E', obtemos a taxa média E 1+.+s¡. Substituindo (4.49) em
(4.45), temos:

k
2'eï, l(u'- E')-ttz."*p(- E'f kBT).dE'

pl
1t2 (4.50)

M J""p(- n'f kur).dn'2
h- LF

2w 0

tal que:

(z-u-.'l'''r3o
k k,r).dn'

(4.51)J
¿1

(-
h. LF -(kuT)
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Sabendo gu€, lr*-rrl=LF é a diferença de coeficientes angulares das curvas de

reagentes e produtos, no ponto de intersecção (diferença entre as "forças" qu. atuam nos

estados de reagente e produto) sa'

lr^ - rrl= M =&*=ka e=w.(zltut)\,' (4.52)

e resolvendo a integral da equação (4.51), obtemos a taxa de transferência de elétrons,

segundo Marcusl4:

(4.53)

onde a energia de ativação Eî : Eoé dada pela expressão (4.44), €*, é o acoplamento

eletrônico entre os níveis R e P, ou o elemento de transição da hamiltoniana eletrônica, )"

é a energia de reorganização, ko é a constante de Boltzmann, e Zé a temperatura.

A expressão (4.53) pode ser escrita da seguinte maneira:

E =+ s'o, @ø*ur)-"'."*n[ #)

k
2n'

- 
_. c-

h "RP FC (4.54)

onde FC é a soma térmica dos fatores de Franck-Condon (Fator de Franck-Condon

pesado termicamente)3, que é uma medida de compatibilidade dos estados vibracionais

(a transferência de elétrons, assim como todas as transições não-radiativas não-adiabáticas
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envolvem transições isoenergéticas; essa proximidade energética se dá, através do

acoplamento vibracional, medido pela integral de overlap entre os estados vibracionaiss2),

tal que:

(4.s5)

para o tratamento clássico dos núcleos, segundo Marcus.

A expressão (4.55) pode ser facilmente correlacionada com a expressão de

Arrheniusss.

Substituindo a expressão para a energia de ativação @.aQ em (4.55), temos que:

FC =(+rÅ*"r)-"'
LG+).

(4.56)
4.)".kB.T

Normal e Anormal n de

Com base na equação (4.54), podem existir três regimes de energia livre,

dependendo das magnitudes relativas de ). e ÂG 77: 1) reglão normal - para (ACl < Z) -

onde ,Eldiminui e a taxa de reação aumenta com ÂG;2) reação sembarreira þ1 -0) -

para(nC:-2);3) região invertida (ou anormal) -para (¡Cl tZ) - onde Eoaumenta e a

taxa de reação diminui com AG .

Os diversos regimes de energia livre são mostrados nafþ.4.LL (esquerdø), através do

grâfico do logaritmo da taxa de transferência de elétrons pela variação de energia livre
AG. Para cada regime são esboçadas as curvas de energia potencial por coordenada

internuclear características.

No gráfico de taxa k por energia de reorganização (fig.4.11, à direita) podemos

distinguir os comportamentos dos três regimes de Marcus . Para l¡Cl . )", a taxak diminui

FC = (+r)* ur)-''' "-r(- #)
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com o aumento de A.Para l¡Cl t ),, ataxaaumenta com o aumento de .tr . para ltcl: ),,

a taxa é máxima.

ínv¿t¡iàd r¡rye¡t¡-d¡
ilorËtflI

no¡tnaÍ \

k

\X/ vV t
o T

-AG
2T lrel>1 lÅd=r Efi<1

Eigurø 4.7L- À esquerda, oariøção do logaritmo dø taxq de transþrênciø de elétrons com ø uariação de
energia liare padrão dø reação LG ( A disposiçøo døs curaas de energia potenciøl por coordenøda
internuclear são mostradas, pøra cødø região, na pørte inferior do gráfico). A direita, ztariøção dø tøxa k com ø
mergia de reorgønizøçãa Â'. Em smbos os gráficos notamos' øs 'três regiões de cørøcterísticas distintøs
existentes:UlnCl< 2 -regiãonormal;ÐlLGl-.L -regiãosembørreira;Ð lLGl> )" -regiãoinaertidø..
(fig.3,pâg L6 em SutinTT).

Análise døTeoria de Marcus

Marcuss3 laz a união entre a visão de Eyring sobre as reações químicas e a Teoria de

Landas-Zener de transições não adiabáticas, para calcular a taxa de transferência de

elétrons, inspirado pelo trabalho de Libby, que aplica o Princípio de Franck-Condon nas

reações de óxido-redução isotópicas (transferência de elétrons simples).

A principal indagação de Marcus sobre o trabalho de Libbysz tangia a questão da

conservação da energia nas reações de transferência de elétrons. Marcus solucionou esse

problema trantando os níveis energéticos como representativos de todo o sistema que tem

papel ativo na reação (soluto mais solvente), e propondo uma dinâmica de reação,

diferente da de Libby.
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Para Libby, o elétron era transferido de uma molécula (ou íon) para outra (o), as

moléculas (ou íons) novas (os) encontravam-se no ambiente errado das moléculas do

solvente, já que os núcleos não têm tempo de se mover durante a transição eletrônica

(Princípio de Franck-Condon) ta.

Marcus pecebeu que essa dinâmica de reação proposta por Libby não obedecia a

conservação de energia Para reações no escuro. Isso porque os produtos eram formados

em uma condição de um ambiente (meio) de energia alta (ambiente errado), e a única

maneira desse evento de não conservação da energia ser possível era através da absorção

de um fóton (transição vertical de Franck-Condon (item 4.L.2)), e não no escuro (nessa

condição o sistema não .seria um sistema isolado e não requeriria a conservação .de

energia) la .

Baseado nesses questionamentos, Marcus propôs uma dinâmica de reação em que

deveria haver um rearranjo dos núcleos antes da transferência do elétron do sistema na

configuração de reagentes para a dos produtos. Após a transferência do elétron, era

necessária uma relaxação para a configuração de equilíbrio dos produtos (Dessa forma,

teríamos uma alteração do estado nuclear, que por sua vez geraria uma transição

eletrônica). Essa visão da dinâmica de Marcus, era advinda da visão de Eyring a respeito

das reações químicas. Para Eyrings6 (item 4.4.1) a alteração nas configurações dos núcleos

era necessâria para atingir o estado de transição (para isso era necessário que a energia

cinética dos núcleos fosse maior ou igual à energia de ativação E").

No entanto, mesmo associando um rearranjo prévio dos núcleos, a conservação da

energia só era possível se todas as moléculas interagentes fossem incluídas, tratando o
sistema inteiro (reagentes e solvente) e não somente os reagentes. Nesse sentido, Marcus

define superfícies de energia potencial V do sistema todo (reagentes e solvente), q.ue são

funções de centenas de coordenadas relevantes do sistema, entre outras, a posição e a
orientação das moléculas do solvente e coordenadas vibracionais dos reagentesls'(frga.Ð.

As curvas de energia potencial correspondem respectivamente à energia eletrônica

quando o sistema está na configuração de reagente (V^ ) e à energia eletrônica quando o

sistema está na configuração de produtos (Vr) , ou seja, existem os estados dos reagentes e

o dos produtos quando envolvidos por um determinado solvente.
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Essas duas superfícies de energia potencial vão se interceptar se o acoplamento

eletrônico for desprezível. O acoplamento eletrônico gera uma separação bem pequena

dos níveis na vizinhança da região de cruzamento das superfícies (fig a.e.

Devido ao efeito do acoplamento eletrônico previamente negligenciado, e o

acoplamento do movimento nuclear próximo à intersecção, a transferência eletrônica pode

ocorrer na intersecção.

É importante perceber, que afig.4.8 aborda aproximadamente o problema, quando

deixa implícita a região não-adiabática ou região de transição de Zerer, em torno do

cruzamento das curvas de energia potencial. Nessa rcgiáo, há indução do movimento

eletrônico através da transformação de parte da energia cinética dos núcleos em energia

cinética do elétron (não-adiabâtica), o que caracteriza uma colisão inelástica8a. Ou seja, a

transferência de elétrons se dá no momento em que a dinâmica nuclear atinge

configuração da coordenada nuclear ótima para que ela ocorra. Isso acontece quando toda

a energia potencial eletrônica é máxima (configuração de complexo ativado).

No entanto, representando o sistema segundo a frg. 4.8, a região de transição

restringe-se a um ponto (intersecção), correspondente a uma coordenada internuclear ou

coordenada de reação (Rrr ), e não a um conjunto de coordenadas que compõe a região

não-adiabática toda (como verdadeiramente ocorre). Nesse ponto, a velocidade das

moléculas é constante, embora na região de transição possam existir variações na

velocidade do sistema. Ou seja, a posição e o momento são conservados, somente se

considerarmos a região não-adiabática como um ponto, tal como nafig. 4.g.

Resumindo, o sistema constituído de reagentes e solvente só pode ser representado

Por um cruzamento de superfícies de energia potencial se acoplamento eletrônico é

desprezível. Nessa circunstância, a transição eletrônica não-adiabática ocorre na

intersecção das curvas de energia potencial, e têm sua dinâmica caracterizada por Zener..

Podemos Pensar que bem antes e bem depois da região de transiÇão de Zéier, a posição e

o momento se conservam e o Princípio de Franck-Condon é obedecido. No entanto,

devemos observar a distinção qualitativa entre as transições verticais de Franck e Condon,

que são de natureza adiabática, e as transições não-adiabáticas de Zener.
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Nas ttansições não-adiabâticas, a cinética dos núcleos é essencial para a transição (a

induz), observada a dependência da probabilidade de transição com a velocidade relativa

do sistema. O m.ovimento dos núcleos com alteração no estado nuclear ocorre durante o
intervalo de tempo que contém a transição eletrônica. Nesse intervalo essa alteração

determina a coordenada de nuclear ótima'paia a qual ocorre a transiçäo eletrônica.

]á durante a transição de FrancþCondon (vertical), os núcleos se movimentam,
embora não alterem seu estado (vibracional nuclear), e permanecem na mesma

coordenada nuclear média R. A perfurbação (externa) que ge a a transição eletrônica é
exclusivainente de natureza eletrônica.
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5. Elemento de transição (não-diagonal) da Matriz Hamiltoniana Eletrônica

O elemento de transição da matriz hamiltoniana €n, (itens 4.2 e 4.39) ou

acoplamento eletrônico toma parte fundamental no cálculo da taxa de transferência de

elétrons não-adiabáticass. Particularmente na Teoria de transferência de elétrons de

Marcus, é necessário calcular o elemento de transição da hamitoniana total do sistema

(reagentes e solvente) associado à transição não-adiabática entre o estado dos reagentes e

produtos na configuração nuclear R"r €1Tì que as curvas V^ e V, se cruzam (fig.a.Ð (item

4.33).

Uma forma de definir o elemento de transição eletrônico da Teoria de Marcus,

levando em conta as interações entre doador e aceitador de elétrons e as interações destes

com o meio (solvente), é abordar as interações entre estados atômicos ao invés de estados

moleculares. Assim, não só as interações entre moléculas (intermoleculares)' são

contabilizadas, como as intramoleculares (entre átomos dentro de unra moiécula)se. '

Nessa abordagem atômica, o sistema é descrito por um sítio doador D e um

aceitador de elétrons A, e pelos átomos que constituem o meio (ponte P), ou ambiente em

que o doador e aceitador estão envolvidos (solventes e reagentes)87. Dessa maneira o

elemento de transição da hamiltoniana eletrônica t^" pode ser escrito como a somatória

dos elementos de transição entre D e A (e^) para todos os possíveis doadores e

aceitadores de elétrons:

€np =),Zrr,o,
It

(5.1)

Um exemplo de um sistema com essa abordagem atômica (doador e aceitador de

elétrons e ponte) onde todos os átomos são enumerados é dado na figura S.1. A

enumeração dos átomos é uma notação que simplifica a referência às interações
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interatômicas de um sistema de muitos átomos. É feita de maneira arbifrâria, sem

qualquer implicação ou referência às interações entre os componentes atômicos'

6l

2Ë

25 5E 35

23

Eig S.I -Exemplo de Sistemø molecalsr ondc os sítios øtômicos estão enumetødos. Os sítios dos útomos

doøilor e øceitødnr podem ær quøisquer dos sítios atômicos da estruturø .

5.L. Aproximação de ligação firme (tight-binding)

A visão "microscÓpica" do sistema, ou seia, a quebra do sistema em vários blocos

(doador, aceitador e todos os átomos do meio considerados influentes no processo de

transferência de elétrons -D, Ae p) requer a consideração das interações entre os diversos

átomos do sistema. A condição para podermos uttlizar esse ponto de vista é que as

funções de onda eletrônicas sejam localizadas, ou que todos os elétrons de um átomo

(exceto um deles que será transferido) estejam "firmemente ligados" (tight-binding)tn. s.

os acoplamentos entre os átomos fossem muito fortes, a divisão do sistema em uma

abordagem atômica não seria apropriada, de modo que os orbitais atômicos se

interceptariam bastante e a referência aos orbitais moleculares seria inevitável8g UiT 5.2)'

3

54

55

27

483

¿t

I
43

5t
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Ou seja, se os acoplamentos eletrônicos são muito fortes, vários estados atômicos

interagem entre si formando um orbital molecular (não pode ser descrito somente por

orbitais atômicos), e não é possível delimitar os estados eletrônicos associados ao doador,

aceitador e aos átomos da ponte, sendo o sistema delocalizado3 .

:i
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Fig 5.2 -Representação tight-binding (Iigação-firme) do sistema modelo de transferência de elétrons em uma
bøsedeorbitaislocalizados:daponte(7,..,N)edodoador D eøceitødor A deelétrons.tD éøautoenngiø
do estødo D e eo.é-n øutoenergiø do estødo A, nø ausênciø de acoplømeto eletrônico. Os estados

I,mrepresmtam orbitøis (dø bøse) quøisquer dø ponte, de øutoenergiøs €r ,€ E^ nø øusênciø de

øcoplømentos eletrônicos. Vrré o acoplømento eletrônico entre os estados D e l.Vo* é o acoplømento

eletrônico entre os estados A e N (ftg.lø,pág 385 em Skourtis s).

Seja sistema atômico em que os elétrons encontram-se firmemente ligados (com

exceção do elétron a ser transferido), ou seja, um sistema que obedece à Aproximação de

ligação firme (tight-binding) contendo um sítio doador D e um sítio aceitador A de

elétrons e N átomos da ponte (ftS.S.Z). Então esse sistema pode ser descrito pela

hamiltoniana eletrônica, representada pela matriz H de dimensão N x N, tal qugse.'

tJ

-

EDÐ

onde

H=Ho*Ht
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lv

f/o =I
t=l

H

e, .lt);(tl (5.3)

e

Il4 v* (*l
t,m

(5.4)

ll) representa qm orbital atômico localizado (centrado) no sítio te lml representa um

orbital.atô¡riico localizado (centrado) no sítio ¡n ond.e t*m e tal que o conjunto de orbitais

{4} e um conjunto completo ortonormal de Ho e {en} é o conjunto de autovalores.

v,*:(4n,14 (s.s)

é o acoplamento eletrônico entre os estados eletrônicos ll)e lzr).

5.2. Função de Green G8e

,d partir do conjunto completo ortonorm¿ {¿)} (item 5.L), conjuirto d.e estados

eletrônicos que obedecem à equação de Schrödinger (n - nr).|/)=O podemos definir as

funções de Green Goe Geo;

Go=Go(E)=E#

IG=G(E\: ^ =E.I_H

Il¡Xrl
= _l_

E-e,

l4\rl

(s.6)
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onde {l)} ."t."sponde ao conjunto d.os estados eletrônicos que obedece à equação de

Schrödinger (E-H) P)=0 onde ^FI édescritopelaequação (5.2).

A análise de G (ou equivalentemente da matriz de transição T ) nos permite

determinar os autovalores discretos (posições dos pólos de G ) e as correspondentes

autofunções de É1.

Substituindo (5.2) em (5.7), e a partir da definição de Go temos a relação entre

G eGo:

G(E)
I 1 Go@)

(s.8)E-H E-Ho-H. t-G|(E)H,

Expandindo a série geométrica (t - G,(E)Ht)-',., temos que:

G: Go + GoHt (Go + GoH lco + GoH tGoH rGo + ...) (5.9)

5.3.Matriz de Transição f es

A matriz de transição T / ao operar sobre um estado eletrônio nos dá informação

acerca das energia desse estado após sofrer uma perturbação de natureza eletrônica

representada por H, e é definida em termos das hamiltonianas não-perturbativa Hn,

perturbativa H, e da função de Green G comose:

r(E)= H1 .G(E).(n - nr) (5.10)

Substituindo (5.9) em (5.L0), e utilizando a definição de Go,temos que:

T =Ht.(co * GoHtco+GoHtGoH,Go *...).Go=t (s.11)

Efetuando as multiplicações:

* 
se .i,, =l+ x + x' + ...+ )c"-1, então, lim,*- s^ =tl(I- x)
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T --Hr+ HtG,Ht+ HtGoHlGoH, +... (5.I2)

A partir do segundo termo, colocando em evidência de ambos os extremos do lado direito

da equção, temos que:

T:Hr * H,.(Co * GoHrco +GoHtGoHrGo+...).ã, (5.13)

Identificando o termo entre parênteses com a expansão de G em função de Go (5.9):

T:Ht+HtGHt (5.14)

5.4.Atuação dos operador Z nos estados {r)þ,

O conhecimento de G (ou equivalentemente de Z ) nos permite determinar

autovalores discretos e as correspondentes autofunções de .FI.

Assim, seja a equação de Schrödinger independente do tempo:

(ø - n) l¿): o (s.1b)

Substituindo (5.2) na equação de Schrödinger independente do tempo (s.15)

(ø-no).1/): H,.lt) (s.16)

A solução para a equação não-homogênea (5.8) é:

It) =lr) + Go - H, .lt) þ.17)

onde V) e 
" 

solução geral (solução homogênea) da equação:

86



(n - n J.l4 =0. (s.xa)

Substituindo ll) iterativamente em (S.Ln,temos que:

It)=[t]*Go.u,.(ù+G0 .a, .Il))= Q,+GoH, +GuxrrGoa, *...).14 (s.19)

Colocando G0 em evidência a partir do segundo termo de (5.L9), temos:

l¡) = l4 + c,(¡r, +GoH,GoH,*...) l4 (s.20)

Substituindo (5.12) em (5.20):

l¡1 = l4 * cor ,lr) (s.2r")

Mnltþlicando a equaçäo (59) por H, teïtos:

GH, = GnH, + G nH rG nII, + GoH rG nH rG rH, + ... (5.22)

Colocando Guem evidência, temos:

GH, = Gn(F, + H rGor{, + H rGoH rGoH r+.,-) (S.æ)

trdentificando o termo entre parênteses na equação (5.23) cotr1 o lado direito da

equação (5.12),temos:

GH, = Çr7 (5.24)

S-ubstituindo esse resultado na equação (5.21):
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I 
¡) = | 

t) + cn, .lr) (s.2s)

Comparando (5.21) com (5.1,7):

V):lt) + GoH, .lt) =ltl + c,r .l\ (s.26)

Implica que:

H, .lr) = r .lù g.2z)

S.S.Elemento de Matriz de Transição T

De todos os elementos da mafiiz de transição eletrônica T r etre-, em princípio

contém informações sobre o acoplamento eletrônico entre pares de todos os componentes

do sistema, estaremos interessados ern Too, isto é, o elemento não-diagona-l da matriz de

transição eletrônica T , que corresponde ao acoplamento entre doador e aceitador de

elétrons previamente identificados (item 5.1¡ø.

Sejam Itf) u la), funçOes de onda eletrônicas localizadas respectivamente nos sítios

doador D e aceitador A de elétrons, soluções da equação (5.15) onde H é definido em

(5.2) . Sejam l¿) " la) soluções estacionárias da equação de Schrödinger (5.18).

A matriz de transição T é a matriz cuja amplitude de probabilidade para a

transição D -+ A é igual a89:

r,¡ = (¿lrl al: (oln,le) g.2B)

já que a atuação deo operador I no estado la) e dado pela equa ção (5.27).

Sabendo que lA')se relaciona com lA) através da relação (5.25):
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l¿)=(1+c . u,).le) g.ze)

Substituindo (5.29) em (5.28):

roo : (olrle) = (oln, (¿) * cn,lel) (s.30)

Então:

roe =(olrle)=(oln,l¿)* (oln,cn,le) (s.31)

Assim, o cálculo de Too pode ser feito através da utilização da função de Green G.

Isso só é possível devido ao fato das posições dos pólos de G e Z poderem fornecer os

valores discretos dos autovalores de H, e os resíduos nesses pólos fornecem informação

sobre as autofunções correspondentes. Ou seja, G e T têm estruturas analíticas análogas e

ambas fornecem as mesmas informações que ,FI8e.

A partir da definição de Hl (5.4), e de (5.31) temos queel

ro¡ = (¿ lrl el = (oln,la) + Z(oln]tl . (4cl*l .(mln,le) þsz)
T,M

De (5.5), a expressão (5.32) fica:

Tro =Vo¡ *ZVo, .G,, -vro (s.33)
I,F

se tomarmos os sítios I e m como sítios iniciais 1 e finais F, que são os sítios que se

acoplam eletrônicamente com o doador e o aceitador de elétrons, respectivamente.
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Para os casos em que o acoplamento eletrônico entre doador e aceitador é

desprezíveI (Voo =0), a expressão (5.33) fica:

Tr¡=Zvo,.G,r.von (5.34)

5. 6. Exp ans ão Perturb ativa Renormal izada (EPR)

Aplicando a expansão (5.9), o elemento não-diagonal da função de Green da

hamiltoniana H entre estados inicial e final pode ser escrito por meio de acoplamentos

com os sitios da ponte (se considerada a aproximação tight-binding, através da equação de

Dyson de ordem infinita (5.35):

G n = G(I,F) : (¡lcl F) = (Ilcrlr) * IGo e,n)(n,lv,ln,)co@,,F) +

I,F

nl,n2

I Go Q ,n)(n,ln ,lnr)co(n,n)(nrln ,lnu)co(no, F) + ... + (s.3s)
nl,...n4

ll1'.-.î1

onde

lG o 
qr,, )(r,ln,l",),.c o (, r, F )

(5.36)

Pode ser mostradose que uma maneira de contabilizar todos os termos da expressão

(5.35) é somar todos os caminho auto-excludentes (self-avoiding) de I até F (5.20),

renormalizando a expressão através da contabilização de todas as decorações G(/, l), para

cada sítio, como na exPressão (5.21). Os sítios I e F são quaisquer sítios que interagem

diretamente com o átomo doador (D) ou o átomo aceitador (A).
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Ou seja, ao invés de trabalharmos com a expressão (5.L8), que contabiliza o

elemento não-diagonal de G somando sobre caminhos que passam pelos mesmos sítios

diversas vezes para cada termo da soma, podemos trabalhar com caminhos onde os sítios

não se repetem (auto-excludentes), e contabilizar essas voltas (decorações) aos sítios na

forma de elementos que iniciam e'acabam no mesmo sítio C(t,t). Obtemos assim, uma

forma mais compacta de realizar o cálculo. Esta expansão em caminhos autoexcludentes

da série (5.18) é chamada "Expansão Perturbativa Renormalizada" RPEse'

Da expansão da série geométrica (t - co (E)Hr)-l8e, temos que:

GQ,^):Zc(t,l).v,,,,.GØr,rrllf).v,,,,,.GØ,rr\,"r]).vn,,,.....v. ,^.G@,*þ,nr,nr,...X (s.20)

A expressão (5.20) representa a soma sobre todos os caminhos auto-excludentes que

começam em I e acabam em m (t -+ nt -) n2 --> ... -->'m). Os termos entre colchetes

representam os sítios atômicos que já foram contabilizados no caminho de / a m.E ainda:

G(t,t) : GoQ) +\cçt,I) .vt,,,-GØr.rrþ]\v^,. ....coçt¡ (5.21)

Podemos reescrever (5.21), da seguinte forma:

G(l,t) : Go(t) +\cçt,tl. A, .Go(/) (5.22)

onde o termo

L, =2v,,^,. GØr,ñr!l}v,,,. v....nr. GØu.no\,rr,...f).v,,,.. (s.zg)

da equação (5.23) é chamado autoenergia do sítio / (Â, )8e.
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As somatéri.as nas equações (5.21), (5.22) e (5.23) são também sobre tod.os os caminhos

auto-excludentes que começam em I e acabam em m (I -+ n, -+ n2 + ,.. m).

Então, a expressão para elementos diagonais pode ser reescri-ta da seguinte forma:

(5.24)

onde as autoenetgias dos estados (na ausência de acoplamentos elet{ônicos) &,Ð,,8,...,Q

podem ser tomados como nulos se contabilizados nos termosVm.
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6. Descrição dos complexos e etapas de reações estudadas

A descrição dos complexos e etapas de reação estudadas divide-se em quatro

partes: a descrição geral dos complexos (item 6.L); as etapas de reação (item 6.2); os

modelos estrufurais (item 6.3); e detalhes estruturais das moléculas doadoras e aceitadoras

(item 6.4).

No item 6.1., sã.o apresentados os sistemas de reparo enzimáticos e não-enzimáticos

a serem estudados, incluindo as fontes de informações estruturais e os critérios para

estabelecimento das energias de ligação entre os vários átomos do sistema. No item 6.2,

são mostradas as reações de transferência de elétrons estudadas, a metodologia e as

hipóteses empregadas para a análise do sistema de reparo. No item 6.3, são apresentados

detalhadamente os diversos modelos empregados no estudo das transferências de elétrons

envolvendo as diversas moléculas doadoras de nosso interesse, explicitadas no item 6.1.

No item 6.4 das são apresentadas as estruturas das moléculas doadoras e aceitadoras de

elétrons, chamando atenção para os sítios estruturais analisados e abordados.

6" L. Descrição geral dos complexos estudados - informações estruturais

Foram estudadas reações de reparo com duas moléculas doadoras diferentes: 1)

FADH- (item 6.3.1) e 2) indol (item 6.3.3), estando a primeira presente na Fotoliase

(fi9.6.1). O segundo caso trata-se do sistema covalentemente ligado indol-dímero de timina
(fig.6.2), sintetizado por Van Camp et ø172, em busca de simular de maneira simplificada o

sistema complexo Fotoliase-dímero de timina.

A estrutura do complexo formado entre enzima e dímero de timina (fig.6.1)

utilizada foi obtida por estudo de dockirg 
" posterior dinâmica molecular, tealizado por

Antony et ø1r1, e nos foi gentilmente cedida por Dmitry Medvedev e Alexei Stuckebruckov.

As ligações covalentes levadas em consideração foram todas as obtidas nesse estudo. As

ligações não-covalentes foram adotadas segundo a descrição do artigo de Park et als,

93



resumidas nas tabelas g.L, g.2 e 3.3. Essas informações foram utilizadas nos estudos das

transferências de elétrons païa os casos em que o FADH- é o doador de elétron.

Outra informação retirada do trabalho de Medvedev e Struckebruckovll é acerca

dos principais sítios atômicos doadores e aceitadores de elétrons, nas moléculas doadora

FADH-e aceitadora T <>T . Apart:r;. daí, estabelecemos dois doadóres inseridos na flavina

do FADH- (Dl eD2),e quatro aceitadores (carbonilas) no T <>T (A'l', A2,43, e A4). Um

provável sítio doador nas moléculas indólicas foi identificado no artigo de Km et ø134. Essa

informação foi uttlizada nos estudos de trans{erência de elétrons tendo Try2W e indol

como doadores.

T< ¡T
Trp277

Glu374

Trp384 ADH-

r FAIIH- e T{}

- 
residuos ÊstudadÐs

E demais esiduos s.ati

Fig 6.7 -Estruturø ilo complexo formadn entre sítio øtiuo daFotoliøse e dímero de timinø (T <>T). Os

aminoáriilas citødos interagem iliretømente com o dímero de tímina.( T <> T ) e FAD são mostrødos em

preto; Os øminoácidos esludndos são os que i\erøg3m diretcmænte com T <>Te são mosttødos em

aermclho. Os demsis resíduos do sítio øtiao dn Fotolíase sãa mostrødos em aerde (estruturø gentilmente

cedidapor DmitrY Medaedett 11).
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As energias de ligação foram adotadas segundo os seguintes critérios:

para as ligações covalentes utilizamos os valores médios de energia de ligação em

compostos orgânico s (tab.6.1). para ligações não-covalentes (ponte de hidrogênio(þu) u

ligação de Van der Waals (p*)n ) foram utilizadas expressões conhecidas rul literatura es:
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preto parø o cørbono; oril ,Irro þinn) parø hiitrogênio; azul (nitrogênto)¡ ognnSlho (oxigênio); aioletø
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þrr=þ -1.7 . (6.4)
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Para os valores das energias de ligação foram utilizados valores médios de ligação

para sistemas orgânicos da literatura descritos na tøb 6.1_.

Tabela 6.1- valores de energia média de ligação para compostos

orgânicos. Fontes: ea

Energia média de ligação F (eV)

ligação

C-H

C-C

C-N

o-H

c-o
P-O

N-H

C=C

C=O

C=N

P=O

-4.28

-3.60

-3.04

-4.81,

-3.64

-5.L9

-4.A3

-6.35

-7.41,

-6.38

-5.64

O complexo covalentemente ligado (fig.6.2) não apresenta ligações de ponte de H
ou de Van der Waals.

6.2. Descrição das etapas de reação estudadas

Duas etapas são imprescindíveis ao processo de reparo estão 1) e 2)

L) Transferência de elétrons primária, direta ou de ida (87) entre a molécula

fotosensibilizadora excitada(a *) e o dímero de timina (r .rr) (uq. 6.L). Esse processo
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de fansferência de elétrons é denominado processs direto ou processo da transferência

de elétrorrs direta;

2l Transferência de elétrons intramolecular no ânion radical dlmero de timina V or-'),

dando prosseguimento ao Pfocesso de separação dos dlmeros (spl)'

fiv
*

T<>T - D {- -r+T - D

ET E
f

"T E

T{ÞT - El

2T' D

Eíg 6.3 4ossíoeis eventos aØs trønsferênciø ilc elÉtrons primáriø ou de idn (Er-Ð - (ttwsicõn ilo estado D"

-ioTpørø o estøilo n-r<>r).'O elétron transfrído pnrø o A@y_ygde .aoltør Pørø o dory'
cmøcturizøndo assim-i processo ie trrmsferêncin dß itutrgny ib ooltø @ErA - ftrørsição do estødn D'

i*inirn o estøito ri .T.ry1, * p!tu ilnr csntínuidaile ø9 woæ:y. * ypyy dos iÍí:trcras uiø

**#*r¡o,s ile elétrons,intrømole*torot (mecaúsmo rødicøIør) (spl-2), inilo D-T<>T- em direfio ao

estødo zT-D.

Ou sda sornente a ocorrência de 1) não leva necessariamente ao reparo dos

dlme¡os de timina. Dado que 1) ocorre., existem dois eventos possfveis: Pode ocofref a

spl It
+
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seParação dos dímeros via transferência de elétrons intramolecular (mecanismo radicalar)

2), ou:

3) O sistema pode retornar ao estado inicial (D-T<>T), através da transferência do elétron

de volta para a molécula doadora, inviabilizando o reparo dos dímeros de pirimidina
(BET) .

Em outras palavras, o processo de transferência de elétrons de volta compete com a

separação dos dímeros de pirimidina.Afrg 6.3 ilustra essa competição entre 2) e 3) dentro

do mecanismo de reação dos dímeros de pirimidin¿ao.

Em busca de analisar os elementos que favorecem a separação dos dímeros,

consideramos os processos 1) e 2) (fry. 6.3). O primeiro, diretamente, através do cálculo d.a

taxa de transferência de elétrons primária ou de ida (EÐ - (eq.6.1). O segundo,

indiretamente, através do cálculo da taxa de transferência de elétrons de volta (BET) -
(eq.6.2).

Assim, para os diferentes doadores, foram feitos os cálculos das taxas das seguintes

transferências de elétrons (de ida (EI) e volta (back electron transfer BET),

respectivamente (eq. 6.1 e 6.2) \:

D*-T<>T+D*' -T<>T-' (6.1)

D*' -T <>T-' -+ D -T <>T (6.2)

onde D = Enz- FADH- ou indol, conforme o sistema em estudo, ondeEnz-

representa cromóforo (pode ser coenzima ou resíduo da apoenzima) ligado à enzima Enz,

-no caso, a Fotoliase .

Então o presente estudo visa explorar os aspectos físico-químicos que favorecem a

eficiência das transferências de elétrons 1) e 2), que juntas viabilizam a separação dos
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dímeros, a partir da absorção do fóton pelo cromóforo, de modo que a eficiência de

reparo Q rrro,o é dada pora:

Q*'Q,rt<Þreparo
(Þ

abs (6.3)

onde Qob,,Qrr,@,pt são respectivamente as eficiências de absorção de fótons, da

transferência de elétrons primária e da separação dos dímeros.

Sistema øIterado - AnâIise dø de elétrons de aolta parø o sistema

alterado (BET")

Dada a hipótese de que a transferência de elétrons primária provoca alterações nas

configurações dos núcleos (rearranjos) previamente à transferência de elétrons seguinte, é

importante analisar o efeito dessas alterações nas eticiências da transferência de elétrons

primária e do reparo.

Como dispomos somente da estrutura do complexo ativado pata atransferência de

elétrons primária (ET), e não sabemos quais as alterações nos comprimentos e ângulos de

ligação devido a esse evento (ET), ftabalharemos com uma metodologia comparativa.

Supomos a modificação no comprimento ou ângulo de ligação de determinados sítios

vibracionais (na Teoria de Marcus, a reorganização do sistema se dá via movimentos

vibracionais), e observamos os efeitos dessa modificação na transferência de elétrons de

volta, com relação ao sistema inalterado (complexo ativado da primeira transferên'cia de

elétrons -ET).

Particularmente no caso dos dímeros de timina supusemos que há um aumento no

comprimento de ligação da principal carbonila aceitadora. É uma suposição muito factível

iâ que a região em torno do "novo elétron" é uma região que sofre as perfurbações

eletrônicas mais contundentes em consequência da transferência de elétrons primária ET.

Portanto, para a transferência de elétrons de volta (BET) foram estudados dois

casos: o sistema com configuração nuclear idêntica à configuração de complexo antes da
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transferência do elétron para o dímero; e o sistema cujo comprimento de ligação do

aceitador de elétron (oxigênio da carbonila do dímero - sítio 96 , modelo 3- frç.6.6)
aumenta de -1 ângstron (repulsão) em decorrência da chegada do elétron transferido

(essa seria um dos possíveis rearranjos nucleares) ((BËT)-BET alterado). Para todos os

casos constatou-se que o aumento do cornprimênto de ligação da carbonila (aceitador de

elétrons) diminui a taxa de transferência de elétrons de volta, o que seria um indicativo

para o aumento da eficiência de separação dos dímeror (O,r, ).

Estimøtiaas døs e.ficiências do processo

As eficiências do processo de transferência de elétrons de ida são analisadas a partir
da comparação das taxas de ET com as taxas experimentais dos vários processos que

competem com Ë7'. Analogamente, no caso da transferência de elétrons de volta, sabe-se

experimentalmente a magnitude da taxa de separação dos dímeros de pirimidina (item

3.5). bem como o tempo de vida do ânion radical dímero, de modo que temos os

elementos experimentais comparativos (esses dados estão explícitos no capítulo 3 do

presente trabalho). São então estimados Õr'Q"or (cap.3). Dado que ocorreu a absorção

pelo cromóforo, é possível calcular a eficiência de reparo Þ,"0o_ da lesão.

A estimativa de Q - é feita a partir dos valores da taxa de transferência de elétrons

primária k* e de knr eue é somatória das taxas dos processos que competem com a

transferência de elétrons primária +er(tøb.3.S) :

@rr =
ku,

kr, + kn
(6.4)

As estimativas de Q u* e Qi", são feitas a partir da informação presente na

literatura de que k:;T = 2'106 st çtøb.3.5), e dos valores de taxa de transferência de elétrons

de volta kurrur,
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e

Qagr =
krff

(6.5)
uu, + kil

Dado que a transferência de elétrons direta ocofieu, o sistema tem duas oPções:

vcitar ao estado fundarnental D-T oT (2,nafig.6.3\ ou iniciar o processo radicalar que

leva à separação dos dlmeros (3, nafg.6,3). Entãoa:

Oø+Þmr=l (6.6)

Qro, =l-@u* $.n

de modo que a eficiência de reparo dado que houve absorção do fóton (Or" : t) e daaa

Por:

Ar"*o =@zr'@rpt

6.3. Modelos estruturais estudados pâra os diversos doadores e aceitadores

6.3.1. FADH-T<)T como moléculas doadoras e aceitadoras de elétrons

O sistema tendo as moléculas FADH-e T<>Icomo doadores e aceitadores de

elétrons (respectivamente) foi estudado isoladamente (embora na configuração de

complexo ativado experimental), ou seja, contendo somente o FADH- e o T + ? (item

6.1..1).

Esse estudo considera o sistema formado pelo complexo FADH- -T +T .Isso é

feito em três modelos, observand.o os papéis das estruturas do FADH- (adenina ribitol e

(6.8)
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itavina) e do T<>T¡o processo. A descrição detalhada das estruturas químicas que

:ompõem o FADH- são mostradas no item 6'4 '

um resumo esquem âttco dos três modelos estudados é descrito na fig'6'4' No

modelo L, a fravina não é consid.erada, com excessão do átomo doador (D1) adjacente ao

ribitol. o d.ímero de timina é somente considerado através de'seu átomo aceitador

(oxigênio da carbonila). No entanto, é possíver rcarizar os cárculos de transferência de

elétrons pafa os quatro aceitadores, embofa um Pof vez (temos as respectivas posições no

espaço dos quatro aceitadores, e é só isso que os diferencia)' A única interação FADH- -

dlmero aqui é a ponte de H entre adenina e carbonila aceitadora do T +T '

O modelo 2, ê o modelo 1, (fig.6.5) acrescido do restante da flavina. Ou seja nesse

modelo levamos em consideração toda a estrutura do FADH- (flavina+ribitol+adenina)

(figs.6.6 e 6.9).0 modelo 3 é o modelo z levando em consideração ainda toda a estrutura

do dlmero de timina. Ao considerar toda a flavina e todo o dímero (todo o sistema isolado

FADH- -T <>T), oattainteração FADH- -T <>z é contabtlizada: a interação deVan der

Waals de um metil cla flavina com o ciclobutil ffiSø'4 do T + T '

'r)
å

2l *

A4 Èl

FADH

3)

flavina
DI

rihitol adenina
Àt

FAOH-

Fíg6.4_Esquemadosmodelosl,2e3utilizadospørøestudaroprocessodetransferênciadeelétronsentregs
moléculqs FADH- e T <>7. As tinhasreprentamligações: covalentes ,depontedeH (----) ede

Van der Waals (. . . . . .).O escritos em azul sõo os sftio; dosdores e aceitadores considerados em cadq molécula' Dl e

D2 estão contidos nø fløvinø; todos os sítios qceitsdores estäo contidos em T <>T ' A representqm um dos quatro

aceitqdores, ou seja, nesse cctso os quatro aceitadores são considerados individualmente (nunca os quatro estão

presentes simultqneamente no modelo)'

| +Ilt adenina

adeninaribitol
tt
flauina

ot

T<>T
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A seguir as estruturas moleculares dos três modelos são mostradas em detalhes, nas

:iguras frg.6.5, 6.6 e 6.7 pafa os modelos L, 2 e 3, respectivamente' Além disso' as

informações que cada modelo pode extrair são explicitadas nos itens 6.3-'l'-a,6-3.1'-b e 6'3'1'-

6.3.1-a.Modelo 1' DL+ribitol -adenina- átomo aceitador

o modelo 1. (ftg.6.5)é o modelo mais simplificado para abordar o doador e aceitador

de elétrons.
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Eìg 6.s -Moitelo L - FADH como doøilor ile elétrons e dímero de timina como øceitøilar de elétrons' Em

preto (cørbono); aerde(hidrogênio); øzul(nitrogênto); leryrclho(oxigênio); 
aioleta(fósþro); A1 lyyt
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øceitøilor de elétrons .(estrututø gentilmente cedidnpot Dmitry Medaeileall)'
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0
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-
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A estrutura da molécula aceitadora (dlmero de timina) não é considerada nos

cálculos. O aceitador de elétrons (A) é um dos átomos de oxigênio das quatro carbonilas

do dlmero. A estrutura do doador (FADH- ) é parcialmente considerada, jâ que a estrutura

da flavina não é levada em conta (são considerados a adenina, a pentose, o fosfato' e a

cadeia que engloba um dos doadores (DL) do FADH-). O estudo desse modelo possibilita

analisar em separado a taxa de transferência de elétrons a partir do doador 1 (D1), com a

interação do FADH- com o dímero via adenina, por ponte de hidrogênio (fr5.6.5).

6.3.1-b. Modelo 2: flavina-ribitol -adenina- átomo aceitador

O modelo 2 é o modelo L acrescido da flavina (frS.A.q'
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Ele possibilita analisar a influência da flavina na transferência de elétrons. A partir

do acréscimo da flavina, os elementos de matriz de transição (Toa) para o doador 2 (D2)

podem ser analisados, e é posslvel a comparação com o doador 1 (D1). A interação

principal entre FADH" e dímero de timina continua sendo a ponte de FI com a adenina. O

doador 1 (D1) é o mesmo que no modelo 1.

6.3.1'c. Modelo 3: FADH-T<>T completo

O modelo 3 leva em conta as estrutura inteiras do doador e aceitador (fig.6.7).
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Além da ponte de hidrogênio do dlmero com a adenina, a interação de Van der

Waals com a flavina é considerada. A partir desse modelo é posslvel ver o papel da

estrutura do dímero na taxa de transferência de elétrons. Os doadores l- e 2 (D1 e D2) são

os mesmos que os do mÒdelo 2.

6.9.2. Complexo covalentemente ligado indol-T<>T

O complexo indol-dlmero foi sintetizado com o intuito de simular o processo de

reparo, sem precisar para isso utilizar o sistema enzimático. A comparação desse sistema

com o sistema que contémo FADH-como doador possibilita reconhecer aspectos físico-

qulmicos que favorecem o reparo dos dímeros de pirimidina

O complexo covalentemente ligado indol-dímero de timina foi estudado sem levar

em conta demais moléculas do meio ou solvente. A representação esquemáticaPal:a esses

dois sistemas é mostrado respectivamente na fig' 6'8'

indol T{}T

Fig 6.8 -Representøúo esquenafiticn ito complexo coaølentemente lignda indol-T <> T (nþrior)

Detalhes estruturais para o complexo covalentemente ligado estão nahgwa6.2.
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6.4. Estruturas das moléculas doadoras e aceitadoras de elétronses

6.4.1. FAD
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6.L2.Indol

indole

Ëíg 6.77-Estruturø do indol.
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7. Resultados

Os resultados dos testes do programa computacional para calcular Too þap.6),
utilizando a RPE (cap.S) são mostrados no item 7.L. No item T.2mostramos um roteiro de

apresentação dos resultados do estudo das reações de transferências de elétrons

envolvidas no mecanismo de reparo dos dímeros de timina por Fotoreativação. No item
7.3 descrevemos os procedimentos utilizados para os parâmetros nucleares da Teoria de

Tranferência de elétrons de Marcus (item 4.4.2). No item 7.4 apresentamos os cálculos de

variação de energia livre (ÁG ) e estimativas de energia de reorganização (f ) e energia do
elétron (E) para as diversas etapas de reação estudadas (item 7.2). Os resultados dos

cálculos das taxas de transferência de elét¡ons para a reação de reparo dos dímeros de

timina são apresentados no item 7.5.

O item 7.5 subdivide-se em dois itens conforme a molécula doadora estudada. Os

itens 7-5.'L e 7.5-2 aptesentam os resultados referentes aos sistemas com as molécr,rlas

doadoras FADH- e indol, respectivamente (sistemas detalhadamente descritos nos itens

6.3.'l' e 6.S.2,respectivamente). O item 7.6 apresenta um breve resumo dos dados obtidos.

7.1. Comparação dos resultados analíticos e computacionais para os sistemas-teste

Foram realizados testes para sistemas de estrutura molecular de complexidade

variada (sistemas-teste), buscando abranger todas as complexidades possíveis de cálculo
que uma estrutura qualquer pode gerar.

Para todos os sitemas-teste, obtivemos resultados computacionais exatamente

iguais aos valores analíticos Para as autoenergias dos sítios do sistem a, païa cálculos

analíticos realizados com Precisão de 1g-tt (O número de algarismos significativos da

calculadota era 11), (mostrados até a quarta casa nas tøbelas 7.1). Atabela 7"1 representa as
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autoenergias Para o sítio 1 (^,) e os elementos de matriz de transição Tlo entre o sítio

doador D e o aceitador A paru os sistemas-teste (apêndice I).

Tabela 7.1. Autoenergia do sítio 1 (^, ) para os 11 sistemas-testes do programa, calculadas para a

energia do elétron ^8. Valores do elemento de matriz de transiçã o TÄo entre os sítios doaclor D
e aceitador A calculados Para a energia do elétron E paraos caminhos f nos Ll sistemas-teste.

sistema f DA
s

T|,o E

para r Gv)

ar

("v)

1

1

1

1

1

1

2

3

4

5

1-2-3-4

1,-2-3-4

1-2-3-+5

1-2-3-4

1.-2-3-4-5-6-7-

I
1-2-3-4-5

1,-10-5-6-7-1,6

1,-3-4-5

1.-10-5-6-12-

20-2'1,

21-20-22-23-

24-25

14-12-9-7

6-5-17-19

-0.2706

-0.3453

-0.L21,4

-0.4600

-0.007

-0.2843

-0.0504

-0.1437

-0.0360

-8.0

-8.0

-8.0

-8.0

-8.0

-8.0

-8.0

-8.0

-8.0

4

4

5

4

8

- 0.8761

-1.0158

-1,.0a46

-I.2215

-1.0060

-1.3345

--J,.91,52

-4.0522

-2.8882

1

1

1

1

6

7

8

9

5

T6

5

21,

10 -0.0535 -8.0 2L 25 _2.481s

-0.6578 -6.6 1.4 19 _3.672771,
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7.2. Roteiro de apresentação dos resultados (item 7.3) do estudo das Transferências de

elétrons no processo de reparo dos dímeros de timina

Para os diversos modelos estudados, adotamos o seguinte roteiro geral para

apresentação dos resultados (item 7.3); dividido nas 4 etapas descritas a seguir:

1. Estimativasde )", LG ,E e FC (item7.3Jl.,7.g.2,7.3.ZeTS.$;

2. Cálculo de Tro e identificação dos caminhos de maior contribuição no cálculo de

Tr, (item 7.3.5);

3. Estimativas dos fatores de não-adiabaticidade (flfa) por meio das,,comparações

entre os parâmetros energéticos eletrônicos e nucleares: lf^ll,a" u lTool.fC (item

7.3.6);

4. Estimativas das taxas fr e estudo do comportamento das eficiência de reparo Õ.

7.3. Apresentação dos resultados do estudo das Transferências de elétrons no processo

de reparo dos dímeros de timina

Os resultados do estudo das transferência de elétrons no processo de reparo dos

dímeros de timina são descritos a seguir conforme indicado no roteiro (item7.2)"

7"3.'L. Estimativas das energias de reorganizaçã,o (,1)- letapa'L,item7.2)

A seguir são descritos os procedimentos e os resultados da estimativa da energia

de reorganização )" para todos os modelos estúdadoê (cøp.6).

A estimativa da energia de reorganização pode ser feita através do deslocamento de

Stokests (energia perdida entre emissão e absorção) para o complexo formado entre

doador e aceitador de elétro¡¡se6,e7 ,eB.
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,l = (t rlz) 11
(7.1)Å#à ,rh

onde Å*L e fh são os comprimentos de onda de absorção e emissão máximos do

complexo formado entre doador e aceitador de elétrons, respectivamente.

Observa-se que o espectro de absorção do sistema enzima-dímero de timina é

similar ao espectro de absorção da enzima isoladaee (o dímero de timina não absorve na

região de comprimento de onda daluz fotoreativante).

O estudo da fluorescência do complexo formado entre enzima e oligo de timina

(oligo(dT)e) revela'que o pico a 505 nm devido ao FADH- (para a enzim'a isolada)

diminuiu de intensidade, ou seja, ocorre supressão da fluorescência do FADH- após

formação do complexo com oligo de timina. No entanto, exceto por esta diferença em

intensidade, o espectro de emissão observado para o complexo enzima-substrato é muito
similar ao observado pela forma isolada da Fotoli¿sgl00. Assim, é razoâvel estimar a

energia de reorganizaçáo a partir dos comprimentos de onda de absorção e emissão da

própria enzima, dado que os espectros não se alteram consideravelmente com a presença

do dímero.

É importante notar que : a) o processo de formação do complexo (binding) ocorre

no escuro30, e portanto, a energia associada ao deslocamento de Stokes não está

relacionada com a formação do complexo, e sim a processos não-radiativos que o
complexo pode sofrer, dentre eles transferência de elétrons do FADH-þara o dímero de

timinalOl,1oz; b) o comprimento de onda de absorção da Fotoliase excita o cofator FADH- e

é responsável por ativar o processo de reparo (reação fotosensibilizada).

No caso do complexo não-enzimático covalentemente ligado (indol-dímero), os

comprimentos de onda de absorção e emissão foram obtidos a partir dos estudos

espectroscópicos do complexo realizados por Kirn et a126.

Os valores de comprimento de absorção 4L e emissão ÂÍ[* mâximos e as energias

de reorganização estimadas )"n são mostradas na tabela7-2.
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Tabela 7.2-Yalores de comprimento de onda de absorção(Å#L\ e emissão (f:á,1máximos do
complexo formado entre doador e dímero de timina, e valores estimados de energia de
reorganização)'n, a partir do deslocamento de Stokes. Os dados espectroscópicos para os
complexos formados com FADH-, Ttp277 e indol (covalentemente ligado) advém das
referência s 72,30,703

Sistema ):]l^ (nm) )tÍfi,(nm) .â.n@Y)

Enz- FADH- 366 505 0.47

T<>T

Enz-Ttp277-T<>T

hrdol-dímero

278

282(5)

334

350(10)

0.37

0.43(2)

(cov.)

Os valores obtidos de energia de reorganização para Enz-FADH- -T<>T e

Enz-Trpu'-T<>T são compatíveis com os valores encontrados na literatura para

sistemas enzimáticoslo4.

Os valores de energia de reorganização estimados podem ser interpretados como

diferenças entre as energias associadas aos modos vibracionais dos estados reagente e

produto3O, 10s (item 4.4.2). Assim, essa é a energia vibracional que o sistema pode ganhar

com a transferência de elétrons (energia que pode ser liberada através de relaxação

vibracional após transferência de elétrons, levando o sistema à configuração energética de

equilíbrio do estado de produto)tos. A energia de reorganização para o sistema indol-

dímero é ainda menor que o FADH-, provavelmente devido à estrutura mais rígida (mais

ligada, de menor mobilidade), já que esse complexo contém somente ligações covalentes.

Enersia de para a de elétrons de volta os sistemas

alterado ßET\ e inalter ado (BET') --estudo comparativo (item 6.2)

A transferência de elétrons de volta, por envolver o estado fundamental do doador

(e não o excitado, como em ET), gera a necessidade de uma estimativa de energia de

reorganização),u* diferente da estimativa feita anteriormente para o processo direto.
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iupomos que o sistema inalterado (item 6.2) ê o sistema menos reativo, fá que a

nanutenção dos nrlcleos em suas posições originais, isto é, a ausência das alterações nos

:omprimentos de ligação da carbonila após a transferência de elétrons deve propiciar

:onfigurações nucleares ad.equadas para o sistema que contém elétron no sltio doador e

rão no sltio aceitador. Além disso, supomos que nesse sistema menos reativo, a taxa de

ffansferência de elébons de volta ku* iguralà taxa de transferência de elétrons deida k"v '

para fins de análise das contribuições eletrônicas e vibracionais e comP¿uações entre o

sistema inalterado e o sistema alterado (com o aumento do comprimento de ligaçäo da

carbonila aceitadora do dlmero).

sabendo LGuu, e o valor experimental de FcrU podemos estimar l"rTO aumento

do comprimento da carbonila do dlmero deve gerar um desacoplamento vibracional dessa

carbonila com respeito às demais. Estimamos aqui a perda (energética) de um modo de

vibração da carbonil a ê hc -V(C =O), onde V(C -O) como o número de onda referente a

vibração da carbonila aceitadora do dfmerc (-7720cm-1)61. Dessa forma, podemos estimar

a energia vibracional para o estado Enz-FADH'-T <>l'-, supondo que essa energia

Ai", diminui de hc.V(C = O) em relação a Luu, e, consequentemnte a energia de

reorganização para a transferência d.e elétrons de volta hca Å'our, = lnnr - hc'V(C = O)'

2.g.2. Estimativa da variação de energia liwe ÀG para as transferências de elétrons

(primária e de volta)

As variações de energia livre foram calculadas a partir dos potenciais de redução

d.os doadores e aceitadores e da energia absorvida pelo doador (a partir dos comprimentos

de onda máximos de absorção descritos na tabela 7.1), utrhzando a equação de Rehm-

Weller2e,106 (7.2) para a transferência de elétron para o dlmero e a equação (7.3) para

transferência de volta do dímero.
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LG*(ev) -Lno(o- t D)- zo(ar e-)-o.ozoJ- ø* (z.z)

LG un @v) =l- n' (e r a- )* ¿o (o. r o)l V.s)

onde Eæ é a energia de excitação do cromóforo D; øo(o* to) . ø'(ete-) são'os

potencias de redução do doador e aceitador, respectivamente. Em outras palavras, são as

forças eletromotrizes de um processo de redução e são representados por Bo(O* | D) para'

remoção de um elétron do doador, e por n'(at e-) para adição de um elétron ao

aceitador.

Dada a grande margem de erro nos valores experimentais de AG (0.3eV) e a
propagação desses erros ao efetuarmos o cálculo da taxa utilizando a expressão de Marcus

(4.50), é necessário obter valores mais precisos de ÁG para obter utn valor de k de maior

precisão. Essa margem de erro nos valores experimentais de LG advém dos erros

associados às medidas de potenciais de redução dos doadores e aceitadores de elétrons

(estimativa segundo eqs.7.2 e 7.3)

No entanto, nosso objetivo não é a obtenção de um valor preciso de k, mas o estudo

das eficiências de reparo, no sentido de avaliar os papéis estruturais das diversas

moléculas que influenciam o reparo da lesão no DNA. Para efeito de nossas comparações,

utilizamos os valores de ÂG dentro da margem de erro experimental, que são mais

compatíveis com o valor experimental da taxa de transferência de elétrons para o dímero.

Assim, analisamos a coerência dos cálculos com os valores experimentais fixando a

taxa de transferência de elétrons no valor experimental (k",if =5.5x1ger-t¡eo, e observando a

compatibilidade entre o valor de AG estimado e seu valor experimental .

Para o sistema alterado (item 6.2), supomos que a pequena alteração proposta na

carbonila não alterou de maneira significativa (mais que a margem de erro LG: 0.3 a 0.6

eV) os potenciais de redução do ânion radical do dímero. Assim, AGu* = AGiar
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Dados os potenciais de redução Eoþ,p'. lrrp)=0'g-1'5p707'

g.(t( )r tr( )t.-)= -1.7 (g)v10s, obtivemos os seguintes valores de LG Pæa

ransferências de elétrons direta LG* e de volta LGu"r"

Tabela 7.& Valores de ÅG calculados a partir dos potenciais

ãe reduçao para FADH- e indol (covalentemente ligado) e

T<.>T, p"r"äs transferência de elétrons de ida (primária) e de

volta p*u o dímero de timina. tC oþI/) são as estimativas de

e

as

mal()f AG

Transferência de elétrons

com a taxa

V LG o(eV

I n* - FADH-* -+T cT
ET1-- 

ltnao4cov)* -+T <>T

lr .rT'- -+ Enz - FADH'
BETl--- 

[r <>T'- -+indol(cov-)'*

-L.3(3).

-x.e(s)

-1.08(1,)

-1.41(1)

-2.7(3)

-2.6(6)

-2.31.(1)

-z.ee(1)

T.g.g.Estimativa da energia do elétron E

7.g.g.l.Estimativa da energia do elétron E para a transferência de elétrons primária

Segundo a Teoria de Marcus, a energia do elétron Ïur configuração de cornplexo

ativado E ê dadaPorTô:

E=-ví-+-+ (7.4)

'valorretirado da literatura: referências 30 e 108'
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onde .X, é a energia de reorganizaçáo, LG é a variação de energia livre da transferência de

elétrons e V{ é a energia do elétron na configuração nuclear de reagente (potencial de

ionização do doador).

As estimativas de E para os três doadores para as reações de transferência de

elétrons são mostradas na tabela7.4.

Tabela 7.4-Yalores de .E para os três doadores (FADH'e indol ),para as reações de transferência
de elétrons de ida (ET), de volta (BET) e de volta modificado (BETÐ (item 7.g.g.Z).O valor de E
Para o FADH- foi retirado da referência 11.

E
doador ("V)
FADH- -8.8

-6.s(2)

7.3.3.2. Estimativa da energia do elétron E para as transferências de elétrons de volta
(BET e EET").

Assumimos que o valor da energia do elétron imediatamente antes de ser

transferido é aproximadamente igual à energia do elétron imediatamente depois do

elétron ser transferido (transição isoenergéticala).Assim, supomos que a energia do elétron

no sítio aceitador é aproximadamente igual à energia do elétron no sítio doador, para a

transferência de elétrons primária EZ. Isso f.az corr. que a energia do elétron E seja a

mesma para as transferências de elétrons de ida (nf) e de volta (nnf) (item 6.2- as

energias dos elétrons E têm os mesmos valores da tabela 7.4). Ou seja, para essas

transferências de elétrons, o sistema mantém a mesma configuração dos núcleos, tal que o

sistema se mantém no estado ativado (configuração de complexo ativado).

Para o sistema alterado (nnf'), supomos que a pequena modificação na

configuração nuclear (comprimento de ligação da carbonila) não alterä a energia do

elétron imediatamente após sua transferência (energias do elétrons .E têm os mesmos

valores databelaT.S). Cálculos precisos das energias do elétron para a transferência de

lndol
(cov.¡
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tétrons de volta necessitariam de uma reavaliação das novas interações eletrônicas

eradas pela modificação sugerid.a do comprimento da carbonila' utilizando um valor

proximado da energia do elétroo pretendemos observar a variação do elemento de

natrizde transição eletrônic ã Tu provocada pela alteração estrutural sugerida. Assim, a

nodificação estrutural na carbonila aceitadora estaria (na presente abordagem) associada

r uma modificação na energia de ligação da carbonila, cujo efeito seria alterar a interação

:letrônica entre sítio doador e aceitad.or, analisada por.nóg através dq cálculo de. Tnt, ..-

2.3.4. Estimativa da Média Térmica FC dos Fatores de Franck-condon (item 4'4'2)

As estimativas de médias térmicas FC dos Fatores de Franck-Condon e as

consequentes estimativas de lu* e FCi* são mostradas na tabela 7'5' para os dois

doadores.

Tabera 7.5- varores de FC (utilizand o LG o-tøb.7,AJ paraas três doadores{'FÂDFr- e'indol ), para

as reações de transferência de elétrons de ida (ET). Para fins de estudo comparativo

FC ur, - FC m Para que Poss¿rmos estimar Â!uu, rclatívanente a )'uu' ' 
e FCÅn '

doador 1u*
("v)

FCi*

þr")þsJ 4u,
('v)

FC,,
(rv')

2

FADH- 2.30

lndol 3.44

1.32(1)

1.26(1)

1.02(1) 1.2(3)xl0-3

2(l)x10-to

2.5(6)xl0-7

2(2)xl}-tg0.e6(1)

cov)(

Como os fatores de'Franck-Condon FC medem a Soma das intersecções ou

,,overlaps,, entre os diversos estados vibr.acionais posslveis para os estados reagente e

produto, podemos interpretá-lo como uma medida de compatibilidade vibracional entre

esses estados.

o sistema enzimático contendo FADH- apresenta compatibilidade vibracional

(fC) Uem maior que o sistema indólico, ou sej4 o sistema enzimático é muito mais rico em
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estados vibracionais de energia próxima à energia do elétron E. Isso é principalmente

devido lACl mais elevado do sistema indólico com relação ao enzimático.

7.3.5. Cálculo de Too e identificação dos caminhos principais (de maior contribtrição no

cálculo de Too)

7.3.5J1. FADH- como doador de elétrons (complexo FADH-T<>T)

A partir desses parâmetros, realízamos o cálculo do elemento de rnatriz de

transição para a transferência de elétrons Too, para os diversos modelos descritos no item

63.1,. do cøp.6.

Os resultados do estudo da transferência de elétrons do FADH - x para o dímero, e

do ânion radical dímero para o FADH' (back electron transfer- BET) são mostrados a

seguir, para os três modelos estudados (item 6.1.1).

Tr ansferência de elétrons pntnøfla

Esse estudo da transferência de elétrons primária (item 6.2, eq.6.\) visa obter os

resultados dos cálculos de Too para os três modelos estudados e relacioná-los às estruturas

envolvidas em cada modelo (cap.6).

Primeiramente analisamos os valores totais do elemento de rnatriz de transiçáo Too

para cada par doador-aceitador de elétrons. Posteriomente fazemos um estudo mais

detalhado através da análise dos principais caminhos, ou seja, dos caminhos de maior

contribuiçáo de Too.

Apresentamos a seguir os dados referentes aos valores totais do elemento de matriz

de transiçáo Too para cada par doador-aceitador de elétrons:
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Os histograrnas du frg. 7.L (referentes aos dados da tabela 7.4) mostraûl' as

contribuições relativas de cada par doador-aceitador no elemento de matriz de transição

eletrônica Ton paracada modelo.

A análise dos histogramas para os três modelos que têm o FADH- como doador

mostrou que: para os modelosl, e2o aceitador 1 (4L) apresenta a maior contribuição para

o glemento de matriz d.g transição eletrônica total (Ton). Esse resultado é coerente, iâ que

Ç, é diretamente proporcional à distância do sltio aceitador (A) ao átomo 24 (modelo]-frg.

6.5) e 64 (model o 2-fg.6.6), sltios da adenina que estão ligados ao aceitador Por pontes de

hidrogênio.
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Fig. 7.1- Histogramns dos elementos de trønsição relatiuos (f,¿otøo=lToavl To¡ ,,¡,) entre os diaèrsos
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A inserção do doador 2 (D2) no modelo 2 sugere que a estrutura da flavina é essencial

Para a transferência de elétrons (D2 apresenta contribuição majoritária), como esperado, já

que o anel isoaloxazina (fig.6.L0) é a parte ativa da coenzima FADH-. O estudo da

transferência de eiétrons, considerando também a estrutura do dímero de timina (modelo

3) evidencia a importância do aceitador 2 (42) para o valor de Too. Ou seja, os

acoplamentos eletrônicos internos à estrutura do dímero, que se dão a partir da interaçã.o

do aceitador 1 (41) com a adenina (fi5.6.9) do FADH - são muito importantes, já que

demonstram a forte dependência de (42) com (41).

A análise das contribuições ao Too advindas'da interação de Van der Waalb com a

flavina se mostraram desprezíveis com relação às contribuições advindas da interação de

ponte de hidrogênio com a adenina , jâ que os valores de Too para os caminhos envolvendo

a interação de Van der Waals são sempre menores do que 6% dos valores para os

caminhos envolvendo a interação de ponte de I{.

Assim, a contribuição para Too do A2 têm origem na ligação do FADH-com'Al via'
adenina (figs.6,6 e 6.9), que se acopla eletrônicamente com 42, possibilitando elemento d.e

matttz de transição muito significativo para o A2 (-74% da contribuição de A1) (fig 7.L e

tab.7.6).

A consideração da estrutura do dímero (modelo 3) também revela os acoplamentos

eletrônicos entre os sítios AL e 43, e AL e 44, embora esses acoplamentos sejam

desprezíveis se comparados com os acoplamentos entre os sítios A1, e A2.

Nos modelos 1 e 2, que pressupõem os acoplamentos diretos entre FADH- e os

átomos aceitadores, os resultados demostram que os T* obtidos seriam desprezíveis para

os aceitadores 2, 3 e 4.Isso porque eles'se apresentam a distâncias bem maiores que o
aceitador 'L do FADH - (suas contribuições são proporcionais às suas distâncias) (fig. 6.7.).

Então, a estrutura completa do complexo FADH- -T <>Z modifica os resultaclos

obtidos na estruturas simplificadas (modelos 1. e 2), pois mostra uma dependência não

trivial de T* com as posições relativas entre sítios doador e aceitador de elétions.
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Apresentamos agora os caminhos de maior contribuição de Tn ern cada um dos

três modelos estudados:

Na tabela 7.6 sáo mostrados os valores dos elementos de matriz de transição

eletrônica para a transferência de elétrons (Ç ) primária.

Tabela 7.6-Yalorcs de elemento de matriz de transição eletrônica Tr¿ de ida totais

para os doadores e aceitadores dos modelos 7r 2 e 3.

ModeloL

r* (eV)

Modelo2

ro þv)

Modelo3

r* (rV)

D1.aL

D1.a2

_D1a3

D1-ø4

D2ø1

D2a2

D2ø3

D2ø4

soma

-0.89

-l.4xl0a
.-0.08

- 1.4x 10-a

-0.96

-0.92

-5.0x104
-0.08

-5.0x104
1.59

9.0x10+'

0.L4

9.0x104

0.73

-0.62

0.46

-0.07

-0.02

0.85

-0.63

0.09

-0.03

0.02

Comparando os modelos t e 2, é possível notar que a inserção da flavina afeta o

acoplamento entre doador 1 e aceitad or !, jâ que To aumenta de {.89 eV para -0.92 eV.

Além disso, fornece a grande contribuição associada ao doador 2, que se revelou ainda

maior que a contribuição devido ao doador 1".
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A seguir, para os três modelos, são mostrados os átomos envolvidos nos caminhos

de maior contribuição para o eremento de matriz detransição total (figs 7.2,7.3 e 7.4) (etapa

4,1tem7.2).

T{>T s \
¡l FADH.

11 \ J
^/?4Y <-

2t
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It
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t3

É-\ lfl

23 ?1 21
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Ð

I
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5
6 -/,
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Fig 7.2-Modeto 1. - FALDH- como doador de elétrons e dímero de timina como ateitøilor de elétronsAs

linlrorpontflhsdas ( - ) representøm,Ligøções ileponte de-hidrogênio. DtL.é o doødor de elétrons e A:58 é o

øceitador de elétrons 
'.As' 

setøs indiløm o ,o*inho de malor contrbuíção pnr?' o cølculo da tøxø de

ioirþìc"ao de elétrons. os sítios enumerødos são os sítios qeu førem pørte desæ cøminha.(estruturø

gentitmente ce dida por D mitry Me fun devll )

O caminho mais importante para o modelo 1' (fig'l'2) é o que engloba o maior

nrlmero de conjugações da adenina rfig6.15). Isso é pertinente com a delocalização

eletrônica üpica nas purinas (inúdazol + anel aromático)10e.
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Os caminhos mais importantes para o modelo 2 e modelo 1 coincidem na estrutura

em comum aos dois modelos (figs 7'2 e 7'3)'

sabemos que, para o modelo 2, o doador 2 (D2) é o sltro dcadcr de maior

acoplamento eletrônico com o dímero (frg.7.1). Esse acoplamento acontece no anel

isoaloxazina (frg 6.10), por meio de acoplamento desse sltio com o sítio 24 associado à

outra carbonila desse anel (fig. 6.1,0). Dessa maneira, o acoplamento entre carbonilas do

-CnQ

-I1li:=- Hæp
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FADH- é importante para o acoplamento eletrôrrico entre D2 e o dímero, via ponte de

hidrogênio com adenina ffigí.4'
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O aceitador 2 é um importante aceitador do dímero, devido ao acoplamento

eletrônico com o aceitador 1., o sítio que propicia a mais importante interação com o

FADH- , via adenina. Isso porque o acoplamento da flavina diretamente com o dímero

(via Van der Waals) mostrou-se desprezível comparado com o acoplamento da flavina que

se dá via adenina. Esse resultado é coerente ôom outros estudos presentes na literatura que

afirmam que a adenina atua como intermediária na trañsferência de elétrons11. A maneira

com que o acoplamento entre esses dois aceitadores se dá é via anel ciclobutil, ou seja, via

sítios que caracterizarn a lesão no DNA (caracterizam o estado de dímero- sítios que

envolvem o sítio de mais baixa energia -o sítio em que ocorre a lesão (ciclobutit)-e,10 ). Ou

se-ja, a relação entre os aceitadores l- e2é-Lal que. eventuais alterações eleLrônicas nesses

dois sítios, ou na interação entre eles, afetam fortemente o ciclobutll (fig6.17).

A partir dos dados apresentados, nos concentramos nos doadores e aceitadores que

apresentaram contribuições significativas para os três modelos. São eles: para o modelo 1,

D1 e o A1-; para o modelo 2,D1,D2 e AL;e para o modelo 3,lll,D2, A'1, e A2.Da mesma

forma, para invêstigar o processo de transferência de elétrons de volta, nos ativemos aos

caminhos principais (no sentido contrário), descritos pelas figuras 7.2,7.3 e 7.4.Isso porque

os demais caminhos são bem menos significativos, já que tem contribuição de no máximo

cerca de 50% clo valor deste, além desses.serem bastante análogos (os mais significativos).

Trønsferênciø de elétrons de ooltø (BET e BET')

A tabela 7.7 rnostra os elementos de matriz de transição eletrônica (Too) obtidos

para transferência de elétrons primária e de volta (equações 6.'J. e 6.2, respectivamênte" no

item 6.2). Em ambos os processo de transferência de elétrons primária (Ef ) e de volta

(BEf ou BET' ), mantivemos a notação dos doadores e aceitadores do processo direto

(transferência de elétrons primária) Dl , D2', Al' 'e A2. Assini,'nä tt'ansferência de elétrons

de volta, os sítios doadores sejam A1 e A2, e os sítios aceitadores D1 e D2 (transferência

de elétrons de volta tem doadores e aceitadores invertidos com relação à transferência de

elétrons primária).
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A variação percentual (LT"nVo) entre os elementos de matriz de transição

eletrônica de volta Tu*p de volta para o sistema alterado Ti,,Uøb.7.8) revelam que o

aumento do comprimento de ligação da cârbonila associada ao 41, principal aceitador do

sistema no processo direto, gerou diminuição do elemento de matriz de transição

eletrônica em todos os modelos. Para o A1 essa diminuição foi de cerca de -52%. O efeito

de modificação em Al- foi também muito significativo para os caminhos envolvendo AZ (-

43%). Isso demonstra não somente que os aceitadores 1 e 2 estão acoplados

eletronicamente, mas que o aceitador 2 tem uma resposta extremamente sensível à

interação com o aceitador 1.

Tabela 7.7- Yalores de elemento de matriz de transição eletrônica Tro para os caminhos de
maior importância entre os doadores e aceitadores reelevantes dos modelos 1,, 2 e 3, para
transferência de elétrons de ida To, de volta Tu* e de volta para o sistema alterado Z' .

LT"n Vo =lr[*l-lf r*llVr*l c a variação percentual de T"n para Ton (comprimento de ligação
alterado).

r* (ev) Tu* þv) ri,, Qv) LTu*Ta

Modelo 1 D1a1 -0.2632 -0.2632 -0.1312 -50.2

Modelo 2

Modelo 2

DlaL

D2a1

-0.2608

0.3540

-0.2608

0.3540

-0.1.250

0.7696

-52.1

-52.L

Modelo 3

Modelo 3

Modelo 3

Modelo 3

D1a1

D2a],

D'1.a2

D2a2

-0.2608

0.3541

0.1,1,39

-0.1.547

-0.2608

0.3541,

0.1139

-0.1547

-0.1250

0.7697

0.0654

-0.0888

-52.7

-52.1

-42.6

-42.6

É esperado que o modelo 3 represente com maior fidelidade o que acontece in aioo

do que os modelos L e 2,já que ele abrange as estruturas completas das moléculas doadora

e aceitadora(FADH- e T<>T). Assim, o valor de taxa que mais deve se aproximar do

experimental é o do modelo 3. Então, os valores de maior precisão de\Gn (dentro da

margem experimental de A'G) e, consequentemente de LGu* são estimados para os

resultados de Toopara o modelo 3 (item 7.3.2).
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A. abordagem do sistema de reparo sem contabilizar a estrutura do dímero e da

flavina (modelo 1-) apresenta valor de acoplamento eletrônico Ç bastante superestimado

com relação ao sistema que leva em conta também a flavina (modelo 2). Isso significa que

a- contabilizaçáo da flavina faz correções ao acoplamento via adenina (fig6.g) (principal

acoplamento dímero - FADH- ), diminuindo-o (em módulo). Essas correções são devido ao

doador 2 (correções ainda maiores, em módulo, que a contribuição via doadorl -modelol_-

vtde tøb 7.7), que se acopla eletronicamente com o dímero via interação entre carbonilas da

isoaloxazina (fig6.1,0), e posteriormente via ribitol e adenosina dinucleotídeo (fi56.g).

Analogamente, a Presença da estrutura do dímero (modelo 3) impõe correções ao

Too, advindas principalmente via acoplamento eletrônico entre carbonilas do dímèr o (tøb.

7.7). Ao desacoplar a carbonila aceitadora (aumenta o comprimento de ligação), ocorre

uma diminuição de cerca de 50% em Too para os modelos '1, e 2. Para o modelo 3, essa

diminuição é um pouco maior (-ill%).Para os modelos l e2,isso advém simplesmente do

aumento na distância adenina-oxigênio da carbonila. Para o modelo 3, advém também da

diminuição do acoplamento entre carbonilas que, por sLta vez, dirninui o acoplamento d<¡

aceitador 2corn a adenina (isso é mais evidente na tabela7.7).

A seguir são mostradas as autoenergias dos sítios associados aos caminhos mais

importantes para transferência de volta para o sistema alterado no modelo 3, para os

doadores DI (fig7.5) e D2 (ftç7.6) com o sítio aceitador sendo o sítio A2 (fig6.7). A análise

das autoenergias permite perceber os papéis de cada sítio no processo (etapa 4, item¿.2).

Não há alterações de ordem de grandeza significativa nas autoenergias dos sítios

em comum Para os três modelos quando analisamos cada par doador e aceitador

separadamente. Analisando os sítios comuns para pares doador e aceitador diferentes

observamos também autoenergias muito próximas com excessão dos sítios que se

avizinham das novas estruturas consideradas por cada modelo. Assim, o comportamento

das autoenergias dos sítios é análogo entie os modélos, de modo que o par doado r Z e

aceitador 2 representa mais amplamente o que ocorre com as autoenergias quando

desejamos entender, por exemplo, a influência dos aminoácidos na transferência de

elétrons, já que leva em consideração um número maior de sítios (caminho maior).
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para as transferências de elétrons de volta, para os dois sistemas diferentes

(alterado e não alterado) é posslvel notar que houve. o aumento do comprimento de

ligação da carbonila aumenta as autoenergias dos sltios associados ao ciclobutil (90 e 88) '

Além.disso, os sítios 87,88,90 e 99 apresentam o mesmo comportamento: a alteração na

carbonila provoca um distanciamento das autoenergias desses sítios da energia do elétron

na configuração de complexo ativado E . o srtios g5 e g6 sofrem respectivamente um

aumento e diminuição acentuados de suas autoenergias com relação a E '

o

0102030 40 50 60 70 80 90 100

I (número do sítio)

Fig, 7.5- Autoenergiøs pørø os sítios que cornpõem o cøminho principøl no cólculo de Trn parø n

trønsþrênciø ile elétrons ile ooltø (ku"r) porø D1A2 no rnoilelo 3, pørø os sistemøs ølterøiln TË"re

inølterøldo Tuur. Os sítios L, L6 e 42 øpresentøm nutoenergiø muito próximøs ao vølor de E:

respecthtømente -8.88,-8,59 e -7.96 eV. Isæ gerø autoenergiøs de módttlo muito grøndes pflrø as sítíos 4' 22

(232.51. e -359.85 eV).
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Eìg. 7.6- Autoenergias pørfl os sítios que cotnpõem o cøtninho pnncipal no cálculo fu Ton Paru n

trønsferênciø ile elétrons ile aoltø (kor)poro D2A2 no moilelo 3 pørø os sistzmøs alterøila e inalterøldo

Tu"r. Os sítios L,16 e 42 øprercntøm øutoenergin muito próxímas øo tnlor de E: respectiztømente -8.81,-

S,SA e. -7.85 eV. Isso gera øutoenergiqs de módulo muito grønilcs parø os sítios 4, 22 (532.61" e -314,52 eV)'

T.B.S.2.Indol como doador de elétrons (no sistema covalentemente ligado indol-dímero)

TtønsÍerùtcíø de elêfions Prímâriø

<* -10

10 20 30

Os resultados dos cálculos deToe para atransferência de elétrons de ida (processo

direto) r pàraos diversos aceitadores são mostrados no histograma da figutø 7.7 (etapa3,

itern7.2).

O aceitador 1 (AL) é o principal aceitador do sistema indol-dímero. O aceitador 3

apresenta a segunda maior contribuição para o acoplamento eletrônico total entre

moléculas doadora e aceitadora (- 17% de A1)'

Os valores de To¿ para cada aceitador, assim como o valor total para o sistema

indol-dlmero são mostrados na tabela 7.8.
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Fíg. 7.7- Histograma ilos elementos ite trønsiçño rclntiztos (lToat/t Tnø,a't) entre os ilh¡ersos øceitadores ilc

tÈffont pørø oiistemø cottnlentemente lígødo indol-dímero '

Tabela 7.8- Valores de elemento de matriz de transição eletrônica Trn de ida totais

pafâ os doadores e aceitadores dos complexo covalentemente ligado indol-dímero.

Tr, (ev)

E 0,5

Da1

Da2

Da3

Da4

soma

23.34

0.97

3.99

0.56

28.86

Trurys,ferênciø ite elétrorys 4f ttoltø (BFT eBFTa)

Os valore s de Ton pffi¡ fransÍreÉrrcia de Blétrons de ida e volta sãp mostrados na

taþsla 7.g . LTBErw=lrin l-1rur,lflrrrrl obtido fpide -3.5To'
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Tabela 7.9-Yalares de Too para o complexo coüalentemente ligado indol-dímero.
Reação Too

("v)

TE

BET

BET,

28.86

28.86

21.85

O acoplamento eletrônico Tro entre sítios doador e aceitador é muito grande (em

torno de 28-29 eV para as transferências de elétrons de ida e de volta). No entanto, o valor

de ltCll)" é grande (tøb.7.5, item 7.3.4), o que propicia sm FC muito pequeno, indicativo

da pequena compatibilidade vibracional entre os estados reagente e produto. Apesar do

grande acoplamento eletrônico, FC pequeno garante uma transferência de elétrons não-

adiabática.

A pequena compatibilidade vibraciclnal FC entre indol e dímero (no complexo

covalente-cøp.6) pode ser interpretada como grandes diferenças nos modos vibracionais

não diretamente envolvidos na doação ou aceitação do elétron. Isso porque jâ para a

transferência de elétrons de ida Q*), FC é pequeno, o que indica que a

incompatibilidade vibracional jâ é anterior à alteração na carbonila aceitadora. Essa

alteração só vai acentuar essa diminuição de acoplamento vibracional, tal como no sistema

contendo o FADH- como a molécula doadora de elétrons. Para o sistema FADH- -T <>T

(item 6.3.L), essa compatibilidade é -107 vezes maior (tøh.7.5), dada a anologia de parte dos

modos vibracionais da isoaloxazina (fig6.70) com o dímero (particularmente com as

carbonilas das pirimidinas).

A transferência de elétroru de volta com a cárboirila desàcoplada.foi estudada

através da diminuição da energia de ligação da. carbonila aceitadora de -I.4 eV. Essa

diminuição equivaleria ao aumento do comprimento de ligação da carbonila para ci

sistema contendo interações dependentes da distância entre doador e sítio aceitador. É

possível observar que há uma diminuição de -3'/" no acoplamento eletrônico entre doador
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e aceitador, em decorrência do desacoplamento da carbonila. Essa porcentagem é bem

inferior às diminuições ern Ton obtidas para o FADH- como doador (-50 %, tabela 7.7).

A3

43

l4
A1

A4

t017

A2

Eig 7.g-Estruturø ilo complexo cgyalente.inilol-dímero. A estruturø é colorida conforme o tipo de átomo:

aerde (cørbono , hiarogclioù izut (nítrogênio);aermerha (oxigênio); oioleta (f"sf"rr) os ótomos enumerados

são os ótomos qu, ,impOi* os caminios de mttior contribuição pør1 Toe ' As støs pretas mos.tram o,

cøminho cornump*i oí prrrcipøis øceitadores (AL e A3). As ætøs oerde e ømnrelas mostrøm ø continuøÇão,

dos cøminhas (ætøs ioíotS poro o, øceitødnre's A1- e A3, respecthtømente. o daødor D (sítio 3) é o sítio

inilótico de msior probøbitidade de dondor elétron9a'

As autoenergias para as transferências de elétrons de volta pafa os aceitador

principais A3 são rnostrad.as a seguir (frg.7.g), Para os caminhos mais prováveis ilustrados

na fig.7.8. (43 interage eletronicamente com AL através dos sltios do ciclobutil, de modo

que alterações no acoplamento eletrônico do indol (fig6'11) com A1' afetam A3 via

alterações nas autoenergias eletrônicas no ciclobutil). A autoenergia do sítio 20 aproxima-

se da energia do elétron Z.

O desacoplamento da carbonila aceitadora (alteração suposta no comprimento de

ligação da carbonila aceitadora) gera um aumento das autoenergias em todo o dímero

(ver fig.7.g), incluindo o anel ciclobutil. diminuindo a taxa de transferência de elétrons de

volta. Isso ocorre'principalmente ao baixo valor de energia de reorganrzação a que

caracteriza a transferência de elétrons de volta com o desacoplamento da carbonila (com

relação à variação da energia livre), já que o acoplamento eletrônico Toe sofre diminuição

de apenas -i% (tabetø 7.g). oa seja, esse desacoplamento da carbonila contribui para

eficiência da separação dos dímeros, na med'ida em que diminui a eficiência da

-CrQ
-N....,H
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transferência de erétrons de vorta. portanto, neste sentido o sistema indol-dlmero

apresenta características interessantes pata oreParo dos dímeros de pirimidina'

20
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5

0

-5

-1 0

-15

-20

-25

-30

-35

o
E

o2 4 6 8 l0 12 't4 16 18 20 22 24 26

I (número do sítio)
Eig. 7.9- Autoenergiøs parø os sítios quc compõem o cøminho princþat no cólcalo de T pørø ø trønsþtênciø

de elétrons ilc oolta ptrn os sistemøs inølterøilç Tun e slterado T!r, .pørn A3 pørø o sistema

coanlentemente ligaito initol- T <> T

7.g.6. Estimativas dos Fatores de não-adiabaticidade FNA pot meio de comparações

entre os parâmetros energéticos eletrônicos e nuclearesz lf ̂ lf 'a" e lf onl'fC

7.9.6J1,. FADH- como doador

A tabela 7.10 mostra os Fatores de não-adiabaticidade (FNA) (item 4-1', etapa 12,

1tern7.2)pafa as transferências de ida e volta pafa o modelo 3.

.. Como vimos, a inserção da flavina e da estrutura do dlmero contribuem pafa

diminuição nos acopramentos eletrônicos entre as molécuras doadora e aceitadora. A

diminuição de (F.N. A) paruo sistema alterado (transferência de elétrons de volta) decorre

da diminuição do acoplamento eletrônico devido à carbonila aceitadora' Então' ' a

transferência de elétrons de volta, caso ocorresse seria mais não-adiabática com a carbonila

l T 
".r"Tu.

+
i

+
i

I

t
:
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sacoplada, o que está associado à diminuição na taxa de transferência de elétrons de

,lta.

.stema alterado e inalterado) .

rlodelo lm
wd
Auil

lr*1. FC,, lr*rl- rc *, lr;r,1. FCi*u W
Li*

,bela 7.10- Fatores de não-adiabaticidade (FNA): comparações entre lrrnl (acoplamento

:trônico) e :a variação energética dos modos vibracionais entre estado reagente e estado

oduto (Al; e 
"o*p"tibilidade 

vibracional (FCl para transferência de elétrons de ida e volta

3 0.11 0.04 0.02 6.3(3) x 10-s 6.3(3) x l0-5 5.3(6) x l0-e

g.6.2.Indol como doador (no sistema covalentemente ligado indol-dímero)

abela 7.11- Fatores de não-adiabaticidade lr*l
Å"

. lTonl. fC pa"a o complexo covalentemente

gado indol-dínnero.
Reação lr^l-rclr^l

I
ET

BET

BET"

70.39

22.90

29.01

6(1) x 10-e

6(1) x 10-e

6(l) x l0-t7

,.g.7. Estimativas das taxas ke das eficiências Õ das transferências de elétrons

rstudadas

'.3.7.1. FADH- como doador

A superestimativa de Ton para os modelos 1. e 2 implica na suPerestimativa das

axas de transferência de elétrons para esses modelos. Isso demostra uma coerência das
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estimativas de ÂG e ). de maior precisão (tab.7.4, iterrr7.3.2), já que esperamos que o

modelo 3, por levar em conta toda a estrutura das moléculas doadora e aceitadora

representa com mais fidelidade o sistema in aíao do que os modelos anteriores.

Tabela 7.12- Yalores de elemento de matriz de transição eletrônica Too total e taxa de
transferência de elétrons de ida TE,bE, volta T"*,kun e volta para o sistema alterado
T;',kou* (comprimento de ligação alterado) , respectivamente, para os modelos L,2 e 3 (para os

valores de AG e ,1. databela 7.g1. LTBETE":lf ;*l-lTu*lllrr*l é a variação percenrual de Tu*

pata Ton . LkBErfo:lt<inl-1n"*ll,r"*l é a variação percentual de k"* pan ki*.
TEr T"o Tå* LTu*Vo k,r ku- (r-t ) ki'n

("-')
LkunVo

Modelo ("v) ("v) ("v) ("-')-l("

1

2

J

-0.964 -0.964 -0.486

-0.725 -0.725 -0.353

-0.022 -0.022 -0.012

-49.6 7 (2)xrot3 6(2)xtot3

-51.3 4(2)xlot3 4(2)x1ot3

-45.5 6e)xloe S(Z)xroe

3(2)x108

2(2)x108

3(2)xl}s

-100

-100

-100

A comparação entre as taxas de transferência de elétrons de volta (etapa 1,1, item

7.2) para o sistema alterado (BET') e inalterado (BET) evidenciam que há uma diminuição

de cerca de 99% quando aumentamos o comprimento de ligação da carbonila aceitadora.

A proporção de diminuição dessas taxas é muito maior que a proporção de diminuição de

Tro, indicando que ela é decorrente majoritariamente da diminuição do acoplamento

vibracional e não do eletrônico (60% de alteração em Ç implicariam numa diminuição da

taxa em -36/o, mostrando que, dos 99"/" totais, 64/' advém de alteração no Fator de

Franck-Condon, ou seja, da incompatibilidade vibracional).
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.g.7.z.Indol como doadot (no sistema covalentemente ligado indol'dímero)

'abela 7.13- Valores de ke Ton Para o complexo covalentemente ligado indol-dfmero.

Reação Ton ft (r-'
('v)

1.3(7) x 10e

1.3(7) x l0e

t2(16)

TE

BET

BET.

28.86

28.86

27.85

2.4. Resumo dos resultados

As variações de energia livre ÂG estimados a partir dos potenciais de redução dos

loadores e aceitadores de elétrons por meio das equações 7.2 e 7.3 são resumidos na

tab.7.14, para os sistemas contendo FADH-e indol como doadores de elétrons na

fansferência de elétrons primária.

Tabela T.lLYalotes de AG calculados a partir dos poten-
ciais de redução para FADH- e indol (covalentemente ligado)
e T<.>T, p¡üa as transferência de elétrons de ida e de volta

o dímero de timina.
Reação de T.E eV LG o(eV

ET
Enz - FADH-* -->T <>T

indol(cov)* -->T <>T

lr .rr'- -+ Enz - FADH'

1, .t T'- --, indol(cov.)'*

-1.3(3).

-1.e(5)

-L.08(L)

-1.41(1)

BET
-2.1(3)

-2.6(6)

-2.3L(1)

-2.ee(1)

Talor retirado da literatura: referências 30 e 108.
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IJm resumo geral dos principais dados obtidos através dos cálculos de transferência

de elétrons para a reação de reparo dos dlmeros de timina é mostrado na tabelas7.15 pata

as duas moléculas doadoras estudadas (FADII- e indol)'

Na tabela 7.15 são mostrados os valores dos parâmetros eletrônicos e nucleares

necessfuios p¿Ifa o cálculo da taxa de transferência de elétrons.

TabelaT.lS-Valoresde LG,A, FC,Y;,E,lTonl' .k pÍüaostrêsdoadores(FADH-eindol),

para as reações de transferência de elétrons de ida (ET), de volta (BET) e de volta modificado

(BETa).

doador reação tG (ev) vf (ev) E k1
lTon

FC 2

I

2('r) ('v) (rr')
V

('-')

FADH' ET -1.08 0.47

lndol
(cov)

I.2(3)x 10-3 4.8xlo{ 6(2) x lo'q-8.8

BET -2.31. 't.32 -8.8 ' 1.2(3)x 1g 3 4.8xlo{ 5(2) x lo'

BETa -2.31, 1'.02 -8.8 2.5(6)xl0-? l.4xl0{ 3.3(2)x105

ET -1..41. 0.41. -7.2 -6.5 1.6(9) x 10-10 832.9 1.6(9) x loe

BET 2.gg 1.26 -7.2 -6.5 2(1)x10-'0 832.9 1.3(7)x10e

BET" -Z.gg 0.96 -7.2 -6.5 2(2)x tg-'s 77s.6 r2(t6)
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L Discussões

Iremos concentrar a discussão na análise das eficiências de reparo Q,,ro,o para os
sistemas FADH-T<>T'e indol-T<>T de acordo corn o modelo expresso na equacão (6.8):

ET spl (8.1)

onde de (6.4), temos que a eficiência Õ-do processo de transferência de elétrons é dada

@Er
kEr k*'Tuo (8.2)

ko +kn

onde koé a somatória dos taxas dos processos que competem com a transferência de
elétrons primária de taxa k* e:

(Þo(Þ
reparo

Por

1

'ex'' kn + k;
(8.3)

é o tempo de vida do estado excitado associado ao complexo doador excitado-dímero.

Admitindo ku* como único processo que pode competir com o splitting, temos que
(6.5)

o"p,:#Ç (8.4)

(8.s)

Sabendo que:

FCrh2n
fi

t--NET - ET

assumimos a mesma forma para a taxa da transferência de elétrons de volta, isto é:

=+ rln FC"n (8.6)BETk
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onde

FCn = @o ),Er k".T)-''' ."-r(-fffi
(8.7)

FC"n =@o Lu* k".T)-t'' _(acun + 1"o)'
4. A"n .k, .T

Substituindo (8.2) e (8.a) em (8.L), e utilizando as expressões de Marcus (a.56) para

as taxas de transferência de elétrons de ida e de volta (8.5) , (8.6) e (B.T) :

-l

reparo

FCu*
FC*

-2
l+to{ .ri T'a "*)

1 k
q

q+kÕ + (8.e)
kspl T,A FC*

Dividimos nossas análises do comportamento da eficiência de reparo com os

diversos parâmetros em 4 etapas:

1) Estimativa de Å."* considerando as demais grandezas estimadas a partir de

dados espectrais, eletroquímicas ou calculadas explicitamente, para vários valores de

@u*lTn)t, incluindo o sistema alterado exemplificado.

É importante observar que a estimativa dos parâmetro energia de

reorganizaçáo 2r* para a transferência de elétrons de vclta, a partir de dados espectrais

(deslocamento de Stokes) é inviávelr por envolver a estimativa da absorção e emissão de

um estado radicalar.

A estimativa da energia do elétron para o estado imediatamente anterior à

transferência do elétron de volta a partir do potencial de ionizaçâo e' inviável por tratar-se

de um estado radicalar, que não constitui um estado ligado. No entanto, como a
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transferência de elétrons é uma transição "horizontal", o! seja, isoenergêtrca, esperatnos

que a energia do elétron seja aproximadamente a mesma, imediatamente antes e depois da

transferência de elétrons primaria (cap.A), a menos que haja um iearranjo dos ntlcleos

entre a transferência de elétrons primária e a de volta.

Estudemos, então, as diversas possibilidades de como um possível rearranjo entre

essas duas transferências de elétrons alteraria T]r, cornrelação a TÎr. Assim, para vfuios

valores de \r"rrl' llr"rl'), estimamo s 13s7, fixando todos os demais parâmetros da

expressão (8.9). Para o FADH- e para o indol obtivemos os resultados ilustrados nas

figs.8.I,, 8.2 e 8.3,8.4, respectivamente.

FAÐH-

lT"rrf

lrÍ
1tu

-* iil
1

- 
t.2g

- 
0.1_- û.01

0,

0.

iÞ rspato

û

0 4 6

)""rr(eV j

Fig 8.L- Q,"*,o por )"u", pnra o sistemø contendo FADH- como doødor de elétrons, pørn adrios

oøtores tu lTuurf llrrrl .

Para cada valor de eficiência de reparo A ,"ooro há dois valores possíveis para lss7, um em

cada região de Marcus. Na região em que \eV < Ãur, 32eV , o aumento de )"u* diminui Q,"ro,o

e consequentemente aumenta kurr. \sso catacteriza o comportamento na região invertida de
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Marcus. Na região em que 3.5eV31urr<6.3eV, o aumento de Lu, diminui @o*,o e

consequentemente dimifid ku", .Isso catactetizao comportamento na região direta de Marcus.

Para ambas as regiões de Marcus, a eficiência de reparo @,"*- satura em cerca d.e

90%. Considerando o valor experimental para a eficiência ' de reparo Õ'4 o 84yo,

concluímos que a enzima Fotoliase, mesmo sendo eficiente no reparo do dímero de timina'

não está operando no seu limite máximo de eficiência.

Pata @n*,;"= O"4'x84Yo,'obtivemos valores de ),"r, errtre 0.9eT e l.2eV ; para valores

a. \r*rl' flrrrl')"ttte 0.01e 100. Portanto, variações em T]", daordem de 100 vezes para

merìos ou païa mais em relação u Ti, implicam-ern variações de no máximo 0.3eV em' Å,¡¡r.

Quando evenfual rearranjo dos núcleos após a transferência de elétrons primária não altera o

elemento de mahiz de transição para a transferência de elétrons de volta (ou quando esse rearranjo

não ocorre ), \rurrl' llTrrl')= I e )'u6, x 0.966eV .

Õ'ry

0.

0

Õ' tepafo

0

0

FADH_

1.20 I 1 1.6

hsrþv)

Fig 8.2-Qn*o por )"uu, pøra o sistema contendo FADH- como doødor de elétrons, paÍøaários

aalores tu \r*rl' llrrrf), foca.tizøndo aregião inttertidn ile Marcus.

lr""rl'
VÍ
100:10
1

- 
t_29

- 
0_1

- 
0-01
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O sistema indol-dímero também tem sua transferência de eléfrons com

comportamento na região invertida de Marcus'

Descartamos a possibilidade da transferência de elétrons de volta ser regida pelo

comportamento na região direta de Marcus, visto que, isso acarretaria valores de Å,"",

superiores a 3.5eV (frg,8.l),e portanto, maiores que a energia absorvida peio cromóforo antes da

transferência de elétrons primária ("-3.4ev para o FADH- ). o mesmo ocorre parâ o indol, que

na região direta Ø*, j65ef) apresenta valores de lun incompaúveis com a energia

absorvid.a pelo indof que é de cerca de 4.4eV (fr5'8'3)'

1

0 indol

0.

rcFEtO

t.

0.

0 4

Å"rt (ev)

Fig g.3- @,"*o por ).u* pøîø o sistema contendo indolcomo ilnødor de eléttons, pørø aários

aatores * \r*rl' llr*l').

para er"oo,o= @"4 o8o/o, obtivemos valores de )'ug ertre l.teV e l.3eV , para valores de

\r*rl' llr"rf)entre 0.01 e 100. Quando eventual rearranjo dos nfrcleos após a transferência de

t

lrrrrl'
lrÍ
1tu
10
1

u.1
tl.01

I6z
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elétrons primária não altera o elemento de matriz de transição para a transferência de elétrons de

votta, ou seja quando frr""rl'llr"rl')=1 (que corresponde a

indol
lrrufw
100
t0
1

0.1
0.01

0

o
0

?epaÍo

0.
ÕttF

0 I 1.1 1.2 1,3 1.4 1.5

hnþv)
(lr;",1' ll, *l') = 7), 13sv x t:vev'

Eig 8.4- @ n*o por )u* parø o sistemø contenda indol como iloailor de elétrons, paraaários

oøIores fu @ur, /Trr)' , focatizønila a região inaertiilø de Mnrcus.

Atab.S.lmostra os valores estimados )"u* eFC"rr para @r", /Trr)' =l,quando a

eficiência de reparo é igual a experimentalÕ"*p.

Tabela 8.l-Valores de )"u", e FC u"restimados para (Þ"4

)"urr(eV) FCu"r(eVl)

FADH_

indol

0.e7(l)

r.18(1)

3(s) .10-8

4(2)-ro-12

Assumind o \r"*l' llr*l')=1, analisemos o comportamento da eficiência d.e reparo

com os demais parâmetros, mantendo fixos os valores estimados de T],, Ar, , LGn . ko.

Reescrevendo a equação (8.9) Para essas condições, temos:

I

\
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-l

1*FCur, .Ll o
FCffi k,ot ("s

FC
21t ^,1't"'

n-Ltú kq
o ++-. ri, ET (8.10)

rewo h FC,,

Alternativamente, escrevendo (S.10) em termos de k* através da equação (8.5),

temos:

q k+o fepato 1*ku"
km k,pt

r).*f(r (8.11)

4

para procurar mecanismos que maximizêÃ @,"Nro, segundo o modelo explesso na

eq.(8.10), podemos, alternativamente, esfudar o comPoltamento de @o*,o com relação a

f],(frgt. 8.5 e S.ti), fixand.o os demais parâmetros (AG"¡ i)'"7',LGannkn e k*r) nos dados por

nós estimados tøb.7.21e7.22 e considerando o valor estimado de)'u", para O"ry (tøb.8.1)-

2) Análise de Qo*,o com lz:rrlt

FADH-

Õ'nparo

0.

0.

0 2 3

lrrrf ¡f ev21

Fig 8.5-e,"*,o po,lf nl' prffa o sistemn contendo FADH- como dondor de elétrons. Alinha

pontithnda ilustrø o aalor ae lf url'pørø o quøl Q,"*,oé máximo (aøIor limite fu lf rrl' ).
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indnl
Qr**o

û¿5

4u t20 140
20

Vof @v')

Fíg g.6-e o*,o po,lf 
"rl' 

pørø o sistema contendo indol como ilnnilor de elétrons' A linhn

pontithada ilustra o oot'o, d, lf nl'po'o o qunl O o*,o é máximo þølot limite ae lf "l' )'

podemos constatar a presença de um valor limitante de lfrrl' (7'104 eV2 para o

FADH-e20eV2paraoindol),Paraoqualaeficiênciadereparoémáxima.Abaixodesse

valor, Qo** cresce com O aumento em lTrrl' , e acima d'esse valOr' Qn*'o diminui com o

aumento em lrrrlt.

Observamos que esse valor limitante de lfnl' é bem menor para o FADH- do que

para o indol. Apesar disso, o sistema indólico apresenta eficiência de reparo máxima de

10%,o que tofna o splitting pouco competitivo com relação à eficiência de transferência de

e1étrons de volta.Isso ocorre principalmente Porque lTorl' olT"rl" e valores attos de lftnl'

favorecem tanto a transferência de erétrons primária como a de vorta. portanto, t'tão ê

interessante que lf"rit tenha valores altos demais'

Assim, o aumerrto de lf nl' nem sempre contribui para um repafo eÍicaz' Isso ocorre

porque esse parâmetro influencia também a transferência de elékons de volta, processo

que compete com a separação dos dímeros. Mesmo quando o sistema sofre rearranjos

imediatamente após a transferência de elétrons primária, o sistema sofre alterações no
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elemento de transição que refletem essas alterações, mantendo as demais informações que

são originariamente do processo direto. Em outras palavras, esper¿unos que essas

modificações sejam localizadas em determinados sítios atômicos que têm sua posição

relativa modificada (e com ela seus graus de liberdade vibracional), como sugerem os

resultados obtidos para o sistema alterads (alterações nas posições reiativâþ'ifê ãtomos

modificam o elemento de matriz de transição eletrônica).

É importante observar que lfnl' pode ser alterado,modific¿indo-se a estrutura das

moléculas, introduzindo ou eliminando sltios, ou alterando as distâncias entre eles.

A seguir, tentaremos analisar de que maneira podemos alterar o sistema indólico

com o intuito de torná-lo um sistema tão eficiente quanto o enziináticci'(crd,iriófciro

FADH- ). Para isso deixaremos fixos todos os parâmetros estimados para expressão (8.11)

exceto X* e ),uu, .Fazemos isso pña Q,"po,o = 0.07,0.1,0.3 ,0.7 e 0.84 .

3) Análise do cornportamento de .A"ur,colnofunção de Ar, paravários.valoles.de',

fixo.

A fig.8.7 mostra que o sistema contendo o FADH- como doador de elétrons é tal

que o valor estimado X"r =0.47eV é o valor mlnimo para o qual Q,,** = O'4 x84Ya. Aa

seja, somente para 2u, 20.47eV temos eficiências de reparo. A,"*,o > 84% .

reparo
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Å*r(eVl
t. FANT,-

t.

0.5 I 1.5 2.5

Å,y¡þrr)

Fíg 8.7- .1"*, por .l,o pøra Tárìos uølores ile eficiênciø ile repmo Ô ru,o-, pørø o sisÞma

contenito FADH- como iloailor ileelÉtrons.

No caso do indol (figs.8.8 e 8.9), o valor estimado Ãw =0.4leV , é superior ao valor

mínimo rrecessfuio parâ Õ,eeøo sejaiguat a8H;% (Õr* =84Vo)'

ib- rqtøro

- 
8.07-- u.10

- 
0.3t

- 
0.70

- 
0.84

- 
0.85
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indol

0
o fspafo

0.t¡7
0.10
0.30

- 
ü.70

- 
0.84

)'rn@V)
0

2 3 4 5

Å,¡r(evJ

Eìg g.s- l"uil por 1,", pørø oórios uølores de efciênciø de repøro Q ooo- , pørfl o sistemn contenda

indol como doailor de eLétrons.

0.

i

1 iÞteI!E'to

- 
t.u7

=-. 0.10

- 
0.38

- 
t-70

- 
0.84

1

Å'rt (ev\

indol

0.4

0

0

0.

0

00.35 0.45 0.5 û.55

Å'tr(ev)

Eig g.g- x"u", pú lnr pøra aários valores de efciêncin de repøro @,,*,o ' pøIa o sistema contendo

indol como iloødor de elétron, para ø tegião inaertida'

Para analisarmos em detalhe os gráficos de )-u* por )'Er(frSS'7 e 8'9), voltemos às

definições de )"", e )'u", :
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1n ê a diferença de energia vibracional entre os estados intermediário transiente

(radicalar)D*' -T <>T' e o estado excitado [nx-r +r] ern suas respectivas posições de

equilíbrio; e Lu* é a diferença entre energia vibracional e o estado fundamental

ln-r<>Tl e o estado intermediário transiente (radicalar)D*'-T<>T- em suas

respectivas posições de equilíbrio, tal que:

A- = n lo* -T <>r'-l- øvlo*-T <>Tl

uuo = ørlo* -T <> r- l- øvlo -T <> Tl

(8.12)

(8.13)

onde ,Ev é energia vibracional.

Assim,

Au*=t+1* (8.14)

ll
onde y=Evlo*-T <>r'-l-nvfn-r <>rl é a diferença de energia vibracional entre o

estado fundamental inicial e o estado excitado em suas respectivas posições de equilíbrio.

Sabemos que An pode ser estimado pelo deslocamento de Stokes l,v (.1* = ¡y)ts,
e consequentemente (8.14) Lrn : y + Lv .

Em sistemas que apresentam transições n -->n*(arnbos os sistemas estudados), se

aumentarmos a polaridade P do meio em que um cromóforo está imerso, aumentamos

2"^ com relação a ),ou,, e conseqüentemente aumentamos tv Q"*). Portanto, ),Er

aumenta com a polaridade P do meio26. )"rn aumenta com p e y

A quantidade y depende da diferença de energia vibracional entre os estados

excitado e fundarnental em suas configurações de equilíbrio. Assim, quando as geometrias

internucleares de equilíbrio não são diferentes, J =0 e o espectro de fluorescência é a

imagem especular do espectro de absorção correspondente. Quando isso ocorre os
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espaçamentos entre as bandas vibracionais no espectro de absorção, que correspondem as

diferenças de energia vibracional no estado excitado são iguais aos espaçamentos no

espectro de emissão, que refletem as diferenças de energia vibracional no estado

fundamental ot.

Dessa maneira, y pode ser associada ao grâu de especularìdade entre os espectros

de absorção e emissão. Analogamente, essas diferenças de energia vibracional podem ser

obtidas através da Espectroscopia Raman.110

Com base nessas definições analisemos corno podemos passar de uma eficiência

para outra (de uma curva de nível para outra dasfigs. 8.7 e 8.9\, variando P e y .

Uma possibilidade seria através de um aumento em.Â.", ê Lrn 'simultaneamente

(eq.8.14), de modo que podemos propor maneiras factíveis de passar de uma curva de

eficiência (uma curva de nível para outra).

Uma maneira é fixar o valor de !, pot exemplo em !=0, e introduzir urna

correção linear a 1o devido à variações na polaridade, que denotaremos por Â,o.Isso

impõe as seguintes correções em 1* e Aun , obtendo..assiÌn os nc,vos vaiores'para as

energias de reorganizaçáo primária 1n e de volta hn:

1* = 2n + )", (8.15)

Lru, = (1* * y)+ 2o (8.16)

onde lrn =(1* * y)

Outra maneira é fixar o valor de )", (fixar a polaridade) e impor variações a 1r*
através das variações em y, tal que:

4n:l*+v (8.17)

! = lo * L! (8.18)

onde

lo: Ã"rr - Iu (8.19)
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Analisemos o comportamento de Q,*,o com )', (variações na polaridade), obtido

ras,ûgs. 8.10, 8.71e 8.12.

0

iD- tqño
FAPH-

0.1

Å"nkïrl

Ftg g.70-.Q owu ?% Â, o, pørø o sistentø aontendo 
. 
FAÐH - @w dødor de eléfion.

indø|.

-0.1 û 0.05 o.1

)'nf€v\

Eìg 8JL-@ reøn pot Å.0, pørø o sis:þemø eontendo indol c.sma doødor de elétron.

1

0.

Õ'lqßÛo

ts2



û.

Õ'nËìîrc

FAÐH-

indol

0 01 o.2 Û.3-0.2 -Û.1

Å.n@v)

Eig 8.L2-@,"po,o Por )'0, pørø o sistemø indolico e o enzimótico

Podemos observar que, pafa ambos oS sistemas há um aumento d" Qr"*,ocom )"oatê

r¡.rn deterrninado valor limite de polaridade 1'r, a.patlit do qual há urn decréscimo com o

aumento na Polaridade.
podemos ver, que o sistema enzimático, pata os valores estrmados de )"r, a partir

dos dados experimentais, encontra-se na parte ascendente com a polaridade, de modo que

um pequeno aumento da polaridade aumentaria ainda mais a eficiência. um aumento

superior da polaridade leva o sistema à região descendente, diminuindo assim Q,"*,o cofr

o aumento de )'0.

Isso não ocolïe pata oindol, que, nas condições experimentais' se encontra na curva

descendente, ou seja, o aumento de polaridade gera diminuição em @,"*,o'

Estes resultados estão em excelente concordância com dados experimentais da

literatura2o que mostram que o comportamento Cas eficiências de ambos os compostos ""
com mudaça na polaridade do solvente são exatamente (ao menos do ponto de vista

qualitativo), como previsto acima'

Analisemos o comportamento de @,"0o- com þ (variações em y) (eq' 8'17, 8'18 e

8.Lg),mantendo )", fixonos valores indicados na legenda das figs' B'13 e 8'1'4'
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FADH-

(Þ
Å.n{ev)

- 
0.03

-0
-_0.06

nParc

0

2 -0.1 û û.1 t.z 0.3

Ly(ev)

Eig g.ß-a,"po,o por Ly , pørø o sistema contenilo FADH- como doador de elétron

indol

I

(Þ
têpûto

-0.3 -o.z 0 01

Ly{evJ

Fig 8.1-4-@,"po,o ?ot Ly , pørø o sistemn contendo indol como doador de elétron.

Vemos qué ao dîmìnuir y (¡y.0) aumentamos significativamente á eficiência de

reparo A,uoo,o para um determinado 2r. Esse efeito de aumento da eficiência de reparo

com a diminuição em y é mais pronunciado para os casos em que 1120, e é bastante

sensível com ),e (fig.ïJ(). É importante notar que para todos os valores de )'p ê

Å"r(eV)

- 
0.CI6

-0
-_u.05

Þ

4

ts4



mprescindível que haja uma diminuição em y Pæaobtermos altas eficiências de reparo'

/ejamos ent¿lo o que possibilita a obtenção de valores menores de y '

um valor peçlueno de y significa que o sistema em que o cromóforo está inserido

rã' se artera muito.vibracionalmente em decorrência da excitação, de mo{o que o estado

lxcitado pode ser vibracionalmente mais próximo do estado fundamental, em suas

posições de equillbrio. Isso corresponde a dizermos que, quanto menos perdas de energia

vibracional tivermos para outros mecanismos competitivos, mais eficiente é o reparo'

Dessa maneira estamos dizendo que é preciso que maior energia vibracional possível seja

transferida pafa o dímero, o que sugefe que a alta estabilidade do dimero possa sef

revertida com ganho de energia vibracional'

Como a reação estudada é fotoindu zida, essa energia deve ser traruferida, apÓs

absorção e conseqüente formação do estado excitado e está intimamente ligada, corn. a

capacidade do sistema em sofrer relaxações vibracionais. Quanto menor essa capacidade

(menor / ), menos perdas energéticas temos para outros pfocessos competitivos à

transferência de elétrons

A necessidade de pequenas perdas energéticas vibracionais em outros processos

(competitivos)paraobtermosumfepaÏomaiseficienteimplicariananecessidadede

ganho d.e energia vibracional para o estado transiente (mais especificamente o dlmero) '

4) Análise de 1"u,,com A,, patavários valores de Qn*,or pÍüa vários valores de

LGu*

variando o LGuuru vimos que o limite inferior de Â'r, necessário para obtenção de

eficiência de reparo maior que &t% (Ô,**>54%) não se altera' Entretanto' pudern'os

perceber que os valores requerido s de )'u* aumentam ou diminuem na direta proporção

com lÂGu"rl, o' seja, se diminuirmos llCrrtl, dimin'iremos proporcionalmente os valores

requerid.o s de I'u* para obter um reParo eficiente'
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Está previsto na literaturalll que a introdução de interações especlficas com o

óromóforo, sem alterar a polaridade {q solyentg resurtam em diminuição da energia

associada ao estad.o excitado, aumentand'o þc"rl, o que provocaria lun atunento em

l^Gr"rl

Asperdasvibracionaissãoconseqilênciasdeinteraçõesvibracionaiscomas

moléculas do meio, e, portanto, devem depender das interações do cromóforo com as

moléculas vizinhas. Não d.escartarnos a hipótese de que a polarida<le do solventq,(çfeitos ,

gerais do solvente)111 influenciem essas posslveis perdas vibracionais' ou æia' y deve

estar associado com as interações especrficas com o cromóforo, com a caracterlstica

intrínseca estrutural do cromóforo e talvez também (embora achamos que essa

d.epend.ência deva ser mais fraca) com as interações com o solvente)'

Acreditamosq,:eosistemaindólicoenzimáticofftpzn)possuaymaisbaixo,ou

seja, eficiência de reparo maior que o sistema indólico não enzimático, em decorrência das

interações específicas do cromóforo com as morécuras vizinhas, que possibilitam menor

perda de energia vibracional'
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9. Conclusão

Deacordocomapropostaapresentadaaqui'aeficiênciadereparo.4oqdlmerosde

pyrimidina pelo processo de Fotoreativação pode ser controlada através de quatro

parâmetros: llCrrl (variação de energia livre para transferência de elétrons pimária);

[frr[t (elemento de matr iz detransição eletrônica entre doador e aceitador); Polaridade do

meio (proporcional ao d.eslocamento de Stokes Àv) or'rrr e Por y (gfja.u de especularidade

espectrar, medidoi da'quantidade de energia perdida por ouhros processos que competern

com a transferência de elétrons primária)'

o aumento de l^G"rl diminui a taxa de transferência de erétrons primári¿ (k"r).

Um aumento em l4rl' ,"*Pre aument a kBT,mas a partfu de um valor limite a" lf"l' *''

aumento de lfurlt , aumenta lfurl'e a taxa de transferência de elétrons de volta' que

compete com o reparo. Assim, a elevação da taxa de transferência de erétrons primfuia

pode implicar na d,iminuição da eficiência de reparo'

A,v é um parâmetro de controle da polaridade' Vimos que' pafa os sistemas

estudados a polaridade, isoladamente, não representa um fator determinante na eficiência

de reparo. Para garantir uma alta eficiência de reparo' a polaridade deve estar aliada a um

sistema cujo cromóforo perca pouca energia vibracional em decorrência das interações

específicas com as moléculas vizinhas ou até mesmo com o solvente. ou sej+ y deve ser

suf icientemente Pequeno

No sistema enzimático (experimental), o suave aumento da polaridade eleva o valor

de e n*-. À medida em que a polaridade evolui, esse valor decresce' Já no sistema

indólico (experimental), o aumento da polaridade sempre resulta na diminuição de Þo*'o'

Esses comportamentos são observados nos resultados experimentaisa3'

oparâmetfoyéfatordeterminantenaeficiênciadorePalo.Enquantoosistema

enzimático possui / pequeno o suficiente paÏa prOpiciar grande eficiência de reparo' o
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sistema indótico não-enzimático, com valor elevado de /, consegue respostas muito

inferiores

Como a alta eficiência de reparo requer pequenos valores d" y , presume-se que o

sistema indólico enzimático (T(prrr), estudado na literatura, possua y mais baixo do que o

sistema indólico não-enzimático. Por esse motivo, as interações do cromÓforo com

moléculas vizinhas não geram tanta perda de energia vibracional.

euanto menor o valor do parfunetro /, menotres são as perdas.de energia

vibracional em processos que competem com a transferência de elétrons primária e maior

o ganho de energia vibracional para a lesão. Para garantir o sucesso da reação, o dlmero

á" ümina precisa receber energia vibracional considerável, o que confirma a alta

estabilidade e a baixa energia do estado eletrônico da lesãoe.

Isso nos permite propor que o sistema de reparo deve transferir energia vibracional

à lesão, rearranjando seus núcleos e definindo runa nova configuração nuclear estável, de

maior energia eletrônica.

O cclntrole do parâmetro y é possívei através <ia anáIise do grau de especulalidade

espectral do cromóforo no ambiente (meio) em que ele se encontra. Essa análise

vibracional pode ser feita via comparação entre os especbos de absorção e emissão61, oü

através da Espectroscopia Ralnad1o.

Sugerimos, então, experimentos que alterem os cromóforos e/ou moléculas que

interagem diretamente com o cromóforo e analisem y mantendo fixo 1r, (e portanto a

polaridade fixa) em valores que possam propiciar altas eficiências de reparo. No caso dos

cromóforoa FADH- (no complexo Fotoliase-dímero) e indol (no complexo indol-dlmero)

esses valores de)"u, podem ser escolhidos nos grá-ficos das figs. 8.10 e 8.1.1 e controlados

experimentalmente através do deslocamento de Stokesls' 61.
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