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1. INTRODUÇÃO

1.1 IMPORTÂNCIA DO .ESTUDO DA BIOLUMINESC~NCIA E DA

FOTOBIOQU!MICA NO ESCURO

A bioluminescência é o fenômeno de qu~

miluminescência que ocorre no corpo ou, algumas vezes, na

secreção de certos tipos de organismos vivos. Até o ano

de 1957, os conhecimentos sobre a química da biolumines

cência limitavam-se a observações puramente fenomenológi

cas da ocorrência "in vivo" de sistemas substrato/enzima

(denominado por DUBOIS ,em 1887, de "luciferinajluciferase")

responsáveis pela produção de luz, além de sua distribui

ção filogenética (HARVEY, 1952). Foi neste ano que SHIMO

MURA, GOTO e HIRATA, primeiro isolaram e purificaram a lu

ciferina de Cypridina, enquanto que BITLER e McELROY fi

zeram o mesmo para a luciferina do vagalume. A partir daí,

e do fim da chamada era "Dubois-Harvey", até os dias atu

ais, através da nova era chamada "McElroy-Shimomura", os

avanços nesta área foram significativos.

Hoje, já se tem um substancial conhe

cimento químico destes sistemas com relação a: (i) co-fato

res essenciais (íons metálicos, nucleotídeos), (ii) estru

tura completa de algumas luciferinas (seis ao todo) e

(iii) métodos de purificação de luciferases (CHASE, 1960;

SHIMOMURA,1982). Mais relevante ainda é o aspecto refe

rente a sua aplicabilidade: sistemas bioluminescentes lu

ciferina/luciferase, p.e:c., de vagalume, são normalmente

\
"
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comercializados e utilizados na determinação de baixos ní

veis de ATP (adenosina trifosfato), através de técnicas de

medidas de intensidade de luz (SHIMOMURA, 1983). Este méto

do jã é bastante difundido nas áreas clínica, industrial,

controle de qualidade de águas, etc, e apresenta alta sen-

sibilidade (da ordem de nanomolar).

SELIGER e McELROY (1965) propuseram uma

interessante teoria sobre as razões evolucionárias que lev~

ram ao aparecimento do bioluminescência. Nos primórdios da

vida em nosso planeta, sistemas bioquímicos consumidores de

O
2

(como é o caso de reações bioluminescentes) teriam se

desenvolvido de forma a proteger os seres vivos contra a

atmosfera altamente oxidante. Esta teoria foi posteriorme~

te refutada por vários pesquisadores. Atualmente, a biolu-

minescência é visualizada como sendo apenas um dos aspectos

de um amplo fenômeno que seria a produção de espécies el~

tronicamente excitadas em processos bioquímicos. A hipóte

se da formação de estados excitados não emissivos em proce~

sos biológicos, por outro lado, tem sido levantada por inú-

"meros autores (SZENT-GYORGYI, 1941; ANDERSON, 1947;STEELE,

1963; WHITE e colabs., 1970; 1974; GUTHANS e colabs., 1979;

ClLENTO, 1965, 1973, 1974, 1975, 1982).

Vários fenômenos observados em organis

mos vivos, de natureza tipicamente fotoqufmica, mas de o

corrência na ausência de luz, poderiam ser explicados atr~

Por exemplo, (i) a enzima de fotorreativação, responsável

!Ii
li?

il
~

vés da participação de estados eletronicamente

pelo reparo de dímeros de pirimidina em DNA, é

exci tados.

dependente

il

.~
~
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de luz (SUTHERLANO, 1981). Sua presença foi detectada em

tecidos não expostos à luz e em animais noturnos (COOR,

1967); (ii) foi observada, também a presença de enzi 

mas do ciclo de Calvin em vermes marítmos que vivem a 2500

metros de profundidade (MORGAN, 1981); (iii) a ocorrência

de transformação do alcalóide colchicina em seus lumideri

vados, B- e Y-lumicolchicinas, durante a fase escura do

desenvolvimento da planta Colchicum autumnale (BRUNETTI e

colabs., 1982; (iv) a transformação das pré-vitaminas er-

gosterol e 7-dehidrocolesterol em vitaminas O2 e 0 3 , res

pectivamente, é dependente de luz (JACOBS e HAVINGA,1979).

BILLS (1927) observou que a quantidade de vitamina O en

contrada em certos peixes era muito superior àquela espe

rada por ingestão de alimentos ou pela intensidade da luz

acessível. Em vista disso, diversos pesquisadores parti

ram à procura de provas concretas da participação de

estados excitados em sistemas bioquímicos "escuros".

CILENTO e colaboradores observaram a

formação de espécies eletronicamente excitadas na oxida

çao de diversos substratos contendo grupos metino ativados

substratos estudados incluem-se: aldeídos alifáticos (FA

RIA-OLIVEIRA e colabs., 1978; HAUN e colabs., 1980; CAMPA

e colabs., 1984 J , malonaldeído evIOIGAL-MARTINELLI e co

labs., 1979), ácidos indolacético e indolpirúvico (VIOI

GAL e colabs., 1979; ZINNER e colabs., 1980J, hidrazida

do ácido nicotinico (ZINNER e colabs., 1977), acetaldeí

dos aromáticos (ouRAN e colabs., 1977), B-dicetonas (SOA-

por carbonila, catalizada por uma enzima, a

raíz forte ("horseradish peroxidase", HRP).

peroxidase de

Oentre os
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RES e BECHARA, 1982) e diversas bases de Schiff (BECHARA

e MEDEIROS, 1984; MEDEIROS e BECHARA, comunicação pesso

al). Além disso, observou-se a transferência desta ener-

gia de excitação para aceptores específicos, de ocorrência

biológica ou não, como: pigmentos xantênicos (DURÂN e CI-

LENTO, 1980), flavinas (HAUN e colabs., 1978;RIVAS-SUÁREZ

e colabs., 1979), clorofila (AUGUSTO e CILENTO, 19 79) ,qu~

nonas (RIVAS-SUÁREZ e colabs., 1981), tirosina e dihaloge

noderivados (RIVAS-SUÁREZ e colabs., 1983), compostos in

dõlicos (RIVAS-SUÁREZ e CILENTO, 1981), e para estruturas

mais complexas como cloroplastos (NASSI e CILENTO, 1982,

1983; CAMPA e colabs., 1984) e microsomas (CAMPA e CILEN-

TO, comunicação pessoal). Em muitos casos, constatou-se

que estes sistemas são capazes de induzir fototransforma-

ções na ausência de luz como a interconversão do fitocro

~ . -mo Pr + Pfr (AUGUSTO e colabs., 1978), a ox~daçao de

clorpromazina (DURÃN e colabs., 1978), a transformação de

colchicina em lumicolchicinas (BRUNETTI e colabs., 1982) e

danos em fitas de DNA (MENEGHINI e colabs., 1978; FALJONI

e colabs., 1978).

O estudo de tais reaçoes faz parte de

uma ampla linha de pesquisa denominada "fotobioquímica no

escuro". Devido às conexões mui to próximas entre os resul

tados obtidos nesta linha com os apresentados nesta tese,

decidiu-se abordá-los com maiores detalhes durante a apre-

sentação de RESULTADOS E DISCUSSÃO.
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delas num estado eletronicamente excitado (*) (Esquema 1.1).

sofre clivagem produzindo duas moléculas carbonílicas, uma

colabs. ,

J
R3 R4

e

CO2

+

+X
Rl R2

0*

A
Rl R2

~

;;>

~

~

Esquema 1.1

Dioxetanona

Dioxetano

'-l-olRl~

R2

Rl~3

R2~4

tômicos (BENSON e colabs., 1969 i IUCHARDSON

Cálculos termoquímicos, baseados em v~

lores tabelados de energias de ligação (WILSON e SCHAAP,

1971J oU em valores de entalpias de formação de grupos a-

mólise, unimolecular e unidirecional, é quimiluminescente.

1. 2 PARTICIPAÇÃO DE DIOXETANOS E DIOXETANONAS EM

PROCESSOS BIOQuíMICOS

Os dioxetanos e dioxetanonas (ou ~-pe

roxilactonas}, peróxidos cíclicos de anel tetratômico,cons

tituem uma classe notável de compostos orgânicos: sua ter-

Sob aquecimento, a molécula de dioxetano (ou dioxetanona)
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1974), mostram que a clivagem térmica de compostos dioxe-

tânicos é suficientemente exotérmica para excitação ele-

trônica de urna das moléculas-produto. Assim, enquanto a

exoterrnicidade da reação (AH~) é da ordem de 80 a 100

kcaljmol, a excitação de aldeídos e cetonas aos respecti-

vos estados singlete ou tripletes requer em geral

de 85 kcal/mol (TURRO, 1978). Durante a reaçao

menos

ocorre,

portanto, conversão de energia química em energia de exci

tação eletrônica.

Em tempos remotos, mui tos autores re,-

portaram a síntese e isolamento de 1,2-dioxetanos e análo-

gos (BLITZ, 1897; BUSH e DIETZ, 1914; STEPHENS, 1928; KO~

LER e THOMPSON, 1937). Posteriormente, entretanto, foi d~

monstrado que estas estruturas eram, na sua maioria, hidro

peróxidos ou endoperóxidos (CRIEG,EE, 1936; BERGMANN e co-

labs., 1939; RIGAUDY, 1948; FUSON e JACKSON, 1950; CRIEGEE

e LOHAUS, 1951).

Somente em 1969 foi publicada a sínte

se e caracterização do primeiro dioxetano autêntico, o

trirnetildioxetano, por KOPECKY e MUMFORD. Em 1972, foi

isolada e caracterizada a primeira ~ioxetanona por AD&~ e

LIU.

A grande importância destes compostos

provém do fato de serem propostos corno os intermediários

"ricos em energia" de reações biolurninescentes (TROMAS e

colabs., 1967; McCAPRA e colabs., 1968; McCAPRA, 1976), de

reações responsáveis por "fotobioquimica no escuro" (WHITE

e colabs., 1974; crLENTO, 1974, 1975, 1980B), e de algumas
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reações quimiluminescentes (p. ex., acridinas; McCAPRA e

RICHARDSON, 1964; peroxioxalatos, RAUHUT, 1969; aminoeti

lenos, URRY e SHEETO, 1965).

Nas reações bioluminescentes e naque

las que promovem "fotobioquímica no escuro", um substrato

contendo um grupo metilênico ou metínico ativado por ex-ca!

bonila seria oxidado a um dioxetano ou dioxetanona inter

mediário através da ação de uma enzima, luciferase ou per~

xidase, que atua como dioxigenase interna. Imediatamente,

este intermediário dioxetânico seria clivado produzindo

dois fragmentos carbonílicos, um deles excitado ao estado

singlete (luminescente) ou triplete (em geral, sistemas

não emissivos). O mecanismo geral de reação proposto para

estes sistemas está representado no Esquema 1. 2.

A via (b) representa genericamente as

reaçoes bioluminescentes que ocorrem em vagalumes, crastá

ceos, medusas, anemonas, etc. (HASTINGS e WILSON,1976; Mc

CAPRA, 1976). Nestes casos, o produto excitado é gerado

com alta eficiência no estado singlete (fluorescente), o

qual, em seguida, emite um fóton e cai para o estado fun

damental.

Ambas as vias (aI e Cb}, podem repr~

sentar certos processos b1oquImicos aeróbicos, oatalisados

por peroxidases, lipopoxigenases, etc., onàe o produto e

gerado, principalmente, no estado singlete. Segundo CI

LENTO (1974, 1975) e WHITE e colaboradores (1974), em vir

tude da vida média relativamente longa de estados triple-
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Esquema 1.2

R1)f--<"
R

2
H

*O

~ A + HCOOH

RI R2

(a) I x=H

Rl"--ú0 O2 Rl~

/1 "x enzima > R (ÓOH "X
~ H 2

x= AMP, OH, SR, etc.

(b) x

sões tipicamente fotoqufmicas em btomoléculas, com conse-

quências normaís ou lesivas à célula.

tes e de sua alta reatividade química, tais estados, se pr~

conver-

0*

~ A + CO 2

RI R2

Rr-S- f
R2~

duzidos "in vivo", poderiam promover uma série de

A participação de um intermediário dio

xetânico na reação bioluminescente do vagalurne foi cornprov~

do através de marcação isotópica. SHIMOMURA e colaborado

res (1977) observaram a formação do CO
2

da reação conten-

d ~ 16 18 - ~ f . 16o ate 75% de C O O quando a reaçao e e1ta com H
2

O
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por vácuo) .

obti veram os
18

na em H2 °
contaminante, oriundo principa~mente de troca iso-

contendo

160
C 2

180
2

( 16 16 -. . dC 02 e 02 sao prev~amente ret~ra os

Além disso, WANNLUND e colaboradores (1978)

mesmos resultados utilizando ~4c1-lucifer~

contendo 1702' evitando, assim, o efeito de

tópica com o oxigênio da água.

Esquema L 3

~N JJ
_~sH:J AMP

°2
~

luciferase

~N N,-d'-oVKsI ~O +AMP

I<ENTEN (1953).

Essa reaçao produz uma intensa fosfo~

rescência de acetona, podendo ser observada a olho nú em

ácido

e co-

~m2
~N 0*

-o0--X'J

luci ferina de
vagalume

fórmico, catalisada por peroxidase, foi demonstrada por

a oXidação de isobutanal (Esquema L 4) ã acetona e

A proposta da participação de um inte~

mediário dioxetânico em reações que promovem "fotobioquí~

ca no escuro" parece ser igualmente válida. Por exemplo,

sala escura com a vista adaptada (FARIA-OLIVEIRA
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Esquema 1. 4

~:
O2 ;;.

HRP
P~H

3 O *
~)l + HCOOH

labs.,1978). O espectro de emissão deste sistema mos-

trou ser o mesmo de acetona fotoexcitada e o da emis-

sao proveniente da termólise de tetrametildioxetano

(que produz acetona tr±pleteJ, ambos em meio deaerado

(BECHARA e colabs.,1979). O caráter trip1ete da
~

espe-

cie excitada formada foi comprovado, também,. por trans

ferência de energia de excitação para aceptores especí-

ficos de espécies trip1etes, como o íon sorbato e o

9,10-dibromoantraceno-2-su1fonato (FARIA-OLIVEIRA e co-

1abs., 1978; BECHARA e co1abs., 1979).



11.

1.3 ASPECTOS QU!MICOS DE DIOXETANOS

A partir da síntese e caracterização do

primeiro dioxetano e da primeira dioxetanona, houve um con

siderável avanço da química destes compostos. Hoje são co-

nhecidos pelo menos cem dioxetanos "estáveis" e várias dio

xetanonas. Todos eles produzem durante a termólise espé-

cies eletronicamente excitadas.

Através da (i) determinação experimen

tal dos parâmetros de ativação de termólise dos dioxeta

nos (E , log A e ~S~), e (ii) dos rendimentos quânticos de
a

produção de espécies singletes e tripletes (~e 34>, res-

pectivamente) , (iii) de cálculos teóricos ou semi-empíri-

cos e (iv) do estudo da reatividade química de dioxetanos

apropriadamente substituídos (alquílicos, aromáticos, hete

roaromáticos, etc. e (v) investigando-se corno os parâme

tros cinéticos e termodinâmicos da termólise e 14> e 34> são

afetados por:

(a) efeitos estéricos e eletrônicos de substituintes

(BECHARA e colabs., 1976; WILSON e colabs. ,1976;

Hom e colabs., 1978-79);

(b) efeito isotópico no anel dioxetânico (KOO e SCHUS

TER, 1977);

(c) efeito de solventes (hidroxílicos e não-hidroxíli

COSi WILSON e colabs., 1973; RICHARDSON e colabs.

1978) ;
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(d) efeito do contacto com superfícies adsorventes

(McCAPRA e colabs., 1977);

(e) efeito da concentração e natureza de agentes a

ceptores adicionados (McCAPRA, 1977; SCHMIDT e

SCHUSTER, 1978);

(f) irradiação com luz U.V. (SCHUSTER e colabs.,

1975); etc.

tem-se procurado nos últimos anos ex

plicar quais os fatores estruturais que determinam estabi

lidade do dioxetano, o seu mecanismo de clivagem e a distri

buição de energia de excitação disponível na termólise em

energia singlete e triplete dos produtos. Apesar do gra~

de esforço experimental e teórico dispendido neste sentido,

até hoje nenhum destes aspectos foi esclarecido de forma

clara e definitiva. Citamos aqui revisões recentes de WIL

SON (1976), HORN e colabs., 1978-79), BECHARA (1979), ADAM

(1982)AD~1 e ZINNER (1982) como fontes para eventual con

sulta.

Deve-se mencionar aqui, que sem a ca

racterização simultânea da quimiluminescência, da natureza

das moléculas-produto e das proriedades espectrais dos dio

xetanos , os resultados descritos não podem ser confiáveis

de maneira absoluta. Assim, (iJ outros compostos que não

são dioxetanos, tais como trioxanos (GO~O e NAKAMURA,1976) ,

peranidridos (SCHUSTER, 1977J, peróxido de difenoila (ROO

e SCHUSTER, 1977J, etc., também quimiluminescem durante
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aquecimento, (ii) a decomposição térmica, catalisada por

ácidos de Lewis, de hidroperóxidos alílicos fornece os

mesmos produtos esperados da termólise de dioxetanos ( F R,!.

MER, 1974) e (iii) a análise incorreta de espectros de

RMN de "dioxetanos" (AKUTAGAWA e colabs., 1976) ou mesmo

a ausência frequente de dados espectrais de dioxetanos es-

tudados (DARLING e FOOTE, 1974; McCAPRA e colabs., 1977)

lançam dúvidas sobre as propriedades cinéticas e quânticas

(l~ e 3~) descritas. Uma análise crítica dos dados da li

teratura foi feita por BECHARA (1979) cobrindo estes aspeE

tos.

A seguir, será apresentado suscintame~

te as principais conclusões ou generalizações baseadas

nos dados hoje disponíveis sobre as relações entre estru

tura e estabilidade térmica dos dioxetanos, os rendimentos

quânticos l~ e 3~ e mecanismos propostos para sua cliva

gemo

1.3.1 - Formação de Estados Excitados

Como já foi deito anteriormente, a cli

vagem térmica de dioxetanos, produzindo dois compostos

carbonílicos, deveria ser bastante exotérmica. O calor de

termólise (~Ho) de dioxetanos pode ser estimado, a tit~

lo de ilustração, por cálculos simples baseados em tabelas

de energias de dissociação de ligações e de tensão de a-

néis:
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Energia "gasta":

quebra da ligação c-c: +

quebra da ligação o-o: +

Energia "ganha":

83 kcal/mol

32 kcal/mol

formação de duas ligações c=o: -180 kcal/mol

(considerando a diferença entre a formação de C=O: 176kcal/

moI e a dissociação de C-O: 86 kcal/mol)

tensão do anel (ciclobutano): - 26 kcal/mol

A 0-
~H = - 90 kcal/mol

Considerando-se que a energia necessá

ria para excitação eletrônica de aldeídos e cetonas ao pri

meiro estado singlete ou triplete é ~ 85 kcal/mol (TURRa,

1978), torna-se evidente que a exotermicidade da termó

lise de dioxetanos é suficiente para popular níveis excit~

dos de um de seus produtos. Além disso, na estrutura do

dioxetano, a ligação c-o está fora do plano formado pe

las ligações RI -C-R2 , tal como acontece com moléculas car

bonílicas excitadas (HERZBERG, 1966: TURRa, 1978): no es

tado fundamental o grupo c=o é planar. Assim, durante a

clivagem do dioxetano dando os produtos carbonílicos, não

ocorreria a dissipação de energia de excitação na forma

vibracional.

No caso de aldeídos e cetonas alifáti-

cas, a configuração do. estado excitado é principalmente

*. - -.
n~ , isto e, a excitaçao resulta da promoçao de um ele-
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tron do orbital não-ligante do oxigênio (elétron n) ao 0E

*bital anti-ligante rr ; a energia de excitação fica,assim,

localizada na carbonila. Se na excitação não ocorrer in-

versao de spin, a multiplicidade do estado continua sen

do singlete, caso contrário, triplete. No caso de com-

postos carbonIlicos aromáticos polinucleares, especialmen

te aqueles contendo substituintes que aumentam a densida-

de eletrônica do sistema aromático (-OR, -NR2 , etc), au-

menta o caráter *rrrr do estado excitado (singlete ou tri

ocor-

plete), isto é, a excitação resulta na promoção de elé -

*tron ligante rr a rr , consequentemente, a energia de exci

tação fica delocalizada no sistema extensamente conjuga-

do. No Esquema 1.5 encontram-se esquematizadas as transi

çoes eletrônicas de mais baixa energia que podem

rer em uma carbonila. (Esquema 1.5)

1.3.2 - Mecanismos de clivagem

Mesmo antes do isolamento do primeiro

dioxetano por KOPECKY e MUMFORD (1969), McCAPRA (1968)

já havia postulado que a clivagem "concerted" de um dio-

xetano deveria ser quimiluminescente. Segundo este meca-

nismo, durante a clivagem do dioxetano, a quebra das li

gaçoes o-o e c-c ocorrem simultâneamente à formação das

carbonilas. (Esquema 1. 6 )

Este mecanismo foi proposto com base

a diagramas de correlação de simetria de orbitais e de

estado, os quais mostraram que a configuração eletrônica



Esquema 1. 5

Estado Fundamental

n-+-1T * 1T-+-1T *

(transições)

Esquema 1.6

RI~OO R3
--~)

R2 4

/

~

RI O"'--jO R

~L __:~ 3

R2 R4

16.

Estados 5inglete

-+-+
4--4+
-4+-4-

51 52

(manutenção de spin)

Estados Triplete

-+-4
+-4t
-4+-4-

Tl T2
(inversão de spin)

0* O

~A+A
R R2 R3 R41
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do dioxetano no estado fundamental somente poderia ser cor

relacionado com um estado eletronicamente excitado do pr~

duto carbonílico. Os cálculos de KEA&~S (1969) previam a-

inda que deveria ocorrer formação preferencial de espécies

triplete na termólise.

Hoje, entretanto, o mecanismo de cli-

vagem que mais satisfaz os valores experimentais de Ea de

terminados para dioxetanos substituídos por grupos alquil,

alcoil, acil e homoaril é o mecanismo via diradical (em

etapas), proposto originalmente por RICHARDSON e O'NEAL

(1972). Este mecanismo explica os efeitos de substitui-

ção isotópica no anel (H por D), da presença de anéis ali

fáticos condensados e da natureza do solvente nos valores

de E dos dioxetanos correspondentes e ainda satisfaz aa

cálculos teóricos e semi-empíricos posteriores (ADAM,1977)

aos de KEARNS e McCAPRA (HORN e colabs., 1978-79). Este

mecanismo foi ampliado, posteriormente, por RICHARDSON e

colabs. (1978)' para incluir efeitos de substi tuintes e de

solventes na partição da energia de excitação

em singletes e tripletes (Esquema 1.7).

Esquema 1. 7

disponível

RI 0--0 R3 k l R 10 O~ R kisc Rl~R3

R2~4
> 1~3 ......

..... .....
k_ l R2 R4 k_isc R R

42

Sr Tr

k 2S
S o > S + 8

0r o
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k
2S1

> SI + SoSr

k
2Tl

> TI + SoTr

S e T representam, respectivamente, estados singleter r

e triplete do diradical transiente.

So estado fundamental do produto

SI e TI primeiro estado singlete e triplete excitados

do produto, respectivamente.

Para o caso de dioxetanonas ou dioxeta

nos contendo grupos de baixo potencial de oxidação (heter~

aromáticos policondensados) ou que reajam com compostos

de baixo potencial de oxidação adicionados ao sistema (hi

drocarbonetos aromáticos policondensados), McCAPRA e SCHUS

TER propuzeram, independentemente, um mecanismo de cliva-

~m iniciado por transferência de elétrons ( " Ch;emi cally

ini tiated electron exchange luminescence", CIEEL) (McCAPRA,

1977; SCHMIDT e SCHUSTER, 1977; SCHUSTER e HORN,1982). Ne~

tes casos, aqueles autores verificaram que a velocidade e

eficiência de emissão de luz aumenta linearmente com o

decréscimo do potencial de oxidação do hidrocarboneto (se~

sitizador) adicionado.

• - -



Esquema L 8

o-o

~o +ArH ~

19.

.O ..

}----to .ArHr

~C02

o
solvente)\ + lArH* ~

viscoso

1
ArH + hV F

SHIMIDT e SCHUSTER,1978

o~A.ArH
t

1s 01yen te pouco
v~scoso

outros produtos ori
undos dos radicais

Me-
tJ.

R2
~

o.
+Â

RI R2

~R!R2
+ h v F .c;<....----

o

McCAPRA, 19 78
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1.3.3 - Estabilidade de Dioxetanos

Algumas ~lações empíricas de estrutura

vs estabilidade podem ser observadas na inspeção dos parâm~

tros de ativação da termólise de dioxetanos já isolados, ta

belados nos artigos de revisão de WILSON (1976), HORN e

colaboradores (1978-79) e ADAM e ZINNER (1982). Entre elas,

as mais importantes são:

(a) o aumento do grau de substituição no anel leva a

uma estabilização térmica. Esta tendência foi

observada para substituições alquílicas (Esquema

1.9), alcoxílic~, aromáticas e outras.

Esguema 1.9

P Ea = 23,0 kcal/mol (RICHARDSON e
colabs. ,1974)

p Ea = 23,5 kcal/mol (KOPECKY e c~

labs.,1975)

)Cf( Ea = 27,6 kcal/mol (WILSON e co-
labs. , 1976)

(b) os dioxetanos mais estáveis são aqueles que contém

grupos volumosos, especialmente quando rígidos.

Esquema l.lQ.

I I

)C< Ea = 27,6 kcal/mol (WILSON e co
labs. ,1976)
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= 30,8 kcal/mol (BECHARA
e WILSON
1980)

= 34,6 kcal/mol(SCHUSTER
e colabs.,
1975 )

(c) a substituição de grupo alquil de um determinado

dioxetano por aril não altera significantemente a energia

de ativação, quando em ambos os casos a natureza da exci-

tação eletrônica do produto

Esquema 1.11

é predominantemente *n'lr •

~
P,"?-g
Ph ;J---J

Ea

Ea

= 23,0 kcal/mol (RICHARDSON e
colabs.,1974)

= 22,9 kcal/mol (idem)

o-o
Ph~

Ph
Ea = 22,7 kcal/mol (idem)

(d) os dioxetanos menos estáveis são as dioxetanonas,

dioxetaniminas e dioxetanos contendo substituintes hetero

aromáticos (derivados de acridina, p .ex.) ou outros:anéis

que confiram caráter *'Ir 'Ir predominante ao estado excitado

do produto de termôlise, ou seja, substituintes aromáticos

policondensados de baixo potencial de oxidação.
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Esguema 1. 12

PN-f Ea = 17,6 kcal/mol (Irra e colabs.,
1979)

') ~ E = 19,8 kcal/mol (ADAM e CUETO,
a 1979)

O-Or o E = 19,4 kcal/mol (ADAM e STEIN-
a METZER, 1972)

Me = 17,2 kcal/mol (LEE e cclabs.,
1976)

aMe
Ea = 21,0 kcal/mol (BAUMSTARK e co

labs., 1976)

1.3.4 - Rendimentos quânticos de qulm!excltação

Os rendimentos quânticos de produção

de espécies singlete (l~) e triplete (3~) podem ser deter

minados (ADAM, 1982) por (i) medidas de quimiluminescên -

.. (1 . 1 - d 3 -
c~a d~reta ~, em so uçao aera a e ~, em soluça0 deaera.

da) I (li) medidas de emissão fluorescente de agentes sen
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sitizadores adequados adicionados à solução, os quais fun-

cionarn corno aceptores específicos da energia singlete ou

triplete das moléculas-produto excitadas (ver tratamento

matemático deste método no Apêndice III); o 9,10-difenil~

traceno, DPA, e o 9,10-dibromoantraceno, DBA, são usados

tradicionalmente na química de dioxetanos como"contadores"

de singletes e tripletes, respectivamente, e (ii) "conta

gem química", baseada na dosagem de fotoprodutos origina

dos de conversões fotoqu!micas no produto excitado ou em

aceptores convenientes adicionados à solução.

Também aqui, algumas generalizações p~

dem ser feitas tendo em vista os dados da literatura:

(a) verificou-se que, em geral, a

termólise de dioxetanos e dioxetanonas, cujo produto tem

*caráter predominante n~ , gera preferencialmente produto

excitado no estado triplete (estado não emissivo em solu

ção aerada), daí a quirniluminescência direta ser relativa-

mente fraca (WILSON, 1976; BECHARA e colabs., 1976). A

razao 3~/1~ varia na faixa de 10 a 10 3 , com 3~ variando

de 3% no caso do 3,3-difenil-l,2-dioxetano (RI~HARDSON e

colabs., 1974), a cerca de 60% para o tetraeti1dioxetano

(BECHARA e colabs., 1976).

RICHARDSON e colaboradores (1978), com

parando os valores de Ea e 3~ para diversos dioxetanos,

observaram a existência de uma correlação empírica entre

estes parámetros, expressa pela Equação 1.1. De fato, a

eficiência de produção de tripletes para a maioria dos dio

xetanos aumenta com o aumento de efeitos estéricos (maior
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E ) e diminue com grupos que diminuem a densidade eletrô
a

nica do anel (menor Ea ) •

Esuaião 1.1

% 3~ = 7,24 Ea - 156

(b) Dioxetanos com substituintes he

teroaromáticos, policondensados, cujo produto de termólise

~ *tem carater predominante ~~ no estado excitado de mais

baixa energia, produzem na termólise preferencialmente e~

tados singletes (HORN e colabs., 1978-79~ HASTINGS e WIL-

SON, 1976). Tais dioxetanos são geralmente instáveis e

têm sido propostos como modelos intermediários de sistemas

quimi e bioluminescentes (HASTINGS e WILSON, 1976~ McCA-

PRA, 1976), onde a eficiência quântica de emissão lumino

sa (fluorescência) é relativamente alta. Esta eficiência

atinge praticamente 100% no caso do sistema bioluminescen-

te do vagalume.

Esguema 1'11

II

-Me l~ = 3,6% (LEE e colabs.,
1976)



25.

1
~ = 25% (McCAPRA e co-

labs., 1977)

l~ = 50 % (NAKAMURA e GOTa,
1979 )

O

~

NMe2

l~ = 22% (ZAKLIKA e colabs.,
1978)

Apesar de os valores de 3~ nao serem

normalmente reportados para estes sistemas (rendimentos

de tripletes são metodologicamente difíceis de se obter

quando os rendimentos de singletes são altos) ,parece cla-

ro que estes valores devem ser relativamente baixos e a

1 - 3 /1 < f . dre açao ~ ~ - 1. Este fato o~ confirma o por McCAPRA

e colaboradores (1977) ao estudarem o sistema

no Esquema 1. 14.

mostrado
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Essuema 1. 14

3 O *

Â CCX)+ QhPh
~ I h " ~Ph

1 13~/141 = 0,25

h",

~Ph
Ph

1.3.5 - Reatividade de Dioxetanos

Estudos da decomposição térmica de dio

xetanos levaram a descoberta de reações catalíticas nao-

térmicas destes compostos. Assim, reações de inserção, r~

dução, decomposição catalisada por íons metálicos e outros

compostos foram observados sem o acompanhamento de prod~

ção de estados excitados.

L 3.5.1 - Reações de Inserção

A inserção de compostos de fósforo

trivalente na ligação peroxídica é a mais estudada das rea

ções não-térmicas. . Em 1973, BARTLETT e colaboradores

observaram a formação de urna fosforana na reaçao entre

trifenilfosfina e o tetrarnetildioxetano em C6D6 com alto



rendi men to. Sob aquecimento, a fosforana se decompõe
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em

trifenilfosfinóxido e o epóxido correspondente.

Esquema 1.15

__1 O

___d + PPh 3
C6D6~

0\
PPh

0/ 3

+ OPPh 3

Posteriormente, verificou-se que a rea

çoes de tetrametildioxetano com metildifenilfosfini~o, tri

fenilfosfito e trietilfosfito em C
6

D6 também produzem

fosforanas com razoáveis rendimentos (BARTLETT e colabs.,

1974B). Alguns pesquisadores já utilizaram estas reações

como métodos de preparação de fosforanas (CAMPBELL e co-

labs ., 1976).

As reações entre tetrametildioxetano e

trifenilarsênio, trifenilantimônio e trifenilbismuto tam-

bém foram testadas (BAUMSTARK e colabs., 1979). As reações

com derivados de arsênio e antimônio mostraram a formação

do aduto de inserção, do mesmo tipo das fosforanas. A

reação com derivado de bismuto apresentou, apenas, a decom

posição catalítica do dioxetano a acetona.

'I ..
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Esquema 1.16

+ ASPh 3
CDC13

~

0\
AsPh

0/ 3

o

J + SbPh 3
C6 D6 ~

\
SbPh 3
/

O

+ BiPh3 C6 D6 ')
O

2)\ + BiPh 3

Reações de dioxetanos com compostos di

valentes de enxofre também foram investigados (CAMPBELL e

colabs., 1975; WASSERMAN e SAlTO, 1975). A reação de tri

rnetildioxetano com difenilsulfeto produziu, à temperatura

ambiente, difenilsulfóxido e o óxido de trimetiletileno ,

provavelmente via formação de urna sulfurana corno interme-

diário (CAMPBELL e colabs., 1975).

Esquema 1.17

O

+ SPh2

Temp.
~

ambi
ente

O

\
SPh2

0/
--7. + OSPh 3

A reaçao do tetrametildioxetano com com

postos de estanho II (BARTLETT e LANDIS, 1979) em solventes
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próticos produziu urna mistura de pinacol (redução via me

canismo de inserção) e acetona (decomposição catalítica) .

Esquema 1.18

2A
--.L-O

I+ Snx2
O

0\
Snx2

0/

1.3.5.2- Deco~osixão C~talítica

+ Sn X2

álcool
~

OH

+ SnIV

A sensibilidade de dioxetanos à preseg

ça de íons metálicos foi notada durante estudos cinéticos

de sua decomposição. Os "efeitos de solvente" (TURRO e

LECKTKEN, 1973A, 1973Bj observados na termólise de dioxeta

nos em metanol e acetonitrila eram na verdade, resultado

da decomposição "escura" de dioxetanos catalisada por tra

ços de íons metálicos contarninantes (WILSON e colabs.,1973)

A presença de agentes quelantes como EDTA resultou na di~

nuição do efeito de catálise "escura". Para metais diva-

2+ -lentes, como o Cu , os resultados sao consistentes com um

mecanismo onde o íon atua como ácido de Lewis.

Esquema 1.19... .

II

J + M2+ ~
~

,
'M2+

,I

O

-~
2+

+ M
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LEE e WILSON (1973) mostraram que cis

dietoxi-l,2-dioxetano sofre decomposição "escura" catalisa

da por arninas. Foi demonstrado, também, que a eficiência

catalítica das arninas correlacionam com seus potenciais de

ionização.

1.3.6.1 - Método de KOEeckX

1.3.6 - Métodos sintéticos de di~~tanos

1,2-dioxetanos podem ser sintetiza

dos por ciclízação de e-ha1ogenohidroperóxidos com solução

metanólica de NaOH (no caso de haleto secundário) ou com sus

pensão de acetato de prata em éter anídro ou CH2C12 (no ca

so de haleto terciário (KOPECKY e MUMFORD, 1969; KOPECKY e

colabs., 1975).

__~) )(+)( +D1- D*

Esguema 1. 20

q

Dioxetanos podem, também, sofrer decom

posição induzida por espécies excitadas (WILSQ~i1976; HORN

e colabs., 1978-79). Transferência de energia de urna espé

cie excitada qualquer ou mesmo dos produtos excitados da

sua termólise catalisam a decomposição do dioxetano(LECKTEN

e colabs., 1973; ADAM e colabs., 1975). Assim sendo, este

efeito é especialmente favorecido em altas concentrações do

dioxetano e baixas concentrações de oxigênio.
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Esquema 1.21

R1HR3

R X2

OH- Rl '\.?-?/ R3 Rl'\fH /R3
-->~~ +~

MeOH R R
2 2

+Rl~R3

R2

OOH Rl ,.,.....- Rl OOH R
Rl~ R3 AgA~ '\.lv~ R3 + '\i --- ~ 3

~- CHCl ~_ ~n
R X R 2 2 R R R2 R42 4 2 4

+ Outros
Produtos

Os B-halogenohidroperóxidos, por sua vez,

podem ser preparados a partir das olefinas correspondentes p~

lo tratamento com 1,3-dibromo-S,S-dimetilhidantoína ou se a

nálogo iodado, em solução concentrada de H
2

0
2

em éter anidro

b
a -40 C.

Esquema 1.22

R) <R3
R2 R4

DBDMH R
l

OOH

H
2

0
2

, éter ,. ~ R
3

-400 C R2~Br R4

1.3.6.2 - Fotoxi genação de ulefinas

Neste caso, dioxetanos e dioxetanonas

podem ser preparados por cicloadição-l,2 de oxigênio single-

te a certas olefinas "ricas em elétrons" (com substituintes
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-OR, -NH2 , etc) (BARTLETT e SCHAAP, 1970) e que nao pos

suam hidrogênios alílicos que possam ser abstraíoos (SCHUS

e colabs., 1975). Oxigênio singlete é produzido durante

irradiação de solução diluída de um sensitizador (azul de

metileno, ME; tetrafenilporfina, TPP; etc) sob contínuo bor

bulhamento de oxigênio.

Esquema 1. 23

Et/ "-OEt
02' h'J, TPP

--..;;------0-:0-->
CFC1

3
, -78 C .Et0OEt

(BARTLETT e SCHAAP,1970)

Me"--.-/OMe

Ne~OMe

O
2

,h'J, ZnTPp
- >

- oeter, -70 C

MeO 0--0 OMe

MeKMe
(MAZUR e FOOTE, 1970)

.1-A reat~vidade de O2 em relaçao a ou-

tras olefinas inclui cicloadição 1,3 com formação de um hi

droperóxido alflico e cicloadição-l,4 produzindo 1,4-endop~

róxido.

Esquema 1.24

>=< O
2

, h'J

senso
> K

- 100%

(HASTY e KEARNS,
1973)

O
2

,h'J
-.-;;;.-.-->

senso

(FOOTE e co labs . ,
1968)
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1.4 TRANSFERtNCIA DE ENERGIA TRIPLETE DE CARBONILAS

EXCITADAS GERADAS QU!MICA E ENZIMATICAMENTE PARA

ACEPTORES ARTIFICIAIS E BIOL~GICOS

1.4.1 - Mecanismos de Transferência de Energia

Uma molécula eletronicamente excitada

pode transferir sua energia de excitação para um aceptor

através de três mecanismos básicos: (i) mecanismo radiati

vo ou trivial, (ii) mecanismo por interação Coulômbica ou

dipolo-dipolo e (iii) mecanismo por troca de elétrons ou co

lisional. A seguir serão apresentados os conceitos bási

cos de cada um destes mecanismos.

1.4.1.1 - Mecanismo trivial de transferência

de energia

o mecanismo trivial, assim chamado

pela sua simplicidade, consiste na emissão de fóton da es

pécie doadora (D) seguida de absorção deste fóton pela esp~

cie aceptora (A).

Esguema 1.25

*D

hv + A

-------> D + hv

*-------> A

A eficiência deste processo dependerá

do (i) rendimento quântico de emissão do doador, (ii) inte
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gral de recobrimento entre o espectro de emissão de D e de

absorção de A, (iii) da absorptividade molar de A e (iv) da

concentração de A. Este mecanismo pode ser caracterizado

pela (i) invariabilidade da vida média (T) do doador na pr~

sença do aceptor, (ii) sua eficiência independe da viscosi

dade do solvente, porém (iii) depende da geometria do sis-

"terna de medida (FORSTER, 1959).

1.4.1.2 - Transferência de energi~

interações Coulômbicas

o mecanismo de transferência de ener-

gia por interação Coulôrnbica ou dipolo-dipolo ou, ainda, do

tipo Forster é o mecanismo onde o momento de dipolo osci-

lante da molécula excitada doadora induz um momento de di-

polo na molécula aceptora transferindo, assim, a

de excitação com consequente desativação.

~ssuema 1.26

energia

LUMO

HOMO

J\J
O 00

~

00

O

o
D* + A D + A*

~ interessante observar que este meca

nismo ocorre por interação de campos magnéticos, não haven-
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do troca de elétrons nem contato físico das moléculas inter

atuantes. Os elétrons mantêm-se em suas moléculas de ori
o

gem e a transferência se dá a longa distância (>20 A).

A formulação matemática deste processo,

relacionando a velocidade do processo com suas variáveis ,

"foi proposta por FORSTER (1959).

Eguas:ão 1. 2

. 2 o -6
kET = k K k D ~A J (€a)

Na Equação L 2, kET é a constante de

velocidade de transferência de energia, k é urna constante

dependente de condições experimentais, K2 é o termo referen

te à orientação espacial, k~ é a constante de desativação

radiativa do doador, ~A é a distância entre o doador e

o aceptor em angstrons e J(€A) é a integral de recobrimen

to entre o espectro de emissão do doador excitado e o espes

tro de absorção do aceptor, incluindo os valores de absorp-

tividade molar do último.

Assim sendo, as condições necessárias

para que este processo ocorra sao: (i) bom rendimento qu~

tico de emissão do doador, (ii) alto grau de recobrimento

espectral e (iii) alta absorptividade molar do aceptor na

região de recobrimento. Estas são, também, as condições

para uma eficiente transferência de energia trivial, o que

leva a dificuldades na discriminação dos dois processos e,

não raro, a interpretações errôneas.

- *Pela regra de seleçao de spin(spin D =

*spin D e spin A = spin A} o único processo que satisfaz
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- II _ _

as condiçoes de Forster e a transferencia singlete (D)~sin-

glete (A), já que a transferência triplete (D)~triplete (A)

nao satisfaz as condições (i) e (iii). A transferência tri

plete (D) ~ singlete (A), apesar de proibida pela regra de

conservação de spin, estaria favorecida pela vida média

mais longa do estado triplete de D (BENNET e colabs.,1964).

1.4.1.3 - ~sferência de energia por troca

de elétrons

Neste mecanismo há urna troca real de

elétrons entre o doador e o aceptor, ou seja, um elétron

* ~pertencente a D passa para A enquanto outro eletron perte~

*cente a A passa a D •

Ess.,uema l~. 27

LUMO

HOMO

( a)

O~ O
~

\
)\

O~OO 00 O

D* + A D + A*

Portanto, há interpenetração de nuvens

eletrônicas através de colisão entre as moléculas e a dis-

tância entre D e A necessária para haja transferência de

energia tem que ser menor ou igual a sorna dos raios molecu

lares.

No processo de troca de elétrons, as

passagens (a) e (o) do Esquema 1.27 poderão ocorrer simul-

tanearnente - "concerted" - ou então através da formação de
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um complexo de transferência de carga onde (a) (ou (b), de-

pendendo do caso) ocorre em um primeiro passo, formando

um par íon-radical intermediário, seguido da segunda passa-

gem de elétrons. Outra possibilidade, ainda, seria a for-

mação de uma ligação covalente formando um

diradicalar ou Zwitteriônico (TURRa, 1978).

intermediário

No casos limite, onde o proc~sso de tr~

ca de elétrons é mais rápido que a difusão do par aceptor/

doador na solução, o processo será controlado por difusão

e k ET ~ kdifusional e, portanto, dependente da viscosidade

do solvente, caso contrário kET < kd'f ' I'
~ us~ona

DEXTER (1953) derivou uma expressa0 pa-

ra a constante de velocidade de transferência por troca de

elétrons.

Equação 1.3

-1
k ET = K J exp(-2 ~A L )

Na Equação 1.3, kET é a constante de ve

locidade de transferência de energia, K é uma constante re-

lacionada ã interação orbital específica, J -e a integral

II

de recobrimento espectral normalizada para o coeficiente de

extinção de A (portanto, kET independe de €A)' RDA é a di~

tância entre o doador e o aceptor em angstrons e L é o raio

de van der Waals.

Por este mecanismo as transições aptas

a ocorrerem seriam singlete (D) + singlete (A) e triplete

(D) + triplete CA}. Novamente, a transição triplete (D) +

singlete (A) poderia ocorrer devido a longa vida média do



38.

triplete (O), apesar da proibição pela regra do spin.

Algumas diferenças entre os mecanismos

dipolo-dipolo e por troca de elétrons podem ser observadas

corno: (i)no mecanismo dipolo-dipolo a velocidade de trans

ferência de energia é proporcional a Ru~6 enquanto que

no mecanismo por troca de elétrons a velocidade cai expo-

nencialmente com o aumento de RuA' o que signifiça que a

velocidade é quase nula para distâncias maiores que urna

ou duas vezes o diâmetro molecular e (ii) a velocidade de

transferência de energia pelo mecanismo dipolo-dipolo de-

*pende das eficiências dos processos radiativos O + O e

* oA + A (ko e EA), enquanto que o mecanismo por troca de

elétrons não pode ser relacionado a nenhuma grandeza mensu

rá-vel experimentalmente.

1.4.1.4 - oeterminaxão das constantes de ve

locidade de transferência de ener-

gia

Nos casos onde o aceptor de energia

de excitação não emite (supressão), a constante de veloci

dade de transferência de energia pode ser relacionada com

*a intensidade de emissão de O através

Stern-Volmer (WAGNER, 1967; TURRO, 1978).

~uaxão 1.4

da Equação de

I~·..

I
O

I
= 1

o
+ k q TO IAI
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Na equaçao 1.4, 10 é a intensidade de

emissão de D* na ausência de A, I é a intensidade de luz

na presença de urna determinada concentração de A, k é
q

a constante de velocidade bimolecular do processo de su-

pressão e L~ é a vida média de D* na ausência do aceptor.

o ~

O valor de k L (tarnbem chamado de constante de Stern-Vol
q

mer, K ) pode, em alguns casos (p. ex., supressão "está-
SV

tica" J conter urna constante de associação entre o doador

e o aceptor.

Muito frequentemente, p.ex. carbonilas

tripletes em solução aerada, o doador também não emi te.

Nestes casos, torna-se necessário a utilização de sensiti-

zadores de emissão em concentrações tal que não afetem si~

nificativamente a vida média do doador. A equação de

Stern-Volmer pode ser utilizada desde que se faça urna cor

reçao para o efeito de supressão do aceptor sobre a espe

cie excitada secundária (sensitizador).

~uação 1. 5

lO

I
= (1 + k q L~ IAI) (1 + k~ L~ IAI)

A constante de velocidade de supressao

*e a vida média de S na ausência de A*de S por A (k')
q

(L~) podem ser calculados independentemente em outro expe-

rimento onde S é fotoexcitado. Na Equação 1.5 T~ é igual

a l/(kd + kETlsl), dai a necessidade de se usar baixa

concentração de S. O tratamento matemático do qual a Equa

II

ção 1.5 foi derivada encontra-se detalhadamente descrito
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no Apêndice II e a sua utilização experimental no Item

3.5.1.2.

WILSON (1976) derivou uma equação para

transferência de energia de carbonilos triplete formados

na termólise de dioxetanos para aceptores fluorescentes

(S) :

§:luação 1.6

I =S

k l Idioxl 3~~~ kTS ISI
----.

k d + k ET Is I

de S,é o rendimento de fluorescência

Na Equação 1.6 I S é a intensidade de

k l é a constante de velocidade de termóli

3~ é o rendimento quântico de produção

*emissão de S ,

se do dioxetano,

de tripletes, ~~

k TS é a constante de velocidade de transferência triple

te-singlete, k d é a constante de desativação das carboni

las triplete formadas na ausência de S e kET é a soma das

constantes de velocidade de todos os processos de transfe-

rência dos carbonilos triplete para S.

Da projeção de I S por Isl obtem-se

uma curva de saturação do tipo Michaeliana. A projeção de

seus inversos fornece uma reta de cujos coeficientes angu-

lares e lineares pode-se calcular
o

k ET lD e 3 ~.

Equação 1.7

Coef. linear

Coef. angular

o
= k ET lD

I:I:! "
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onde <I>
TS

=
k

TS-kET

o tratamento matemático do qual se ex

traíram as Equações 1.6 e 1.7 encontra-se no Apêndice 11.

e a sua utilização experimental descrita no ítem 3.5.1.3.

Pelo mesmo tratamento chega-se a equação semelhante para o

caso de sensitização de espêcies singlete.

1.4.2 - Dioxetanoscomo fonte de carbonilos triplete

A viabilidade da utilização de energia

triplete gerada quimicamente em trabalho fotoquímico no e~

curo, realizado em aceptores adicionados, foi demonstrado

pela primeira vez por WHITE e colaboradores (1974). Várias

reações classicamente promovidas por irradiação foram en

tão sensitizadas por acetona triplete gerada na termólise

de trimetildioxetano (TrMD), entre elas: isomerização cis

trans de est±lbeno, dimerização de acenaftileno e cicloiso

merização de 4,4-difenilciclohexadienona (Esquema 1.28).

Esquema 1.28

8J"- I
~ li

TrMD

~
~

(WHITE e colabs.
1974)



o

P9Ph
TrMD

6.
~

A /Ph

\LD«Ph
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(WHITE e colabs.
1974)

TURRO e LECHTKEN (1972) verificaram a

isomerização cis-trans de 1,2-dietoxietileno e 1,2-diciano

etileno acopladas a termólise do tetrametildioxetano. Ou

tros substratos de ocorrência biológica foram também uti-

lizados como aceptores de energia triplete dos produtos de

termólise de dioxetanos.

Esg,uema 1. 29

2 Thy

(timina)

TrMD
~

6.
Thy OThy

(ciclobutanoditiminas)

(LAMOLA, 19 71)

O

Me

.- Me

TrMD
~

t,

Me Me
I

,..... I0\.
.. Me

(WHITE e WEI,
1970 )

STEINMETZER e colaboradores (1973) e

WILSON e colaboradores (1976) demonstraram que dienos conj~

gados (p.ex., pentadieno e 2,S-dimetil-2,4-hexadieno) e a-

crilonitrila interceptam espécies triplete geradas na ter

mólise de dioxetanos, desativando-as.
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Dienos conjugados tem energia triplete (So + TI) igualou

abaixo de 60 kca1/mo1 (PORTER e co1abs., 1971; WAGNER,

1976) o que Os torna compostos extremamente úteis como su

pressores de carboni10s trip1ete (ET - 60 a 80 kca1/mo1 ;

TURRO, 1978). O processo de supressão tem natureza co1i-

sional (WAGNER, 1976).

MIRBACH e colaboradores (1980) testa-

ram uma série de compostos carboní1icos como supressores

da fosforescência de acetona trip1ete gerada na termó1ise

do TMD em acetonitri1a. Os autores observaram que as con~

tantes de supressão para fenilalquilcetonas são considera-

velmente inferiores àquelas controladas por difusão (k =q
8 9 -1-1lO a lO Ms) enquanto aquelas de supressores com al-

ta eletroafinidade, as constantes aproximaram-se da cons

10 -1-1tante difusional (kq - 10 MS).

Foi verificado, também, que diversos

aceptores fluorescentes são capazes de sensitizar a forma

ção de espécies excitadas geradas na termólise de dioxeta-

nos, entre eles, os mais comuns são: rubreno, peri1eno,

que1atos de európio e derivados de antraceno (BECHARA,

1979). Em particular, o 9,10-dibromoantraceno (DBA) e o

9,10-difenilantraceno (DPA) destacaram-se devido a facili-

dades quanto a sua obtenção e purificação. (Esquema 1.30)

WILSON e SCHAAP (1971) introduziram o

seu uso na determinação de rendimentos de quimiexcitação

de dioxetanos e desde então tornaram-se parte essencial

II

desta metodologia, utilizada por praticamente todos os pe~

quisadores da área (WILSON, 1976; ADAM, 1982). Devido ao
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efeito de acoplamento spin-orbital proporcionado pelos ãt~

mos de bromo, o OBA sensitiza eficientemente carbonilos

triplete (WILSON e SCHAAP, 1971), enquanto que o OPA é

utilizado apenas para estados singlete. Trata-se de um

processo exotérmico, urna vez que seus estados Sl têm ener

gia igual a 70 kcal/mol (ENGEL e MONROE, 1971) enquanto

que aquelas dos doadores (aldeídos e cetonas) é superior

a 75 kcal/mol.

1.4.3 - Carbonilos trielete gerados ~nzimaticarnente

Corno já foi dito anteriormente, Cile~

to e colaboradores (ClLENTO, 1982) observaram a formação

de carbonilos triplete durante a oxidação aeróbica de cer

tos substratos, catalisada por peroxidase de raiz forte

("horseradish peroxidase", HRP). Dentre estes substratos,

o que mais se estudou foi o isobutiraldeído (IBAL),o qual

gera acetona triplete (3AC *) corno produto excitado (FARIA-

OLIVEIRA e colabs., 1978).

O mecanismo proposto para esta reaçao

(BECHARA e colabs., 1979) tem por base o comportamento es

pectral da enzima, que oscila entre dois estados de oxida-

- ( 3+ 4+ . 1 ~çao HRP-l, FeO e HRP-ll, Fe ) durante o c~c o catal~-

tico. A dependência de tampão fosfato indica ser a forma

enólica do lBAL o substrato preferencial da enzima (GALLA~

DO e colabs., 1984J.
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Br

Br

DBA

DPA

ES9uerna 1.31

~:
1i

>=<:H
~

1~

F<:*

HRP-II
traços

~HRP

(nativa) H20 2
HRP-I

~~L
~

OOH

1
Ho-o'

o
2

'} O~:H
3 O *

~ A + HCOOH
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A acetona triplete formada fosforesce

mesmo em meio aerado (início da reação), com intensifica-

ção desta emissão próximo ao ponto de esgotamento de 02'

Devido principalmente a este fato, propós-se que a espé-

cie excitada estaria "protegida" pela apoproteína de desa

tivações colisionais com °2 , A constante de supressão

por 02 foi medida por BECHAP~ e colaboradores (1979) corno

3 -1 o
sendo 5xlO M , a 35 C.

A seguir, serão apresentados alguns

resultados obtidos com o sistema lBAL/HRP/02 , principal 

mente no que diz respeito a este trabalho.

1. A emissão fosforescente do siste

ma lBAL/HRP/0
2

é intensificada na presença de 9,10-dibr~

moantraceno-2-sulfonato (DBAS; BECHARA e colabs" 1979).

projeções dos inversos de intensidade de emissão vs con

centração de DBAS permitiram calcular 3~ e o produto da

constante de velocidade de transferência de energia pela

vida média de 3Ac * no sítio enzimático (k
ET

3 -6· 1so ~ foi calculado em -10 e k T 19ua aET _

T) • Neste ca

2xl0 5M-l suge, -

II

rindo um mecanismo de transferência de energia à

"distância (tipo Forster).

Esquema ~.32

HRP 3Ac*lBAL + 02 > + HCOOH

3Ac * + DBAS
kET > Ac + lDBAS *

lDBAS *
k F

DBAS + hv>

longa
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BRUNETTl e colaboradores (1983) verifi

~ - 3 *caram, tambem, a transferencia de energia de Ac gerada

enzimaticamente para OBA solubilizado em micelas de

Brij-3S, CTAB e SOS. Em determinados condições observou

se a fosforescência do OBA.

2. oURÂN e ClLE~TO (1980) estudaram

a transferência de energia de 3Ac* gerada no sistema lBALj

HRPj02 para fluoresceína eosina e Rosa Bengala que atuam

corno aceptores fluorescentes. Os valores determinados de

kET e ~TS relativos levaram os autores a proporem um

mecanismo de ~ransferência triplete-triplete superior.

Tais aceptores, tendo natureza fenólica, são, entretanto,

substratos potenciais de peroxidase e a possibilidade de

que o estado singlete do pigmento tenha sido formado qui~

carnente, a partir de uma semiquinona derivada do

to, não pode ser definitivamente excluída.

Esquema L 33

pigmen-

lBAL + O2

3AC * + Pigmento

HRP >

k TTn >

3AC * + HCOOH

Ac + 3Pigmento* (triple
te superior)

3 * k. 1 *Pigmento (triplete superior) ~sc > Pigmento

1 *Pigmento
k

F > Pigmento + hv

II

3. A clorpromazina (sulfeto aromáti

co), droga fototóxica e com vários efeitos farmacológicos,
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foi utilizada como aceptor de energia triplete durante a 0-

xidação aeróbica do lBAL, catalisada por peroxidase (DURAN

e colabs., 1978). A formação dos fotoprodutos de clorprom~

zina ocorre concomitante ã supressão da quimiluminescência.

Este foi o primeiro caso de trans~ormação fotoquímica pro-

duzida pela ação do sistema lBAL/HRP/02 •

4. Foi verificada a transferência

de energia de 3Ac* gerada enzimaticamente para flavinas (ri

boflavinas, FMN e FAD) e com base nos valores de kETLobseE

vados, propôs-se um mecanismo de transferência a longa dis-

tância (HAUN e colabs., 1978). As velocidades de transfe-

rências de energia aumentaram de três ordens de grandeza

quando as flavinas eram complexadas com 3,5-dihalogenoti

rosinas ou tiroxina (RIVAS-SUÂREZ e colabs., 1979). Para

explicar estes resultados, os autores propuseram os segui~

tes processos subsequentes, onde os átomos de halogênio no

complexo singlete tornam mais eficiente o cruzamento inter

sistema para o estado triplete correspondente.

Esquema L 34

lBAL + O HRP > 3AC * + HCOOH
2

3AC * + F~ kET > Ac + lFt*

k
lF~ F > F~ + hv

3AC * + F~-DlT kET > Ac + lFt-DlT*

1 k. 3 *
Ft-DlT 1SC > Ft-DlT



3 * k dFi-DIT -------> FR--DIT + calor
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5. Recentemente, Rivas-Suárez e co-

laboradores (1981; RIVAS, 1982) observaram que quinonas s~

primem muito eficientemente a fosforescência da 3Ac * gerada

no sistema IBAL/HRP/02 . ° efeito de benzoquinona foi dra

mático, com kET -3xl0 6 M- l • A maioria das quinonas sofre

ram alterações espectrais pela ação do sistema enzimático.

Estes dados foram interpretados em termos de mecanismo de

transferência dipolo-dipol0.

6. Rivas-Suárez e Cilento (1981; ~

VAS, 1982), observaram também a transferência de energia

para uma série de compostos indõlicos, entre eles o D- e L-

triptofano. Estes estudos mostraram uma discriminação qui-

ral entre os estereoisômeros por parte da enzima. Foi pro

posto a atuação de uma componente estática no mecanismo de

transferência.
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2. OBJETIVOS

Devido a total ausência de informações s~

bre o comportamento de dioxetanos em água e, tendo em vista

a potencialidade do seu uso como modelo químico de produção

de espécies excitadas, geradas diretamente em solução, e em

estudos comparativos com sistemas responsáveis por "fotobio

química no escuro", sintetizou-se o tetrametildioxetano(TMD)

e realizaram-se diversos estudos deste dioxetano em meio a-

quoso.

Estes estudos incluiram a determinação de

(i) parâmetros de ativação de termólise do TMD, (ii) rendi

mentos quânticos de produção de espécies singlete (l~) e tri

plete (3~), (iii) constantes de supressão por dienos, (iv)

constantes de transferências de energia para aceptores fluo-

rescentes solúveis em água, (v) vida média da acetona tri-

plete gerada na termólise de TMD, em água deionizadaaerada

e deaerada, (vi) verificação da influência de diversos tipos

de solventes na estabilidade térmica do TMD, nos rendimentos

quânticos e na velocidade de transferência de energia de ex

citação da acetona triplete para o 9,10-dibromoantraceno.

Procedeu-se, também, à determinação de p~

râmetros fotoquímicos e fotofísicos de 9,10-dibromoantraceno-

2-sulfonato (DBAS) e 9,10-difenilantraceno-2-sulfonato(DPAS),

assim como a investigação dos caminhos sintêticos para estas

sondas, uma vez que as informações sobre estes importantes a

ceptores fluorescentes, solúveis em água, eram escassas.
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Estudou-se transferência de energia da

acetona triplete gerada na termólise de TMD para pigmen-

tos xantênicos, clorpromazina, quinonas, flavinas, compos-

tos indólicos, tirosina e seus dihalogenoderivados, em tam-

pões aquosos aerados e deaerados. Pretendeu-se com esta

proposta de trabalho comparar os parâmetros de transferên -

cia de energia triplete de acetona gerada quimicamente, e

portanto exposta à ação supressora de O2 , com aqueles obti-

dos via enzimática (IBAL/HRP/02 ), onde a espécie excita-

da gerada se encontra supostamente "protegida" pela apopro-

teína (BECHARA e colab., 1979; CILENTO, 1975, 1980 e 1982).

Tais estudos são atualmente muito desejáveis, se não im-

prescindíveis, para interpretação de mecanismos de transfe

rência de energia com sistemas enzimáticos e para elimi-

nar possíveis efeitos triviais, resultantes principalmen-

te de reações químicas envolvendo os aceptores no

fundamental.

estado

Investigou-se as propriedades cinéticas e

luminescentes de dioxetanos contendo higrogênio em posição

gama, tendo em vista possível interação destes átomos com

aqueles de oxigênio do anel dioxetânico, afetando sua esta

bilidade térmica e os rendimentos quânticos l~ e 3~ de pro-

dutos excitados gerados na termólise. Esta interação intra

molecular pode ser muito importante em conexao com estu-

dos anteriores sobre catálise de decomposição por ácidos de

Lewi$ (WILSON, 1976), e com a menor estabilidade, inesper~

da, de dioxetanos substituidos por n-butila (BECHARA e

colab., 1976; HORN e colab., 1978,1979).
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3. MATERIAIS E Mt:TOOOS

3.1 SíMBOLOS E ABREVIAÇÕES

TMO

MPO

MBo

MNPO

OBA

OPA

OBAS

OPAS

Cpz

CPZO

TME

IBAL

HRP

Ea

k l

KSV

k q

k'
q

kF

k
ET

tetrametil-l,2-dioxetano

3-metil-3-n-propil-l,2-dioxetano

3-metil-3-n-butil-l,2-dioxetano

3-metil-3-neo-pentil-l,2-dioxetano

9,lO-dibromoantraceno

9,10-difenilantraceno

9,10-dibromoantraceno-2-sulfonato de sódio

9,lO-difenilantraceno-2-sulfonato de sódio

clorpromazina

clorpromazina-5-óxido (sulfóxido)

tetrametiletileno

isobutiraldeído

peroxidase de raíz forte "horseradish pero-

xidase"

energia de ativação

constante de velocidade de termálise

constante de Stern-Volmer (k TO)
q

constante de velocidade de supressão de ace-

tona excitada

constante de velocidade de supressão de OBAS

excitado

constante de velocidade de fluorescência

constante de velocidade de transferência de

energia eletrônica
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k
T5

- constante de velocidade de transferência de

energia da acetona triplete para DBA (50)

produzindo DBA (51)

k
d

- constante de velocidade de desativação nao

radiativa

E
F

~F

3
~

- 'energia de ativação' de fluorescência

- rendimento quântico de fluorescência

- rendimento de produção química de espécies

triplete

l~ _ rendimento de produção química de espécies

singlete

~TE - rendimento de transferência de energia ele-

tronica

TO - tempo de vida da espécie excitada

~;5 - rendimento de transferência de energia de

acetona trfplete para DBA(5
0

) produzindo

DBA (51)

3.2 DROGAS

Todos os reagentes aqui relatados foram usa

dos sem purificação prévia quando não especificado.

- acetato de prata - J.T.Baker

- 1,3-dibromo-5,5-dimetilhidantoína - Aldrich

- 2,3-dimetil-2-buteno - Aldrich

- 2-metil-l-penteno - Aldrich



- 2-metil-l-hexeno - Aldrich
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- 2,4,4-trimetil-l-penteno - Aldrich

- peróxido de hidrogênio 90% - F.M.C. Corporation

- peróxido de hidrogênio 30% - Carlo Erba

- biciclo (2,2,1)-2-hepteno - Aldrich

- biciclo (2,2,2)-2-octeno - Aldrich

- 9,10-dibromoantraceno - Eastman

- 9,lO-difenilantraceno - Eastman

- H
2
so

4
fumegante (60% exc.) - Merck

- acetonitrila

- ciclohexano

Aldrich

Aldrich

- tetracloreto de carbono - Aldrich

- benzeno - Merck (seco sobre caC12 e destilado)

- tolueno - Merck (destilado)

- xilenos - Fisher

- decalina - Merck (agitada com várias porções de

H2S0
4

cone. e destilada)

- éter etílico - Aldrich (destilado sobre NaoH e

o oZn e secO sobre Na )

- pentano - Aldrich (destilado)

- acetona - Merck (destilada sobre KMn04 J

- metanol - Merck

- nitrobenzeno - Carlo Erba (destilado de P2 0 5)

- isobutiraldeído - Fluka (recém destilado fraciona-

damente sob N2 )

- "horseradish peroxidase" (HRP) - tipo VI - Sigma

- t-butilhidroperóxido - Sigma

- indol - Baker
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- N-metilindol - R.I.C. - R.O.C.

- D-triptofano - Sigma

- L-triptofano - Sigma

- lisosima de clara de ovo - Boehringer

- tripeptídeo lisinil-triptofanil-lisina - Research

Plus Lab.

- 3,5-diiodotirosina - B.D.H.

3,5-dibromotirosina - Aldrich

- 3,5-diclorotirosina (sintetizado em nosso labora

tório a partir de tirosina, pelo método de BOU

CHILLOUX, 1955)

- tirosina - Sigma

- ácido sórbico - Sigma

- p-benzoquinona - Aldrich (ressublimada)

- 1,4-naftoquinona - Eastman (ressublimada)

- 2-metil-l,4-naftoquinona (sintetizada pela oxidação

de 2-metil-naftaleno, pelo método de FIESER,1940)

- tetracloro-p-benzoquinona - Eastman

- tetrabromo-o-benzoquinona - Aldrich

- 2,6-dimetil-p-benzoquinona - Aldrich

- antraquinona-2-sulfonato de sódio - Fisher

- fluoresce!na - B.D.H.

- eosína - Merck

- rose bengal - B.D.H.

- riboflavina - Merck

- clorpromazina - Rhodia

- EDTA (sal sódico) - Merck
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3.3 APARELHAGEM

As medidas de emissão de luz foram fei

tas em (i) fotômetro tipo Mitchell-Hastings (1971), cons

truído em nosso laboratório, acoplado a um amplificador

de corrente que perrni te medidas da ordem de nanoampéres;

(ii) "photocounter" marca Hamamatsu, modelo C-767, dota

do de um disco rotatório com 25 filtros, que permite medi

das de espectros de emissão muito fraca na faixa de 400

670 nm.

As medidas espectrofotométricas foram

feitas em espectrofotômetros Zeiss, modelos DMR-IO e

DMR-21.

Os espectros de ressonância magnética

de prótons foram obtidos num aparelho Varian, modelos T-60,

EM-360 e EM-360L.

Utilizou-se um espectrofluorímetro ma!

ca Hitachi-perkin-Elmer, modelo MPF-4, para os espectros

de fluorescência.

As cromatografias de partição líquido

gás foram feitas em cromatógrafo de gás marca 'CG', modelo

20D, com detector de condutividade térmica, ou em cromat§

grafo de gás marca Hewlett-Packard, modelo 5750, com de

tector de ionização de chama.

As medidas de consumo de oxigênio fo

ram feitas em oxígrafo marca Yellow Springs Instruments,m2

delo 53 (método polarográficoJ.
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Os tempos de vida de fluorescência fo

ram determinados utilizando-se Fluorômetro de Tempo de De

caimento, modelo 75-A, com Computador de Tempo de Decai -

mento, modelo 32-A, ambos marca TRW-Systems, acoplados

a um osciloscópio Tektronix, modelo 7704, Os feixes de

e de emissão foram isolados porexcitação (lâmpada de D2 J

filtros Corning Glass

em.: CS-7-32).

(ex. : CS-7-54 e CS-7-60;

O rendimento de transferência de ener

gia de acetona triplete para DBAS singlete (~TS) foi de

terminado, também, por um fluorímetro de tempo de decaime~

to, com as seguintes características (HALPERN, 1974) :pul

sos de lâmpada de D2 de ~. 2,8 nseg, focalizados por mon~

cromador Jarrell-Ash 0.25 m Ebert em fotomultiplicadora Aro

perex 56 DUVP/03 e pulsos de leitura processados por um

discriminador de fração de tempo constante marca Ortec,

modelo 453, acoplado a um conversor-amplificador Ortec(m~

delos 437A e 444), e acumulados por um analizador multic~

nal Nuclear Data, modelo 1100. Finalmente, o conteúdo de

memória era mostrado em osciloscópio e/ou analisado por um

computador Univac 1108.
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3.4 MtTODOS SINT~TICOS

3.4.1 - Síntese do Tetrametil-l,2-dioxetano

A síntese do TMD foi feita a partir de

tetrametiletileno (TME) de acordo com o método de Kopecky

(KOPECKYe MUNFORD, 1969; KOPECKYe colabs., 1975) em

três fases consecutivas: preparação de solução concentrada

de peróxido de hidrogênio em éter etílico anidro, síntese

do 8-bromohidroperóxido correspondente ao TME e sua cicli-

zação com acetato de prata produzindo o dioxetano.

Esguema 3.1

>=< DBDMH,H202 ~o AgAc ') k( .800

. • 'd ) CH O ) +eter an~ ro 2 2
-40 oC Br 0c

Dioxetano ene-hidrope
róxido -

- Preparo de solução concentrada de pe

róxido de hidrogênio

Devido a não disponibilidade do reagen-

te apropriado (H202 > 90%), houve necessidade de preparar

a soluça0 concentrada deste peróxido em éter anidro (CUIDA-

DO~ ver AP~NDlCE I) . A preparação consistiu na extração

do peróxido com éter etílico 20 ml de "perhydrol" - solu -

ção de H
2

02 30% - com 20 ml de éter .sob agitação magnéti-

ca durante 20 minutos), por várias vezes, com posterior

secagem em MgS0
4

e evaporação do solvente pela passagem de
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N
2

seco, até que a concentração de H
2

02 chegasse a 5 M

(concentração determinada por espectrofotometria: ver

Item 3.5.2.2).

- Síntese do B-bromohidroperóxido e

do dioxetano

Adicionou-se 2,1 g (25 mmoles) de TME

sobre 30 ml de solução etérea 5 M de H202 (150 rnrnoles) a

-40 oC (banho de gelo seco/acetona e, em seguida, 3,7g de

1,3-dibromo-5,5-dimetilhidantoína (DBDMH) (13 rnrnoles) ,le~

tamente (durante 15 minutos), sob agitação magnética, e

deixou-se a solução atingir a temperatura de OOc. Lavou

se a mistura de reação duas vezes com solução saturada de

NaHC03 , três vezes com água bidestilada e urna vez com

solução saturada de NaCl. A camada etérica foi seca em

MgS0 4 anidro e o solvente removido no rotavapor. ° re

síduo de 8-bromohidroperóxido foi recristalizado em

pentano fornecendo 3,0 g (15 mmoles; 60% de rendimento).

Três gramas de B-bromohidroperóxido

foram dissolvidos em 50 ml de CH 2 C12 e sobre esta solu

ção adicionou-se 8,0 g de acetato de prata anidro (48rnrno

les) a oOC. Deixou-se esta solução sob agitação magnét~

ca vigorosa por 20 minutos. Em seguida filtrou-se e o

filtrado foi lavado duas vezes com solução NaOH 1 N, duas

vezes com água bidestilada e urna vez com solução satura

da de NaCl. A camada orgânica foi seca sobre MgS0
4

e o

solvente substituido por pentado no rotavapor (~. 2 ml).

° resfriamento desta sOlução a -78oC forneceu 170 mg de
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agulhas amarelas de TMD (1,5 rnrnoles; 9,5% de rendimento).

Todas as operaçoes, desde a produção de solução etérea

até a cristalização do TMD, foram feitas no escuro e em

banho de gelo/água, quando não especificado.

A caracterização do produto foi feita

por RMNIH, espectroscopia UV e cromatografia de gás. O e~

pectro de RMN~ em CC1 4 revelou um único pico ô= 1,43 ppm

(S,CH
3

) que desapareceu após aquecimento, dando lugar ao

pico referente ao produto de sua termólise - acetona. A

espectros copia de luz UV apresentou urna banda de absorção

em ca. 280 nm, característica de dioxetanos. A cromato-

grafia gasosa de TMD forneceu um único pico com o mesmo

tempo de retenção da acetona (produto de termólise), pico

este que desaparece (90%) com pré-adição de trifenilfosfi-

na (BARTLETT e colabs., 1973).

Esquema 3.2

Ph3

(J"P,o ~K PPh3 ) K O )~ + OPPh
3

O 1

~
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3.4.2 - Síntese de uma Série de 3-metil-3-alquil-

1,2-dioxetanos

As sínteses dos 3-metil-3-n-propil-l,2

-dioxetano (MPD), 3-rnetil-3-n-butil-l,2-dioxetano (MBD) e

do 3-metil-3-neo-pentil-l,2-dioxetano (MNPDI foram feitas

a partir do 3-metil-l-penteno, 2-metil-l-hexeno e do

2,4,4-trimetil-l-penteno, pelo método de Kopecky (KOPECKY

e colabs., 1975) para olefinas di- e tri-substituidas,que

utiliza urna solução aquosa de KOH na etapa de ciclização.

Esquema 3.3

'P
R

KOH aq ~

CC14, OOC
" ~r
R~

OOH

DBDMH,H202
. )
eter anidro'"):::==

R/

R= n-propil, n-butil e neo-pentil.

A urna solução de 50 mmoles de olefina

correspondente em 50 ml de éter etílico anidro, resfriada

a -40 0 C em banho de gelo seco-acetona, adicionou-se 7,0 g

(200 mmoles) de H202 a 98% diluida em lO ml de éter etí-

lico. Agitou-se por 1 hora ã -400 C. Em seguida, acresce~

tou-se lentamente 6,8 g (25 mmolesY de DBDMH no escuro to-

tal e agitou-se por mais 1 hora, elevando-se lentamente a

temperatura até a ambiente. Lavou-se duas vezes com solu-

ção saturada de NaHco 3 gelada e urna vez com água gelada.

Secou-se sobre MgS0 4 e trocou-se o solvente por CC1 4 no r~

tavapor (~. 15 ml). Adicionou-se, em seguida, 3,4 g (60

mmoles) de KOH dissolvidos em lO ml de H20 (0,5% EDTA)

agitando-se vigorosamente por 30 minutos em banho de gelo-

II
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água. A parte aquosa foi separada e a solução resultante

foi seca sobre MgS04 e o CC1
4

foi evaporado no rotavapor.

O õleo amarelo resultante foi purificado por cromatogra-

fia em coluna de sílica ou por destilação fracionada (Item

3.5.2.1), ou foi usado diluindo-se ~ 200 Vezes com o

solvente desejado. A caracterização foi feita por RMNIH e

observou-se picos com os deslocamentos químicos relacion~

dos abaixo, os quais desapareceram após aquecimento, com

o aparecimento dos picos relativos às respectivas cetonas

(produtos de termólise).

Esquema 3.4

II

1,7 (m)0-0 0,95(t)
I I CH

H
2
t_C/ ~CH/CH3

4,80(A,B) 'CH l,~(m)
3

1,53(s)

1,7(m) 0,95(t)
0-- ç> ;CH~ . .....CH

H2t_V - ........ (CH
2

}2 3

4,82(A,B) "cH
3

1,4(m)

1,53(s)

1,92 (s)
0-O CH 1 , 02 (s)
I V 2"-H2C--- C(CH 3)3

4,83 (A,Bl"",CH3
1,75(s)

MPD

MBD

MNPD
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3.4.3 - Síntese de dioxetanos bicíclicos

As sínteses dos dioxetanos derivados de

biciclo 12,2,11-2-hepteno (norborneno) e biciclo 12,2,21-2

-octeno também foram feitas pelo método de Kopecky (KOPECKY

e colabs., 1975) sem se isolar, contudo, o 8-bromohidrop~

róxido intermediário nem o dioxetano correspondente, devi

do a dificuldades experimentais. Apesar disso, obteve-se

algumas pistas de sua presença na solução resultante da

reação: leve coloração amarela e produção de espécies exci

tadas quando aquecidos, podendo transferir essa energia de

excitação para o OBA e OPA.

Esquema 3.5

~

bicicloI2,2,1/-2-hepteno

~

biciclo!2,2,2!-2-octeno

3.4.4 - Síntese dos derivados sulfonados de antraceno

sódio (DBAS)

dio (OPAS)

o 9,lQ-dibromoantraceno-2-sulfonato de

e o 9,lO-difenilantraceno-2-sulfonato de só

foram sintetisados a partir de 9,lO-dibromoan -
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traceno (DBA) e 9,10-difenilantraceno (DPA), respectivamen-

te, pelo método de BATTEGAYe BRANDT (1923) modificado.

A 30 ml de nitrobenzeno (destilado de

P20 5 ) foram adicionadas 4,5 g (13,5 rrmoles) de DBA. A se-

guir, 1 ml de H2504 fumegante com 65% de excesso de 503 (23

rnrnoles de 503) foi adicionado gota à gota, a 100e, sob a-

gitação mecànica. A temperatura da reação foi elevada a

50 0e e deixada sob agitação por 4 horas. A mistura de

reaçao ficou ainda sob agitação à temperatura ambiente até

o dia seguinte. A seguir, a mistura foi neutralizada com

solução de NaOH concentrado, mantida em banho de gelo-água

e o nitrobenzeno removido por destilação por arraste com

vapor d'água. ° resíduo contendo os produtos monosulfona

dos e dissulfonados foi ressuspenso em água fervente 5 ve-

zes (I litro de cada vez). ° DBA5 precipitou apos o res-

friamento. Recristalizou-se então, urna vez mais de água

e urna vez mais de t-1eOH. Obteve-se 4, O g (9, 1 rnrnoles) de

DBAS correspondente a 68% de rendimento.

Os resíduos de produtos dissulfonados fo

ram totalmente removidos por cromatografia de troca iônica

usando-se coluna aniônica Dowex lXl, eluindo-se com gradi-

ente de solução rnetanólica de HeI (O a 0,5 molar).

Para a síntese do DPAS seguiu-se o mes-

mo procedimento obtendo-se 43% de rendimento {urna

tentativa} •

única



65.

3.5 MeTODOS ANAL1TICOS

3.5.1 - Determinação de parâmetros cinéticos e termo

dinâmicos

3.5.1.1 - ~terminas:ão da energia de ~tivas:ão

da termólisedos dioxetanos

dos dioxetanos (E a )

A energia de ativação da termólise

foi determinada por projeção de Arrhe-

-1 •
nius (log k l versus temperatura ) e pelo "met.odo da queda

brusca de temperatura" (WILSON e SCHAAP, 1971).

As constantes de velocidade de termólise

(k l ) foram calculadas através das tangentes das projeções

~n I versus tempo (segundos), onde I é o valor

rio da intensidade de luz gerada diretamente na

arbitrá-

termólise

dos dioxetanos ou sensitizada por um aceptor fluorescente.

A inclinação da projeção log kl ~ tem-

-1peratura (Arrhenius) fornece valores de E ,enquanto que
a

o coeficiente linear (Yintersecção) fornece valores de log A

do qual pode-se calcular valores de 6S~ (Equação 3.1).

-4,576 log kT / ~
1 T2

E = --------:;=-----=:-
a

l/TI - 1/T2

(Eq. 3. la)

t,.S~
T

4,576
= log A la ,753 log T (Eq. 3. lb)
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o "método da queda brusca de temperatura"

consiste em medir-se a queda de intensidade de quimilumi -

nescência quando a temperatura da solução é diminuída brus

camente, dentro de um tempo tal que não haja perda consi

derável de díoxetano. Nestas condições, pode-se calcular

a Ea através da Equação 3.2b. Se a termólise for monitora

da por sensitizadores fluorescentes, a energia de ativa-

ção observada (Eobs ) deve ser corrigida pela variação do

rendimento de fluorescência (q>F J do aceptor com a temperat~

ra (para o cálculo de E
F

ver Item 3.5.1. 4) •

Equação 3.2

II = K kll DI

l 2 = K k21DI

(temperatura 1)

(temperatura 2 J

Eobs =
-4,576 log l l /l 2

l/TI - 1/T2

(Eq. 3. 2a)

E =a Eobs - EF (Eq.3.2b)

o esquema de aparelhagem usada consistiu

de dois banhos termostatízados mantidos a temperaturas di

ferentes (diferença de ~ 15 0 CJ e constantes,ligados por

um sistema de válvulas à jaqueta de vidro que contém a cela

de reação. A intensidade de luz da cela foi lida por um

fotômetro tipo Mítchell-Hastings(1971i ver Ap are Ihagem,

!tem 3.3J. A cela, matida a uma temperatura TI (maior) ,

foi submetida a um resfriamento rápido CO,5 - 2,0 min) até

a temperatura T2 •
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3.5.1.2 - Supressão da energia de excitação

eletrfulica por aceptores não-e~~

sivos. Determinação do KSV

Nos estudos de supressão por acepto-

res de energia não-emíssi vos, as projeções de I /1 versuso

IQ! (I o e I são, respectivamente, intensidades de emissão

na ausência e na presença de concentrações crescentes de

supressor e [QI é a concentração do supressor ou "quen-

cher" ) fornece urna reta, definida pela equação de Stern-

Volmer (WAGNER, 196 7) •

Equação 3.3

I
O

I

= 1 + k q
,o !Q!

k ,o
q

k q

duto

onde

A tangente desta reta dá o valor do pro-

(tarnbem chamado constante de Stern-Volmer, KSV)

ê a constante de velocidade de supressão e ,o é

a vida média da espécie excitada na ausência do supressor.

A termólise de dioxetanos alquílicos pr2

duz principalmente carbonilos triplete (ADAM, 1982). De

vido a não emissão destes em solução aerada, houve a ne-

cessidade de uso de sensitizadores Caceptores fluorescen-

tes) para monitorar a sua formação, corno por exemplo, o

DBAS. Neste caso, deve-se considerar a possibilidade de

supressão do DBAS excitado (Esquema 3.6) pelo

adi ci onado.

supressor
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Esquema 3.6

TMD k 1 3 * 1 *
----~---> Ac (principalmente) + Ac +Ac

3Ac* + DBAS
k TS----> Ac + 1DBAS *

31tc* + Q
k

__,,;iIq~_> Ac + Q Ac = acetona

1DBAS * k F -> DBAS + h\i
F

1 DBAS * + Q
k'

__-"''1__> DBAS + Q

Assim· para obter-se o valor real de k ,o
q

sobre a acetona trip1ete foi necessário uma correção nas

projeções 10/1 versus IQ·I. Por tratamento de estado esta

cionário, pode-se provar que (ver AP~NDlCE 11):

Equação 3.4

IQI )o
(1 + k~ 'DBASIQI)

I

olo = (1 + kq'AC

Deste modo, a tangente da projeção de

10/1 (1 + k~'~BAS IQ!) versus IQI dá o valor real de kq'~C'

que é independente da presença do DBAS. Por sua vez, o

valor de k~'~BAS pôde ser calculado em outro experimento,

onde o DBAS foi fotoexcitado, projetando-se I II versus IQIo

Estes experimentos foram feitos com con-

centrações constantes de TMD e DBAS [tipicamente 200 e

2 ~M, respectivamente} e a uma temperatura tal que a ve10-
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cidade de termólise do TMO fosse baixa o suficiente (35-

o . - -40 C) para que a var~açao da sua concentraçao durante o

tempo de medida fosse desprezível. A concentração dos

aceptores foi variada dentro de pelo menos uma ordem de

grandeza(entre 10- 3 - 10-6 M), dependendo da eficiência

de supressão do aceptor usado.

3.5.1.3 - !ransferência de energia de excitação

eletrônica para aceptores fluorescen-

. - d 3~ 1 k oteso Oeterm~naçao e ~, <t> e ET~

o tratamento utilizado em estudos com

aceptores fluorescentes baseou-se, principalmente, em pro

jeções do tipo "duplo recíproco". Um duplo recíproco con

siste na projeção do inverso da intensidade de emissão sen

sitizada por um aceptor fluorescente, versus o inverso da

concentração deste aceptor, com determinada concentra-

çao de dioxetano e certa temperatura. Pode-se dewonstrar,

por tratamento de estado estacionário (WILSON, 1976; ver

AP~NOlCE III) que:

Equação 3.5

.....L =
I S *kllol <t>

k d

<t>S
F k TS (ou kSSl

-L +
IS I

1

* S
kllol <t><t>F <t>TE

onde I S e a intensidade de emissão fluorescente do sensi

tizador S, k l é a constante de velocidade de termólise do

dioxetano O, k TS (ou kssJ e a constante de velocidade de
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transferência de energia de urna espécie triplete (ou singl~

te) para S produzindo S no estado singlete, k d é a cons 

tante de velocidade de desativação não radiativa da espécie

*excitada na ausência de S, ~ é o rendimento das espécies

excitadas triplete (3~) ou singlete (l~), ~s é o rendi
F

mento de fluorescência de S e ~TE é o rennimento de trans-

ferência de energia.

Do coefiente linear e tangente da proje

versus l/I si , pode-se calcular valores de 3~

dependendo do tipo de aceptor utilizado ,e de kET,o,

é o produto da constante de velocidade de energia da

çao de l/ls
1e ~,

que

espécie excitada para S pela vida média desta espécie na

ausência de S.

Equação 3.6

1*~=
S ~kll D/ Yint ~F TE

o -1 Yintk
ET

, (M ) =
tangente

(Eq. 3.6a)

(Eq. 3. 6b)

Um grande problema na utilização deste me

todo é o da reabsorção da luz emitida pelo aceptor fluore~

cente, por ele mesmo ou outros componentes do sistema, devi

do ao recobrimento parcial dos espectros de emissão e

absorção.

Com a utilização de um fotômetro provido

de filtros de luz (ver Item 3.3J, os quais selecionam efi-

cientemente faixas de comprimento de onda que chega a fo-
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tomultiplicadora, pôde-se escolher uma faixa do espectro de

emissão do aceptor fluorescente em que não existisse re-

absorção de luz.

Um fator de correção do filtro (Fc )

então, calculado de forma a conhecer a quantidade

foi,

total

de luz emitida, sem o corte do filtro. Isto foi feito cal

culando-se o valor da relação entre a intensidade de luz

sem filtro e com filtro para cada concentração de aceptor

usada. A projeção desta relação versus concentração indi-

cou um comportamento exponencial aparente (Esquema 3.7).De~

ta forma, o fator de correção do filtro foi o valor da re-

lação para concentração de aceptor tendendo a zero.

de ser calculado por regressão linear de ln(R - R )
00

F põc

versus

laceptorl, para Roo desconhecido, que pode ser feito facil

mente por computador.

Esquema 3.7

R

R

.? F c

aceptor

II

inte.risi.dade. de. luz sem filtro
R =

intensidade de luz com filtro

R = R para concentração infinita de aceptor
00

F = fator de correção do filtroc
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Outro grande problema que este método a

presenta e o da determinação de valores absolutos de lcp e

3cp devido, principalmente, às dificuldades na calibração

da emissão de luz. A calibração da resposta da fotomulti

plicadora através do uso de padrões de luz confiáveis e a

correção desta resposta nos casos em que a emissão do pro

cesso quimiluminescente e do padrão de luz ocorrem a dife

rentes comprimentos de onda, tornam-se, aqui, pontos crí-

ticos do método. Os padrões de luz mais utilizados tem

sido o luminol (LEE e SELIGER, 1965) e o "coquetel de cin

tilação" Imistura hexano-
14

C-PPO-POPOP (2, 5-di feniloxazol

2,2-p-fenilbis(5-feniloxazol); HASTINGS e WEBER,1963) I.po-

rém, são grandes as dificuldades no uso destes padrões,

com erros frequentemente da ordem de 5n%. Uma revisão re

cente desta problemática foi feita por SELIGER (1978).

Uma outra abordagem adotada possibilitou

uma melhor idéia do comportamento de tais parâmetros (lcp

e 3 CP) do TMD, utilizando-se água como solvente. Tal

abordagem foi a comparação entre o valor da relação 3cp/lcp

com valores obtidos para diferentes solventes. Isto foi

feito através da utilização de aceptores específicos de

espécies triplete e singlete (DBAS e DPAS, respectivamen -

te). Relacionando diretamente os valores de Yinterceçção

obtidos nos duplos recíprocos, pode-se calcular a relação

3cp/lcp (Equação 3.7), dispensando, assim, o uso

drões de luz.

de pa-
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su~ão 3.7

3 (ITMDI k l Yint ~ET ~F) DPAS
-L =

1
(ITMDI k l Yint ~ET ~F) DBAS~

os índices (DBAS) e (DPAS) indicam dados referentes

ao duplo reciproco usando-se DB~~ e DPAS, respecti

vamente como aceptores fluorescentes.

3.5.1.4 - Determinação de rendimentos guânticos

de fluorescência de aceptores emissi

vos e a variação com a temperatura

Os valores de rendimentos quânticos

de fluorescência de aceptores emissivos (~F)' quando des

conhecidos, foram determinados segundo método de DEMAS e

CROSBY (1971). Este consiste na comparação das áreas de

emissão fluorescente do aceptor em análise contra de um

aceptor de referência cujo ~ seja conhecido,excitando-se

ambos em um mesmo comprimento de onda. Deve-se, ainda,

corrigir o valor pelas diferentes absorções neste compri

mento de onda e pelo índice de refração do solvente, quan-

do comparado em dois solventes diferentes. O experimento

é feito mantendo-se a mesma geometria de excitação e leitu

ra e a uma mesma temperatura.

Equação 3.8

x
~F = 4>F •

. x
.1

I Y

BY

B
X

onde, (Demas e Crosby, 1971)

I é a intensinade de emissão fluorescente integrada,
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B, e a absorção da sOlução no comprimento de onda de

excitação,

n é o índice de refração do solvente,

x, refere-se ao aceptor de análise e

y, refere-se ao aceptor de referência.

A variação dos valores de ~F com a tem

peratura foi calculada e expressa em termos de "energia de

ativação de fluorescência" (E F). Um gráfico do tipo Arrhe

nius foi feito projetando-se o log da intensidade de emis-

são fluorescente integrada versus l/temperatura

3.9) •

Equaç,ão 3.9

log 1 1/1 2
EF = -4,576

l/TI - 1/T2

(Equação

3.5.1.5 - Determinação de ~TS de acetona triole

te para DBAS singlete e do ~F de DBAS

e DPAS

o rendimento de transferência de ener-

gia triplete para DBAS, produzindo o estado singleteC~TS)'

foi determinado através do método descrito por WILSON e

HALPERN (1980A e 1980B). Um mistura de acetona e DBAS em

II

agua deaerada foi excitada por pulsos de luz monocromáti-

ca:
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Esguema 3. 8

Ac + h'J > 3Ac*

OBAS + h'J > lOBAS *

3Ac *
k d > Ac

3Ac*
<fl

TS
k

ET
lOBAS* ++ OBAS

-I ~TT k ET

> Ac

> OBAS + Ac

lOBAS *
<fl F k F OBAS h'J

"I
> +

(l-<flF) k F OBAS>

o decaimento da fluorescência do OBAS

mostrou a existência de duas componentes cinéticas exponenc~

ais: em decaimento rápido devido a fluorescência do OBAS fo-

toexcitado diretamente pela lâmpada e outro lento, devido a

fluorescência do OBAS excitado por transferência de ener-

gia da acetona triplete fotoexcitada. A intensidade de

emissão obedece a Equação 3.10. (WILSON e HALPERN,1980A).

5uação 3.10

-k t
e FI =t

para c =

*(kFiOBAS I - c) <fl F

k F <fl TS k ET ;Ac* Io

k F - k OBS

+
-k t

c. e OBS

II

onde I
t

é a intensidade de emissão no tempo t.
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Esta equaçao refere-se à sorna da compo-

nente rápida (19 termo) e lenta (29 termo) do decaimento.

A tangente da projeção logarítmica da componente lenta é

k OBS ' Para urna série de experimentos à diferentes concen-

trações de OBAS, mantendo-se a concentração de acetona,

pode-se calcular ~TS e k ET através da Equação 3.11 deri

vada da Equação 3.10.

Equação 3.11

k
OBS

= k d + k ET lOBAS I

~TS =
NR,

Nr

k OBS

k ET IOBAsl

E: OBAS lOBAS I
E: Ac IAc I

onde,
~ - . -. 1 *NR,/N r e a razao entre a em~ssao ~ntegrada do OBAS

durante a componente lenta pela emissão da compone~

te rápida do seu decaimento;

E: OBAS e E: Ac são os coeficientes de absortividade mo

lar do OBAS e da acetona, respectivamente, no compri

mento de onda de excitação

o tempo de vida de fluorescência (T F )

do OBAS pôde ser calculado nestes experimentos, analisando

se a curva de decaimento rápido do OBAS excitado (19 termo

da Equação 3.10) .

As amostras foram preparadas em cela

de quartzo (-3,0 ml) e a deaeração foi feita por borbulha-

II

mento de N
2

por 15 a 30 minutos. As concentrações foram
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tais que a absorção da acetona fosse da ordem de 5 vezes

maior que a do DBAS no comprimento de onda de exci tação

(300 nm). O efeito de "self-quenching" da acetona foi che

cado realizando-se os experimentos com duas concentrações

de acetona: 0,27 e 0,54 M.

-5na faixa de 3 a 30.10 M.

As concentrações de DBAS foram

A excitação foi feita por uma

lâmpada de D2 e a leitura através de um contador de fótons

acoplado a um annlisador de tempo de decaimento provido de

um sistema de multicanais. Tempos de aquisição (leituras

acumuladas) foram da ordem de urna hora. A temperatura de

solução foi controlada por banho termostatizado em 20 0 C. O

decaimento logarítmico foi analisado por comparação de cUE

vas simuladas por computador (HALPERN, 1974~ ver Aparelh~

gem) •

Os cp de DBAS e DPAS foram, também de

terminados em água aerada C22 0 C) utilizando-se um fluorôme

tro de Tempo de Decaimento, com lâmpada de D
2

e computador

de Tempo de Decaimento acoplado a um osciloscópio (ver A-

parelhagem) • A aparelhagem foi calibrada usando-se li fluo-

II

rescers" de cp conhecidos (antraceno em EtOH, cp 4,5ns~ qui

nino em solução aquosa HCl 0,1 N, cp 19,2 ns). As concen

trações usadas foram da ordem de 5.10- 5 M.

3.5.1.6 - Cinética de oxidação de clorpromazina

A cinética de oxidação de clorpromazi-

na (CPZ) e clorpromazina-5-óxido (CPZO) foi monitorada es

pectrofotometricamente seguindo-se o aparecimento da banda

característica a 341 nm, usando-se um dispositivo automáti
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co que lê a absorbância de 30 em 30 segundos, sem que a amos

tra seja iluminada nos intervalos, evitando que a CPZ

oxidada por iluminação. As constantes de velocidade

seja

foram

calculadas por um programa de regressão logarítmica de "aju.§.

te" do tipo (Aro - An ) versus tempo t onde A é desconhecin co

do, ou através do produto das velocidades iniciais

concentrações de CPZ iniciais.

pelas

Para o caso do TMD corno oxidante,foi fe!

to um estudo de competição onde o k OBS foi calculado para a

reação entre TMD e CPZ (concentrações fixas) usando-se quan

tidades variáveis de supressores de acetona triplete,

corno indol e benzoquinona.

tais

A dedução das expressões cinéticas usa-

das no caso do sistema enzimático HRP/H
2

0
2

/CPZ

no Apêndi ce IV.

encontra-se

3.5.2 - Análise de estrutura, dosagem e purificação

3.5.2.1 - Purificação dos dioxetanos

A purificação do TMD foi feita

cristalização deste em n-pentano, a -76 0
C, seguinda por

pida filtração.

pela

~

ra-

I

NO caso dos dioxetanos BMD, PMD e NMD

a purificação foi feita por destilação fracionada a baixa

pressao e temperatura, por cromatografia em coluna de sílica

a baixa temperatura ou por ambos os métodos.
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Destilação fracionada a baixa pressao e

temperatura: a mistura contendo o dioxetano foi congelada

com N2 l~quido, dentro de um sistema de destilação equipado

com coluna de Vigreux de 20 cm. Fez-se vácuo (0,01 mmHg) e

descongelou-se lentamente recolhendo as frações no frasco co

letor por resfriamento com N2 líquido. Repetiu-se o proce

dimento até que todo o dioxetano tivesse sido destilado. As

frações foram analisadas por intensidade de luz emitida e

por ressonância magnética de prótons.

Cromatografia em coluna de sílica-gel:

aqui, o problema de perda de dioxetano por decomposição

térmica é agravada pela decomposição catalisada pela sílica.

Utilizou-se, então, a cromatografia a baixa temperatura (c~

pa de acetona/gelo seco) aumentando-se a velocidade de elui

çao para um tempo mínimo (5 a lO minutos) por pressurização

da coluna com o auxílio de nitrogênio.

A eluição foi feita com gradiente fra

cionado de mistura pentano e diclorometano (frações de 30 ml

a partir de 100% de pentano, 90% pentano/10% CH2CI2 , etc.•.

até 100% CH2C12 ). A coluna continha 20 g de sílica gel mi~

turada a 1% de EDTA. Foi adicionado ao topo da coluna, 2 ml

de amostra concentrada de dioxetano em CC1 4•

As frações de 20 ml foram analisadas pe-

la intensidade de luz emitida e então, após evaporação do

solvente, por ressonância magnética de prótons.
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3.5.2.2 - Dosagem dos dioxetanos e peróxido de

hidroqênio

° método clássico usado para dosagem de

H
2

0
2

foi o de titulação iodométríca descrito por KOLTHOFF e

SANDELL (1952): 1 ml de H2S04 concentrado é diluído em 30ml

de água; 1 g de KI, alguns cristais de molibdato de amônio

(cata1isador) e amido (indicador) são adicionados: uma alí-

quota de solução de H20 2 é então adicionada; espera-se 15

minutos (em banho de gelo/água e no escuro) e titula-se com

solução 0,1 N de Na2S20 3 •

Além deste método usou-se o método des-

crito por COTTON e DUNFORD (1973) que consiste na medida es

pectrofotométrica de I 2 formado ((À = 353 nm, E = 25500)
max

pela reação com H20
2

catalisado por HRP: a 3,0 ml de tampão

acetato 0,1 M pH 3,8 adiciona-se 0,017 g de KI sólido(0,05M)

- -8e HRP com concentraçao final 2 a 4.10 M; adiciona-se 0,1

ml de alíquota de H202 e mede-se a absorção a 353 nm. Este

método também foi empregado na dosagem de solução etérea de

H202 sendo que a alíquota adicionada passou a ser lO ~l de

forma que o éter solubiliza-se no tampão.

Para dosagem titlllométrica de dioxetanos

usou-se o método descrito por WILSON e SCHAAP (1971): a 5ml

de solução 10% de NaI em anidrido acético, em banho de gelo/

água no escuro, adiciona-se uma alíquota de 0,1 ml de solu

ção estoque de dioxetano e deixou-se em repouso por 15 minu

tos; adiciona-se, então, 2 ml de água e titula-se, contra

branco, com solução O,OlN de Na2s
2

0
3

até a virag~m de cor a

marela clara para incolor.
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Devido à grande incerteza na titulação io-

dométrica de dioxetanos, "-usou-se, com mais frequencia o me-

todo de dosagem por cromatografia gasosa descrito por BECHA-

RA e colabs. (1976): uma alíquota de solução estoque do dio

xetano é injetada no cromatógrafo e a quantidade de cetona

formada na sua termólise dentro da coluna é analisada con-

tra uma curva de calibração obtida nas mesmas conàições. A

contaminação da sOlução estoque pela cetona correspondente e

determinada (e subtraída) pela injeção de solução estoque

tratada previamente com PPh 3 (BARTLETT e colabs.,1973i Esqu~

ma 3.2). A trifenilfosfina transforma o dioxetano num epóx!

do permitindo que acetona contaminante seja diferenciada da

cetona provinda da termólise do dioxetano. Um exemplo de

condições para dosagem de TMD em acetonitrila (solução esto

que típica no estudo de TMD em água) seria: coluna de FFAP

("free fat acid phase") sobre Chromosorb W Om x 3/16") i te!!,!

peratura da coluna = l20
0

Ci temperatura do vaporizador e d~

tector (de condutividade térmica) = 200
0

Ci corrente do deteE

tor = 160 mAi fluxo de hélio = 35 ml/mini tempo de retenção

da acetona = 79 segundos e da acetonitrila = 95 segundos.

3.5.2.3 - Determinação dos produtos e da este

quiometria da reas-ão entreCPZ e TMD

Os espectros de ressonância magnética

de prótons, antes, durante e depois da termólise do TMD em

presença de CPZ mostraram a formação do epóxido corresponde~

te ao TMD como produto da reação (~squema 3.9).
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~quema 3.9

~

TMD

~s~
+ ~NVCl

~N/
I

CPZ

~ ~)Q<

Epóxido

t
+~~
ll.AN~Cl

~N/
I

CPZO

Adicionou-se ca de 146 moles de CPZ e 76

moles de TMD a ~ 0,5 ml CDC1 3 contendo TMS. Esta mistura

foi incubada a 60 0 C e os espectros de ressonância magnética

de prótons registrados a cada 15 minutos. Neste tempo a rni~

tura era mantida a 40 C de modo a parar a terrnólise do TMD.

Controles contendo só TMD, só CPZ e acetona mais CPZ,tarnbém

foram incubados e os espectros registrados. A posição do si

nal do epóxido foi checada sintetizando-se o mesmo pela rea

ção de 3,4-dimetil-2-buteno com ácido ~-cloroperbenzóico no

próprio tubo de reação. Os deslocamentos químicos dos prin

cipais prótons foram:CPZ 12 ,40 ppm(s); 2,67 ppm(d); 3,10ppm

(m); 4,05 ppm(t) e 7,0 ppm(m) I; TMD 11,50 ppm(s) I e epóxido

11,32 ppm (s) I .

A formação de CPZO (Esquema' 3.9) ,foi veri-

ficada espectrofotometricamente pelo aparecimento de suas

bandas características (Ã= 239, 273, 299 e 341; WARREN e co

labs., 1966) e o desaparecimento das bandas de CPZ 0= 253 e

305; WARREN e colabs., 1966), na região do UV. Quantidades

crescentes de TMD <80 a 240 j.JM) foram adicionadas a tubos

contendo soluções de CPZ de mesma concentração e50 11M), em

tampão fosfato pH = 6,8 <Ipil = 50 rnM; /ppi! = 5 mM). Estes

tubos foram incubados a 65 0 C por 30 minutos. Estas soluções
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foram devidamente diluídas e os espectr0s de UV comparados.

Este mesmo experimento foi feito em meio aerado e deaerado.

Em outro experimento, adicionou-se à mist~

ra de reaçao descrita anteriormente, quantidades crescentes

de conhecidos supressores de acetona triplete (indol, benzo-

quinona e sorbato), a fim de se verificar a possibilidade de

competição do supressor com a clorpromazina. Neste experi

mento, os tubos também foram aquecidos a 65 0 C por 30 minu-

l

1-

11

tos e os espectros foram tirados contra um branco

a mesma quantidade de supressor.

contendo

urna vez determinados os produtos, tentou-

se chegar a urna conclusão quanto a estequiometria da rea-

ção. Para isso acompanhou-se a proporção de acetona que

deixava de ser formada na termólise a medida que uma quantid~

de de CPZ adicionada. Incubou-se soluções de concentrações

variáveis de CPZ contra urna concentração fixa de TMD, dur~

te 90 minutos a 60
0

C. A concentração de acetona foi deter~

nada por cromatografia gasosa a partir de urna curva de cali

bração (condições de an,llise: detector de ionização de cha-

ma: coluna de FFAP sobre Chromo sob W 3m x 3/16" i temperat~

ora da coluna = 120 Ci temperatura do vaporizador e detector=

200
0

Ci fluxo de hélio = 40 ml/mini tempo de retenção de ace

tona = 45 segundos).

3.5.2.4 - Purificação do DBAS e DPAS

Os derivados monosulfonados da síntese

de DBAS e DPAS foram purificados por cromatografia de troca
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iônica, utilizando-se uma resina aniônica Dowex IXI • 3g de

resina (capacidade de 3 rneq/g) foram ativados com solução

2 N de HCI, lavada até a neutralização e o solvente trocado

por MeOH. Então, aplicou-se a coluna I meq de DBAS ou DPAS

dissolvido emca 50 ml de MeOH. A cromatografia foi eluida

com um gradiente linear de HCI em MeOH (IHCII = de zero a

0,5 molar; total de 200 ml). As amostras, de 20 ml cada,f2

ram analisadas por cromatografia de camada delgada (sílica

gel corrida com n-butan~l). As porções contendo os monosul

fonados purificados foram adicionados em água (3 vezes o vo

lume inicial) de forma a reprecipitar o DBAS ou DPAS e, en

tão, filtrados.
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4. UTILIZAÇÃO DE TMD COMO MODELO QU!MICO DE PRODUÇÃO DE

ACETONA TRIPLETE EM ÂGUA

4. 1 RESULTADOS

4.1.1 Parâmetros de ativação de termõlise em água

e em outros solventes

A determinação da energia de ativação

de termólise do TMD em água foi dificultada, corno espera-

do, pela presença de traços de íons metálicos contarninan -

tes, os quais catalisam a decomposição "escura" de dioxet~

nos (WILSON, 1976; HORN e colabs., 1978-9). A figura 4.1

mostra a projeção de Arrhenius obtida em água corno sol

vente, A reta. traçada no gráfico foi reproduzida de WIL-

SON e colabs. (1976), usando-se xilenos corno solvente. As

constantes de velocidade de termólise (processo de primei-

ra ordem) foram calculadas monitorando-se a queda de in

tensidade de luz, sensitizada ou não, provinda da termóli

se por ~ 4-5 meias vidas. A concentração de TMD usada

foi na faixa de 10-3 - 10- 4 M, enquanto que a de DBAS foi

de ca 10-5 M. Não foram observadas mudanças significati -

vas nos valores de k l (dentro de urna faixa erro 5-10%) de

vido a presença de DBAS e/ou EDTA.

Pode-se notar que o desvio de k
l

da

reta "teórica" torna-se mais acentuado quanto menor for

a temperatura da reação. Isto deve-se ao fato da ener

gia de ativação da componente catalítica (k tl~+I) serca
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Figura 4.1. - Projeção de Arrhenius para a termó1ise de TMD

em água: bidesti1ada com EDTA (c) i bidesti1~

da com EDTA e DBAS (.)i deionizada com EDTA

(O) i deionizada com EDTA e DBAS (~).
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menor que aquela da termólise do dioxetano. Este des

vio surge quando se usa água bidestilada-vidro comum.

Porém, quando a água é tratada por resina de troca iõni

ca de alta afinidade (no caso; Quelex), e ainda adicio 

nando-se EDTAca 10-5 M, consegue-se medidas de k l próx~

mas às encontradas em solventes orgânicos.

A despeito do fato de nao se conse-

guir uma projeção de Arrhenius totalmente linear para teE

mólise de TMD em água, conseguiu-se calcular sua Ea pelo

método de "queda brusca de temperatura" (ver MtTODOS,ítem

3.5.1.1). A figura 4.2 mostra um exemplo do efeito do

resfriamento rápido na intensidade de luz lida. A tabela

4.1 mostra a média de valores encontrados em 9 determi

nações diferentes, na faixa de 37-760 C, com resfriamentos

da ordem de lSoC, usando-se água deionizada com Quelex

-5 -4 -4contendo lxlO M EDTA (ITMDI = 3xlO M; IDBASI= lxlO M).

Para comparação, redeterminou-se os

valores de Ea da termólise de TMD em alguns solventes

orgânicos. A tabela 4.1 mostra valores de Ea encontrados

para acetonitrila e decalina como solventes, através do

método da "queda brusca de temperatura". Na tabela 4.2

encontram-se os valores de E calculados por regressao
a

linear de apenas 7 pontos, da projeção de Arrhenius para

benzeno, ciclohexano, acetonitrila, CC1 4 e decalina como

solventes.

Tanto o valor de E determinado ema

agua pelo método da "queda brusca" quanto o valores en-

contrados para os solventes orgânicos pelos dois métodos,
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TABELA 4.1 - Energias de ativação pelo método de "queda

brusca de temperatura"

N9 de de te rmi Faixa de -1
Solvente

temperatura Ea(kcal.mol)naçoes

Âgua (a) 9 36,6±75,6oC 27,8 ±o ,5

Acetonitrila (a) 6 3l,2±79,8oC 27,2±0,5

Decalina 3 3l,2±50,00C 26,9 ±o ,5

(a) contém EDTA - 10-5M

-TABELA 4.2 - Energias de ativação pelo método de projeção

de Arrhenius

Solvente (a) -1
Ea (kcal.mol ) log A r(fator de correlação)

Benzeno 27, O± 1 13,6 0,999

Ciclohexano 26,0±1 13,2 0,996

Acetonitrila 27,0±1 13,6 0,996

CC1 4
26,0±1 13,1 0,998

Decalina 26,0±1 13,0 0,997

(a) exceto para CC1 4 , todos os solventes foram

saturados com EDTA.
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concordaram perfeitamente com os valores descritos na li

teratura para benzeno e xilenos (ADAM e ZINNER,1982), de-

monstrando não haver efeito de solvente na energia de ati

vação de termólise do TMD.

4.1.2 Rendimento de Erodução de acetona triElete e

singlete na termólise de TMD

Um dos pontos mais críticos no estu-

do de TMD em água foi com relação ã determinação do ren

dimento de acetona triplete (3~) e singlete (l~) produz!

da na sua termólise. Na literatura encontram-se uma abun

dância de valores determinados pelos mais diversos méto-

dos. Uma recente compilação foi feita por ADAM (1982), a

qual está reproduzida nas tabelas 4.3A e 4.3B.

dosgrande dispersão

Nota-se, pelas tabelas, que existe

1 3dados de ~ e ~, dependendo do

método de determinação adotado. Devido ao fato de usar-se

água como solvente, o método adotado foi o de medida de

quimiluminescência sensitizada por DBAS.

o valor de 3~ de TMD relatados na li

teratura variam em torno de 30%, como se pode perceber na

Tabela 4.3A. Na verdade este é o valor aceito pela gra~

de maioria dos quImicos da área, sendo que o TMD já é ba~

tante usado como padrão de luz na calibração de apare -

lhagens. Apesar desta reprodutibilidade, existem diver

sas dificuldades na obtenção de valores absolutos de 3~ e

l~.



TABELA 4.3A - 3~ de acetona produzida na termólise de TMD

a. QS, quimiluminescência sensitizada; TQ, titulação por reação qulmica; DBA, 9,10-dibromo

b. Hastings e Weber(19631; c. Lee e Seliger (1965); antraceno,
d. quimiluminescência deste dioxetano usado como padrão.

Benzeno 30±1 Adam e colabs. (1979)

~

I-'

Referência

Richardson e colabs., (1978)

Cheng (1979)

Kopecky e Filby (1979)

Adam e Mazenod (1980)

Wilson e colabs. (1976)

Turro e Lechtken (1972)

36

3~ r%)

3l±2

30±15

30±1

31±8

50±25

Benzeno

CC1 4 39,6±1,2 Richardson e colabs. (1979)

Benzeno 48±24 Turro e Lechtken (1972)

Benzeno

Benzeno

Acetonitrila 30±15 Turro e Lechtken (1972)

Benzeno

Benzeno

Tolueno

Solvente

Puro 29±7 Bartlett e colabs. (1979)

Método (a) (padrão)

TQ com fumaronitrila

TQ com benzonorbornadieno

TQ com cis-dietoxietileno

TQ com 1,4-ciclohexadieno

TQ com tetrametiletileno

- bQS por DBA (coquetel cintilaçao )

QS por DBA (luminol c )

QS por DBA (dimetildioxetanOd )

- bQS por DBA (coquetel cintilaçao )

QS por biacetilo

TQ com 2,5-diazobicicloI2,2,1Ihepteno



a. QD, quimiluminescência direta; QS, quimiluminescência sensitizada; TQ, titulação por reaçao
química; DPA, 9,10-difenilantraceno;

TABELA 4.3B - l~ de acetona produzida na termólise de TMD

TQ com cis-dietoxietileno

\O
N

(1975)

Referência

Adam e colabs.

Richardson e colabs. (1978)

Cheng (1979)

Turro e Lechtken (1972)

Cheng (1979)

Kopecky e Filby (1979)

Wilson e colabs. (1976)

Turro e Lechtken (1972)

Turro e Lecktken (1972)

Turro e Lechtken (1972)

l~ (%)

0,43

0,1

0,4l±0,08

0,091±0,033

0,16±0,08

0,04l±0,003

0,28±0,14

0,8 ±0,4

0,044±0,011

0,15±0,OB

c. Lee e Seliger (1965).

Benzeno

Benzeno

Benzeno

Benzeno

Ben~eno

Acetonitrila

Benzeno

Solvente

Benzeno

Tolueno

Benzeno

cintilaçãob )

- bcintilaçao }

(padrão)Método (a)

QD (coquetel de

QD (coquetel de

QD (ferrioxalato)

QS por DPA (coquetel de cintilaçãob )

QS por DPA (luminolc )

TQ com :eumaronitrila

b. Hastings e Weber (1963);

d - bQS por DPA (coquetel e cintilaçao )

QS por DPA

QS por bi ace ti lo
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Em particular, em nossas determina

çoes esbarramos nos seguintes problemas: (i) o padrão de

luz utilizado, do tipo Hastings-Weber (1963; padrão terci~

rio, também chamado coquetel de cintilação), foi calibra-

do na Universidade de Harvard com aparelhagem de geome-

tria diferente daquela utilizada em nossas medidas; (ii)

o valor do rendimento de transferência de energia da aceto

nao haviam sido descritos va-

na triplete para o OBAS (~TS)

determinado e (iii) também

lores de ~ F de OBAS em água.

em água, nunca havia sido

Tentou-se calibrar o aparelho com o

próprio TMD em solventes orgânicos e em uma série de três

experimentos, obtiveram-se três diferentes valores de 3~

(ao usar-se o coquetel de cintilação como padrão) como mos

tra a tabela 4.4.

TABELA 4.4 ~3 de acetona produzida na termólise de TMD

em solventes orgânicos (a)

Solvente Temperatura ~TS ~F
OBA (b) 3ep

(OC)

Benzeno 56 0,3 0,086 0,004

Benzeno 20 0,3 0,20 0,24

Ace toni tri la 20 0,1 0,16 0,15

(a) os experimentos foram feitos com o uso de

filtros, para evitar problemas de reabsor
-4 -

ção do OBA; ITMOI = 2xlO M;

(b) valores calculados em relação ao valor de
DPA o

~F em benzeno a 20 C=0,90 (EAMAI e HlRA

YAMA, 1983).
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Após determinar-se os valores de ~TS

de acetona triplete para o DBAS e o valor de ~F de DBAS

e DPAS em água (ver Item 4.1.4), calculou-se os valores

absolutos de 3~ e l~ de TMD em agua. A tabela 4.5 mos-

tra os valores obtidos. A figura 4.3 mostra os duplos r~

c!procos obtidos em água usando-se DBAS e DPAS como aceE

tores fluorescentes.

*TABELA 4.5 ~ de acetona produzida na termólise de TMD

em água (a)

Aceptor Fluorescente

DBAS

DPAS

~ (b)
F

0,25

0,74

~ET

0,10

1,0

0,004 (3~)

4xlO-6 (l~)

(a) experimentos feitos a 42 0 C, em água bidestilada com

EDTA; ITMDI = 8xlO-5 M; uso de filtros para evitar

efeitos de reabsorção; padrão de luz utilizado: co

quetel de cintilação;

(b) valores determinados por comparaçao de áreas de fluo
~ - DPArescencia em relaçao ao valor de ~F em benzeno a

20 0 C = 0,90 (HAMAI e HIRAYAMA, 1983).

o valor de 3~ obtido em água a 42 0 C

concordou com o valor de 3~ obtido em benzeno a

não ocorrendo o mesmo com os valores obtidos em tempera-

turas baixas nem com os valores relatados na literatura.

Utilizando-se uma abordagem em que

os erros sistemáticos se anulam (compaJ:ar valores relativos



Figu~a 4.3. - Duplo recíproco de TMD/DBAS e TMD/DPAS em água.
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de 3<1> e 1<1>
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conseguiu-se, finalmente, ter urna idéia do

comportamento destes parâmetros em água. A tabela 4.6 mos

- 3 1tra os valores obtidos para a relaçao <1>/ <1>, determinados

para água, benzeno e tolueno corno solventes.

TABELA 4.6 Valores para a relação 3<1>/1<1> obtidos para

diferentes solventes

Solvente Padrão Tempe- 3<1>/1<1> Referência
ratura

Tolueno luminol 4S oC 7,Oxl0 2 Kopecky e Filby
(1979 )

Benzeno coquetel cintilo 71
0

C 8,OxlO 2 Cheng (1979 )

Água coquetel cintilo 42 0C 1,Oxl0 3 este trabalho

OBs. todas as determinações foram feitas pelo método de

quimiluminescência sensitizada por DBA/DPA (ben

zeno e tolueno) ou por DBAS/DPAS (água).

4.1.3 Dependên~ia dos parâmetros de transferência

de energia e vida média com o tipo de sol

vente utilizado

Em 1970, BELYAKOVe VASSIL'EV observa-

raro um valor de <1>,!,s para o par cic10hexanona/DBA em benze

no menor (~0,13) que o <1>TS determinado para o par ace

tofenona/DBA (0,20). Em 1976, BECHARA e colaboradores de

terminaram um valor de 3<1> de 2-hexanona trip1ete produzi

da na termó1ise de 2,3-dimetil-2,3-dibuti1-1,2-dioxetano
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Na tabela 4.7 encontram-se relaciona-

97.

e

em

(i)

Wrat-

Com base nestes dados e devido às cifi

culdades em determinar valores absolutos de )~ nos di-

versos solventes (ver Tabela 4.4), julgou-se pertinente de

3.5.1.5) que o ~TS dos pares acetona/OBA e acetofenona/

DBA variam com o solvente.

filtro transparente somente acima de 480 nm (Kodak

(OMDBO) em decalina cerca de 3,5 vezes inferior ao deter

tem o valor médio igual a 0,30 e (ii) o ~TS de acetona/OBA

em benzeno a 20 0 C é igual a 0,27 (WILSON e HALPERN,1980B).

ção, são apresentados os valores de ~TS obtidos direta

mente pelo método de medidas de tempo de decaimento. A

figura 4.4 mostra as projeções obtidas de duplos recípro-

ten, n9 3), que corta a região do espectro de emissão do

OBA e do OBAS em que há reabsorção de luz. Para compara-

terminar valores relativos de ~TS do par acetona/OBA

diversos solventes, partindo das seguintes premissas:

o 3~ de TMD não varia com o solvente (!tem anterior)

dos os valores de ~TS obtidos pelo método dos duplos recI

procos. Estes experimentos foram feitos com o uso de um

minado em xilenos. Esta diferença não poderia, entretanto,

explicar os diferentes valores de 3~ porque afetaria

igualmente k TS e k ET (ver Apêndice III). Recentemente ,WI~

SON e HALPERN (1980~ e ~J, verificaram, através de estu

dos pela técnica de medidas de tempo de decaimento (!tem
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TABELA 4.7 Valores de ~TS para o par Acetona/DBA(S).

Efeito de solventes.

Solvente

Benzeno

Ciclohexano

Acetonitrila

A:gua

Decalina

Tetracloreto de

carbono

método A(a)
<P TS

método B(b)

0,27 0,27 (c)

0,03 0,05
(c)

O, la 0,08
(c)

0,01 0,10
(d)

0,10

o, O 8

(a) valores relativos de <P TS calculados por regressao

linear das projeções de duplos recíprocos a 20 oC,

considerando <P TS em benzeno = 0,27 (WILSON e HAL

PERN, 1980B) e 3<p=0,30 (ADAM, 1982);

(b) valores absolutos de <P TS obtidos, pelo método de

medidas de tempo de decaimento;

(c) WILSON e HALPERN, 1980B;

(d) ver Item 4.1.4

Verificou-se também, o efeito de solven

tes no valor da constante de velocidade de transferência de

energia (kET ) e/ou vida média do acetona triplete (T) atra

vés da avaliação dos valores do produto kET T calculados

dos duplos recíprocos (Equação 3.6(bJJ.
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o objetivo de comparar valores de k
ET

T

para diferentes solventes foi o de tentar visualizar, de

alguma forma, a variação de cada um destes parâmetros in-

vidualmente. Os valores de vida média da acetona triplete,

mostrados na tabela 4.8, foram calcu~ados e apresentados

com o intuito de mostrar uma tendência da variação deste

parâmetro com a natureza do solvente, e não de serem valo-

res exatos.

Partindo da premissa de que kET = k di 

fusional, ou seja, de que o processo seja apenas controla

do pela velocidade de difusão das duas espécies, aceptora

e doadora, calculou-se os valores de tO de acetona tripl~

te em seis diferentes solventes que são mostrados na tabela

4.8 (a validade desta premissa será discutida mais detalha-

darnente na seção de DISCUSSÃO).

Com relação à determinação da vida mé

dia de acetona triplete ~m água, pode-se fazer uma aborda

gem mais quantitativa deste parâmetro. Através da técnica

de medida de tempo de decaimento ("pulse excitation"), obt~

ve-se valores absolutos de k d e kET para a transferência

de energia de acetona triplete para o DBAS singlete em ~~

deaerada (por passagem de N2 ; ver Item 4.1.4J.

Os valores obtidos por este método fo-

a vida média de acetona triplete em água deaerada é igual

o ~a lO ~s. O valor de k
ET

t calculado por duplo rec~proco

para água normalmente aerada foi de 7,4xl0 3 M-ls- l (Tabela

8IBlIOf.:.CA

Instituto cf":; Química
Universidade de São Paul.
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TABELA 4.8 - Efeito do Solvente no Valor de k ET ,o

Solvente
o -1 n CcP)

-1 ok
ET

, (M ) kdifusional(M ) '3 *(5)
(a) (b) Cc) Cd) Ac

Acetonitrila 2 0,360 1,6xlO 10 -8
4,lxlO 2,5xlO

') 9 -8Benzeno 2,6xlO" 0,652 9,OxlO 2,9xlO

CC1 4 4,lxl0 2 0,969 6,Oxl0 9 -86,8xlO

Ciclohexano 2
5,9xl0 9 -84,7xlO 1,000 7,9xlO

Âgua 7,4xl0 3 1,005 5,8xl0 9 -6
1,3xlO

Decalina 1,7xl02 2,750 2,lxl0 9 -87,8xlO

(a) Solventes normalmente aerados;

(b) Valores calculados a partir de duplos recíprocos feitos

a 20 0 C, ITMDI = 7,4xlO- 4M, utilizando-se DBA ou DBAS cs

mo aceptor fluorescente, variando-se a concentração na
-5 -3faixa de 10 a lO molar (mínimo de 6 pontos].

Cc) Handbook of Chernistry and Physics, The Chemical Rubber

Co., R.C. Weads ed., 1972.

(d) Valores calculados a partir pela fórmula simplificada de

Debye: kdif= 2,OXl0
5

T/n (Turro, 1978J, onde n é a vis

cosidade do solvente em poise.



4.8), logo, a vida média é de 2 ~s. O valor

o / o .. - . 1'N' sera entao, ~gua a 5.
2 ar

da
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relação

Além disso, fez-se um estudo de supre~

são da acetona triplete por ácido sórbico (ácido 2,4-hexad~

enóico) em água aerada e deaerada, onde, através de proj~

ções do tipo Stern-Volmer, calculou-se os valores de k ,o
q

(produto da constante de velocidade de supressão pela vida

média da espécie excitada).

o ..(k, agua aerada = 4,7 xq
4 -13,4xlO M ) chegou-se a urna

concorda razoavelmente com

Comparando-se os resultados

3 -1 o ..lO M ; k, agua deaerada =q
- o orelaçao , N

2
/' ar = 7,2, o que

a relação entre os valores de

,o mostrados acima (igual aS).

PORTER e colabs. (1973) determinaram um

valor de ,o de acetona triplete em água deaerada, por exci-

tação fotofísica, igual a 20 ~s. Se conjuntamente com o

valor determinado em água deaerada, (10 ~s), adotar-se corno

valor médio de ,o de acetona triplete em água deaerada

15 ± 5 us, ter-se-á um valor de TO de acetona triplete em

agua aerada oscilando entre 2 ± 1 ~s.

4.1.4 Propriedades fotofísicas de OBAS e OPAS em agua

O 9,10-difenilantraceno (OPA) e o 9,10-

dibromoantraceno (OBA) têm sido largamente utilizados corno

sensitizadores de carbonilas singlete e triplete, respe~

tivamente (WILSON e SCHAAP, 1971; TURRO e colabs.1974;AOAM

1982). Naturalmente. seu uso restringe-se aos solventes

orgânicos, urna vez que sua solubilidade em água

-7baixa «<lO M) .

e muito
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Urna vez que o nosso objetivo era o de

introduzir o uso de TMD corno modelo de sistema químico de

produção de acetona excitada, foi necessáro a determinação

de todos os parâmetros fotoquímicos e fotofisicos do

DBAS e DPAS, assim corno um caminho sintético prático e

confiável.

Através da técnica de medida de

de decaimento da intensidade de luz, produzida por

tempo

pulsos

de excitação de urna mistura de acetona e DBAS em água deaera

da (ver ~TODOS, ítem 3.5.1.5), obteve-se valores de k d de

acetona triplete, kET e ~TS.

Um exemplo típico de projeção log I ver

sus tempo, do qual k OBS é calculada, é mostrado na Figura

4.5. O primeiro decaimento (rápido) refere-se à fluorescên

cia da porção do DBAS excitada pela luz do "flash", enquan

to que o segundo (lento) refere-se a fluorescência do DBAS

excitado por transferência de energia da acetona fotoexcita

da. Do primeiro decaimento pôde-se calcular kF(l/~F) , en

quanto do segundo decaimento calculou-se k obs ' que quando

projetado contra diferentes concentrações de DBAS fornece

valores de k d de acetona triplete, kET e ~TS' segundo a E

quação 3.11. A figura 4.6, mostra a projeção de k OBS Versus

IDBAsl. A tabela 4.9 mostra os valores dos par~etros obti

dos por este método.

Os valores de TF foram também, obtidos

por medida de tempo de decaimento em água aerada em urna apa

relhagem mais simples, usando" fluorescers" de T F conheci

dos (antraceno em etanol e quinino em solução aquosa 0,1 N
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TABELA 4.9 Parâmetros de transferência de energia de

acetona fotoexcitada para DBAS em água

Valor

a 20 0 C

Parâmetro

deaerada

DBAS (ns)cF 7,8

k
ET

(M-Is -1) 3,5xl09

~TS 0,10

kdacetona tripletecs-l) 1,Oxl0 5

HCl, ver ~TODOS, ítem 3.5.1.5). Os valores obtidos foram

7 ± 1 ns gara DBAS e 10 ± 1 ns para DPAS.

A figura 4.7 mostra os espectros de

emissão e excitação do DBAS e DPAS em água. A tabela 4.10

mostra os valores de absortividade molar l€) de DBAS e

DPAS em água, determinados por projeção de absorbância

versus concentração, com pelo menos três pontos.

Os valores de ~F foram determinados,

segundo método descrito no ítem 3.5.1.4, por comparação de

~ 20 0
areas de fluorescencia com DPA em benzeno (~F = 0,90; HA-

MAl e HIRAYAMA, 1983). Estes experimentos foram feitos a

o - -720 C, com concentraçao da ordem de 5xl0 M, À = 310nm.exc
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TABELA 4.10 Absortividade Molar de DBAS e DPAS em agua

À e: (molar
-1 -1

max x em )

405 7750

DBAS I 384 7950

364 5000

397 8050

DPAS I377 8400

361 6100

Foi observado uma discrepância entre o valor determinado de

~F de DBA em benzeno e o valor da literatura (WILSON e

SCHAAP, 1971; ENGEL e MONROE, 1971). Este fato será expl~

rado detalhadamente na DISCUSSÃO. A tabela 4.11 mostra os

valores de ~F obtidos.

TABELA 4.11 Valores de ~F de DBAS, DPAS, DBA, DPA a 20 0 C

FluorescerjSolvente ~F

-
DPA/Benzeno 0,90 (al

DBA/Ben zeno 0,20

DPAS/ água 0,87

DBAS(água 0,42

(a) Valor usado como referência CHAMAI e HIRAYAMA,1983).



Os valores de energia de ativação
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de
.1
jl

-1
e - 1.L6 kcaL mal para OPAS I ambos

fluorescência (EF)

-1
kcal.mol para OBAS

em água (Figura 4.8).

foram determinados corno sendo - 4,5 ~I

,I

Houve também, a necessidade de determi

nar valores de ~F de OBA em alguns solventes orgânicos, que

foi feito por comparação de áreas de fluorescência em re

lação à do OBA em benzeno (ver Tabela 4.11). Estes experi

mentos foram feitos a 20 0 C, com concentrações da ordem de

-6lO M, À = 383 nm. A tabela 4.12 mostra osexc

obtidos.

valores

TABELA 4.12 Valores de ~F de OBA em vários solventes

orgânicos a 20 0 C

Solvente ~F

-
Benzeno 0,20 (a)

Ciclohexano 0,16

Oecalina 0,20

CC1 4 0,27

Acetonitrila 0,16

(a) Valor usado corno referência (MELHUISH, 1961
e este trabalho).
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4.2 DISCUSSÃO E CONCLUSÕES

4.2.1 !feito do so~vente na estabilidade do TMD

TURRO e LECHTKEN (1973A,B) notaram um

comportamento diferente de TMD em acetonitrila onde apre-

sentava uma -1 -1
Ea = 30 kcal.mol contra 25 kcal.mol em

benzeno. Nestes mesmos artigos, estes autores discutem

um efeito de metanol versus benzeno e ciclohexano (difere~

-·1ça de 10 kcal.mol J como sendo devido a um efeito de ca-

tálise escura por íons metálicos contaminantes. Posterior

mente, o mesmo autor (TURRa) encontrou um valor de

27 kcal.mol- l para TMD em acetonitrila seM, contudo,

E =a

co-

mentar a discrepância com o resultado anterior (STEINMETZER

e colabs., 1974).

Analisando-se os valores de E de TMDa

da literatura, de dez diferentes determinações, realiza

das em solventes aromáticos alifáticos e hidroxilicos, ci~

-1
co encontram-se na faixa de 27,0 a 27,7 kcal.mol , sendo

que para

para 26,5

o total dos dez valores, a incerteza aumentaria

-1
± 1,3 kcal.mol (ADAM e ZINNER, 1982), demons-

trando uma notável concordância destes valores.

Apesar da grande incerteza nos valores

de Ea obtidos para diferentes solventes orgânicos, devido

à pequena amostragem de pontos para a projeção de Arrhe

nius, nota-se na Tabela 4.2 que não há dependência des

te parâmetro com a natureza do solve~te utilizado. Os

valores de E obtidos pelo método da "queda brusca de tema
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peratura" também confirmam este fato (Tabela 4.1) de-

monstrando que a ~a de TMD em água é a mesma que em sol

ventes orgânicos.

~ interessante notar que os valores

de Ea determinados pelo método da "queda brusca de tempe

ratura" para água, são insensíveis â presença de íons

metálicos contaminantes, enquanto que o gráfico de Arrhe-

nius mostra um desvio positivo só evitado após exaustiva

purificaçâo da água utilizada. Este fato também foi

observado por LEE e WILSON (1973) na decomposição do

cis-dietoxidioxetano, a qual sofria catálise escura por

aminas, só afetando o valor de Ea obtida pelo gráfico de

Arrhenius e não pelo método da "queda brusca de tempera-

tura" •

Ressaltamos ainda a confirmação da Ea

da termólise do TMD em acetonitrila ao redor de

moL

27 kcal/

4.2.2 ~feito do solvente nos valores dos parâmetros

!TS' 3~e l~. e vida média

Mais uma vez, o desafio era obter a

ordem de grandeza destes parâmetros em água, relativa a

solventes orgânicos. Nos ítens 4.1.2 e 4. L 3,

quão difícil é tal tarefa.

mostrou-se

Com relação à determinação de valores

de 3~ e l~ para a termólise de TMD, os problemas de cali
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bração da aparelhagem e da contaminação por íons metálicos

nos levou a desistir da obtenção de valores absolutos de

3~ e l~. Por meio de uma abordagem em que os erros sis-

temáticos se anulam conseguiu-se, finalmente, obter um

- 3 1valor para a relaçao ~/ ~ que é comparável aos valo -

res da literatura (Tabela 4.6} determinados em solventes

orgânicos. Sem perder a noção de que estes valores pode

riam mascarar um efeito simultâneo de solvente em 3~ e l~,

acreditamos que esta e uma indicação de que o

não exerce influência sobre estes parâmetros.

solvente

Os rendimentos de transferência de e-

3 *nergia da Ac para DBA ou DBAS (~TS) em dive rs os s 01ven

tes apresentaram-se similares, a nao ser no caso de benze

no. Tanto os valores obtidos por medidas de tempo de de

caimento, quanto aqueles determinados pelo método dos du-

pIos recíprocos mostram que, para benzeno, este valor é

cerca de três vezes maior que em outros solventes nao aro-

máticos. Este fato pode ser atribuído à formação de um

"exciplex" entre a 3Ac * e a molécula do solvente aromâti

co, modificando a natureza da espécie doadora (WILSON e

HALPERN, 1980B}.

Esquema 4.1

J(* + @ ~

"

3 *

Â@



Outro fato que pode ser observado
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na I
I

tabela 4.7 é o de uma relativa concordância entre os valo

res de ~TS obtidos pelos dois métodos utilizados, a nao
I"

ser para o caso da água como sOlvente. Pelos mesmos moti-

vos apresentados anteriormente, quando se discutiu a difi-

- 3 1culdade de determinaçao de ~ e ~,o valor de ~TS em

água foge do esperado quando determinado pelo método dos

duplos recíprocos. De uma maneira geral, poderíamos dizer

3 * -que o valor ~TS de Ac para DBA(S) em solvente nao aroma-

tico é em torno de 10% enquanto que para solventes aromá-

ticos é cerca de 30%.

Acredita-se que o mecanismo de transfe-

rência de carbonilos triplete para DBA singlete

fluido ocorra por transferência de elétrons via

em meio

triplete

(Tl da acetona) ~ triplete (T2 do DBA) , seguido por um

rápido cruzamento intersistema facilitado pela presença dos

átomos de bromo. Sendo um processo exotérmico e permiti-

do pela regra do spin, ocorreria com alta velocidade, ape-

nas limitado pela difusão do par doador/aceptor no seio da

solução (SCHMIDT e colabs., 1978; ADAM e colabs., 1980).

Assim sendo, a premissa de que kET~kdif

e que, portanto, pode-se calcular ,o através da determina-

ção de

lidade

ok
ET

, ,

de 02

parece válida. Considerando-se que a solubi

em água é ca de 10 vezes menor que nos de-

mais solventes (Handbook of Photochemistry, 1973; CLARK e

STEEL, 1971), os valores de ,o apresentados na tabela

4.8, parecem concordar entre sí. Além disso, o valor de

,o em água concorda com o valor posteriormente estimado por
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outros métodos (2 ± 1 )Js).

4.2.3 Utilização do DBAS e DPAS como "Erobes" de

espécies excitadas em água

o 9,10-dibromoantraceno apresenta uma

propriedade interessante: ele pode ser utilizado como aceE

tor de energia de excitação triplete, seguindo-se a emissão

de sua fluorescência. Esta transição triplete-singlete,que

é proibida pela regra do spin, é devida a um efeito de aco

plamento spin-orbital proporcionado pela presença dos át~

mos de bromo (EL-SAYED e BHAUMIK, 1963; ADAM e colabs.,

1980). Em meio fluído acredita-se que este processo se dê

através de uma transferência TI (doador) + T2 (DBA), seguido

de rápido cruzamento intersistema, populando assim, o esta

do SI do DBA (CAMPBELL e LIU, 1973; SCHMIDT e colabs.1978 ;

ADAM e colabs., 1980).

VASSIL'EV utilizou, pela primeira vez,

o DBA e o DPA como sensitizador de espécies excitadas prod~

zidas na oxidação aeróbica de metiletilcetona (VASSIL'EV,

1962). Desde então o DBA e o DPA tem sido amplamente util!

zados como sensitizadores de espécies excitadas formadas

nos mais diversos processos. Dentre eles destacam-se: (i)

detecção e dosagem de espécies triplete e singlete , assim

como medir os parâmetros de ativação da termólise de dio

xetanos, dioxetanonas e dioxetaniminas (WILSON e SCHAAP,

1971; ADAM e LIU, 1972; SAWAKI e OGATA, 1977; ADAM, 1982;

-"'"
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ADAM e ZINNER, 1982); (i i) estudo da formação de exciple

xes entre cetonas e compostos aromáticos (WILSON e HALPERN,

1980A e 1980B); (iii) acompanhamento de processos de auto

xidação de óleos (GOL'DENBERG e SCHMULOVICH, 1979; NICOLA

EVSKII e colabs., 1982) e a oxidação de lipídeos (NIKI e

colabs., 1982) por quimiluminescência; (iv) realização de

ensaios de reações antígeno-anticorpo por técnica quimil~

minescente (MORRISON e HELLER, 1981); e muitos outros.

Porém, urna das dificuldades na utiliza

çao destes aceptores de espécies excitadas era o de seu

uso restrito a solventes orgântcos. Já nos primeiros estu

dos com os sistemas enzimáticos de produção de carbonilas

excitadas, efetuados por CILE~TO e colaboradores (1978) ,se~

tiu-se a necessidade de aceptores fluorescentes solúveis em

agua. Foi a partir destes estudos que surgiram as primei 

ras tentativas de síntese e os primeiros parâmetros fotofí

sicos e fotoquímicos dos derivados monosulfonados de DBA e

DPA. Desde então, estes derivados mostraram que podem se~

sitizar a oxidação aeróbica de diversos substratos, catali

zada por peroxidase de rabanete, dentre eles: isobutiralde!

do (FARIA OLIVEIRA e colabs., 1978) e propanaldeído (HAUN

e colabs., 1980); acetaldeídos aromáticos eDuRÂN e col~s"

1977B); diversas bases de Schiff ali fáticas (BECHARA e ME

DEIROS, comunicação pessoal), além de diversas 8-dicetonas

(SOARES e BECHARA, 1982).

Com a determinação dos parâmetros foto

químicos e fotofísicos destes aceptores fluorescentes,assim

corno a elucidação de um caminho sintético confiável, a sua
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utilização, até agora restrita aos sistemas enzimáticos de~

cri tos, dever-se-á estender não só ao estudo da termóli-

se de dioxetanos em meio aquoso mas a uma ampla gama de

processos capazes de produzir espécies eletronicamente exci

tadas em meio aquoso.

Alguns comentários podem, ainda, serem

feitos com relação aos dados obtidos. Medidas da dependên

cia de temperatura dos valores de OBA em diversos solven-

tes têm sido relatadas na literatura. A energia de ativa -

çao resultante é explicada como sendo a diferença de ener-

gia entre o nivel vibracional v=O e níveis vibracionais ma~

altos v } O do estado SI do qual transições para o estado

TI (cruzamento intersistema) podem ocorrer (KEARVELL e WIL

KINSON, 1970; HAMMERICK e colabs., 1979). Os valores obti-

dos de EF de OBAS em H20 concordam razoavelmente com os

valores da literatura para solventes como benzeno (EF =

-4,5 kcal/mol; WILSON e colabs., 1976); n-hexano e n-hep-

tano (E F = -4,2 kcal/mol; HAMME RI CH e colabs. ,

1979) • ~A
O mesmo ocorre para os valores de 'F ('F em eta-

nol = 8,2 ns e em benzeno = 7,3 ns; MORRIS e colabs., 1976).

Um fato interessante ocorre em relação

durante anos, um va-

ao valor de ~F de OBA em benzeno.

da área de dioxetanos têm assumido,

Vários investigadores

lor de ~F de OBA em benzeno a 20
0

C igual a 0,10, tomando

como referência o valor publicado por ENGEL e MONROE(197l).

Nos experimentos realizados para determinação dos valores

de ~F de OBAS e OBAS em água, tomou-se como referência o

valor de ~F de OPA em benzeno devido ao grande número de
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trabalhos relatados (MELHUISH, 1961; MORRIS e colabs. ,1976;

HAMAI e HIRAYAMA, 1983). Paralelamente, determinou-se o

valor de ~F de OBA em benzeno e notou-se uma discrepância

de um fator de dois com relação ao valor publicado por EN

GEL e MONROE. Estes autores citam como fonte, o trabalho

publicado por LIU e EOMAN (1969), que por sua vez cita o

trabalho de MELHUISH (1961), verdadeiro autor de tal resul

tado. Em seu trabalho, MELHUISH determinou valores de

~F em etanol, éter de petróleo e benzeno como sendo 0,10,

0,09 e 0,20, respectivamente. Isto explica e confirma o

valor de 0,20 por nós determinado para ~F de OBA em benzeno

e, por outro lado, indica que todos os trabalhos da litera

tura de determinação de 3~ para dioxetanos e que se usou

~F de OBA = 0,10 em solventes aromáticos estão superestima

dos por um fator de dois (p.ex., WILSON e SCHAAP,1971; WIL

SON e colabs., 1976; KOPECKY e FILBY, 1979; BECHARA e WIL

SON, 1980; ADAM, 1982; e muitos outros).
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5. TRANSFE~NCIA DE ENERGIA DE EXCITAÇÃO ELETRONICA GERADA

NA TERMOLISE DO TMO EM ÂGUA PARA ACEPTORES DE IMPORTl\N

CIA BIOLOGICA

5.1 RESULTADOS

5.1.1 - SU2ressio 20r Dieno!

A supressao de carbonilos triplete por

dienos conjugados é frequentemente usada como padrio na

determinaçio de constantes de velocidade de supressão des 

tas es~cies excitadas (KOCHEVAR e WAGNER, 1972). O proce~

so de transferência de energia é exotérmico, uma vez que a

energia triplete (ET) da acetona é78 kcal/mol (WILSON e

colabs., 1976) e a ET de dienos encontra-se por volta de

56-60 kcal/mol (WAGNER, 1976; PORTER e colabs., 1971). O

mecanismo de supressio é assumido ser o mesmo que para ole

finas de alta densidade eletrônica (lfelectron rich lf ) ou

seja parcialmente controlado po difusio, quase sempre envol

vendo um complexo de transferência de carga (LOUFTY e co

labs., 1977).

O íon sorbato, conjugado ao ácido 2,4

hexadienóico, assim como a acrilonitrila, foram utiliza

dos como modelos de processo de supressão controlado por di

fusão no caso do sistema IBAL/HRP/02 (FARIA OLIVEIRA,1978) •

Em vista disso~~ determinou-se os valo

res de KSV da supressão de acetona triplete gerada na ter-



120.

mólise de TMD por acrilonitrila em água e sorbato (ácido

sórbico) em três solventes: água, n-hexanO e decalina.

Além disso, procurou-se obter informações sobre a vida mé

dia da acetona triplete na presença e na ausência de 02

dissolvido. A tabela 5.1 mostra os valores obtidos. A

figura 5.1 mostra os gráficos de Stern Volmer obtidos para

supressão de sorbato em água aerada e deaerada.

- 3 * ~TABELA 5.1 - Supressao de Ac Gerada Qu~micamente por

Dieno

Acrilonitrila

Sorbato

Acido sórbico

Acido sórbico

Dienos ( a)

Solvente

água

água

n-hexano

decalina

k
o (M- l )Tq

Aerado De aerado

5,lxl0 2

3 44,7xlO 3,4xlO

2 1,5xlO 33,7xlO

2 31,8xlO 5,2xlO

(a): Todas as medidas foram feitas a 35 0 C. A supressao
3 *da Ac foi monitorada por DBAS ou DBA, e a supre~

são destas espécies (DBAS e DBA) excitadas foram

corrigidas, segundo método descrito no ítem

3.5.1.2~ ITMD/ = 2xlO-4M~ IDBAS! = lxlO- 5M.

--,
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I
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104

[ SORBATOJ (M)

Figura 5.1. - Projeção de Stern-Volrner da supressao da aceto

na triplete gerada na termólise de TMD por so~

bato em água normalrrente aerada (e) e água éE~

rada por passagem de N
2

(O). A formação de aoe

tona triplete foi monitorada por DBAS.
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5.1,2 - ?upressão de Tirosina e 3,5-dihalogen~

deri vados

Cilento e colaboradores (ClLENTO e BE-

RENHOLC, 1964; ClLENTO, 1965; ClLENTO e colabs., 1965) in-

vestigaram intensivamente a funcionalidade dos compostos

tiroxina, tirosina e 3,5-dihalogenotirosinas como possí-

veis aceptores de energia eletrônica. RlVAS-SUA~Z e co-

laboradores (1979) demonstraram que estes compostos su

primem a fosforescência oriunda do sistema lBAL/HRP/0
2

.

3 *A supressão da Ac produzida na ter-

mólise do TMD pela 3,5-diclorotirosina (DCT), 3,5-di -

bromotirosina(DBT) e 3,5-diiodotirosina (DlT) e tirosi

na fQi; então, ~vest~ga4a.

ES51uema 5.1

OH OH

NH 3

x x

NH 3

x= Cl,Br e I.

COOH

Tirosina

COOH

3~5-dihalogenotirosina

Estes estudos foram feitos nos pHs 6,4

e 7,4 de forma a diferenciar as eficiências de supressão

das formas fenólica e fenóxido (pK a das dihalogenotirosinas

= 6,4 e da tirosina = 10, O; GEMMILL, 1955 J • Além disso,
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também foi

estudada de maneira a verificar a possibilidade de transfe

rência de elétrons no processo. A Figura 5.2 mostra a

projeção de Stern-Volmer obtida a pH 7,4, enquanto que a

oTabela 5.2 mostra os valores de kq , calculados.

TABELA 5.2 - Supressão de Acetona Triplete Gerada na

Terrnólise do TMD por Tirosina e 3,5-dihal~

genoderivados (a)

k
q

,o (M- l )
Supressor

pH 6,4 pH 7,4

Tirosina 2 21,7xlO 1,5xlO

DCT 1, IxlO 3 2
6,2xlO

DBT 1,7xlO 3 31,7x1O

DIT 3 32, IxlO 2,8xlO

Cl- - zero

Br - 5,4-

Cl - 3- 7,4xlO

(a) Estudos feitos a 35 0 C, em tampão fosfato ae
-3 -3-

rado 5xlO Mjpirofosfato 5xlO M, monitoran
- 3·* ~ -do-se a forrnaçao de Ac pela fluorescencia

de DBAS (valores de kq,o corrigidos); ITMDI

= 2,OxlO- 4M; /DBASI = 2,5xlO-6M.

Recentemente, um estudo detalhado da

supressao de 3Ac* gerada enzimaticarnente para estes compo~

tos foi apresentado por RIVAS(1982Y. A análise dos resulta

.....
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2

1.~-t-----1---- I I I

1 3
10 4

[ SUPRESSOR ] (M-1
)

Ia
I

Figura 5.2. - Projeção de Stern-Vo1mer da supressão de acet~

na trip1ete gerada na termó1ise de TMD por ti

rosina (----), 3,5-dic1orotirosina (e), 3,5-d!

bromotirosina (O), 3,5-diiodotirosina (e), pH

7,4. A formação de acetona trip1ete foi moni

torada por DBAS. Os pontos referentes a tiro

sina foram determinados em concentrações acima
-4de 6.10 M.
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dos apresentados, à luz dos resultados obtidos por Rivas,

será apresentada no f tem 5.2 (DISCUSSÃO).

5.1.3 - sUEressão por Indol e Derivados

RIVAS-SUÂREZ e CILENTO (1981) observa

ram que diversos compostos indólicos suprimem a 3Ac * gera-

da pelo sistema IBALjHRPj02' Utilizamos, então, alguns

destes compostos como supressores da 3Ac* gerada quimica -

mente com o intuito de comparar os dois sistemas.

A Tabela 5.3 contém os valores de

kqT
O

obtidos usando-se indol, N-metilindol, D-triptofano

(D-Trp), L-triptofano (L-Trp) e o tripetídeo L-lisil-L

triptofanil-L-lisina (LyS-Trp-Lys) como supressores de 3Ac *

gerada na termólise do TMD.

Esquema 5.2

~~N)J
I
H

Indol

~
~N)J

I
Me

N-meti lindol

~
'" I COOH

h N NHe
I
H

Triptofano
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D-Trp corno supressor.

As projeções tipo Stern-Volmer conti-

4,7xl0 3

4,4xl0 3

3
2,3xlO

32,2xlO

2,3xl0 3

k
q

TO (M- l )

L-Trp

D-Trp

Lys-Trp-Lys

N-met1lindol

Indol

Supressor

(a) Estudos feitos a 3S oC, em água bi

destilada normalmente aerada moni-
- 3 *torando-se a forrnaçao de Ac pela

fluorescência do DBAS (valores de

k TO corrigidos); ITMDI = 2,OxlO- 4
q -6

M; IDBASI = 2,SxlO M.

5 - d 3 * d ~.TABELA .3 - Supressao e Ac Gera a Qu~m~camente

por Compostos Indólicos (a)

mostra, corno exemplo, a projeção obtida utilizando-se o

nham pelo menos seis pontos, com a faixa de variação de

concentração do supressor entre 1-30 x 10-SM. Todas se

apresentaram com linearidade considerável. A Figura 5.3

Não foram observadas alterações espes

trais significativas do indol após aquecimento de solução

-4 -5contendo 3xlO M de TMD e 5xlO M de indol (30 minutos a

60 0 C) .

--- ......



127.

1.5

~
I

1.0

1 4 3
10 [D - Trp ] ( M)

Figura 5.3. - Projeção de Stern-Vo1mer da supressao de acet~

na trip1ete gerada na termó1ise de TMD por D

triptofano em água. A formação da acetona tri

p1ete foi monitorada por DBAS.
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5.1.4 - SUEre~sãoEor Quinonas

Diversos autores têm relacionado altas

velocidades de supressão de acetona triplete com altos

potenciais de ionização dos supressores usados (LOUTFY' e

colabs., 1977~ MIRBACH e colabs., 1980). A vitamina K3 (2

metil-l,4-naftoquinona), devido a sua importância biolõgl

ca, e mais uma série de quinonas, foram estudadas como

interceptadoras de acetona triplete gerada pelo sistema

IBAL/HRP/02 (RIVAS-SU~REZ e colabs., 1981). Estes auto-

res observaram uma velocidade de supressão muito acima do

esperado para um processo controlado por difusão.

Estudou-se a supressão de acetona tri-

plete gerada quimicamente por uma série de quinonas (Esqu~

oma 5.3). Os valores de kqT observados demonstram que o

processo de supressão é extremamente rápido, o que con-

corda com as suposições já que o potencial de ionização

destes compostos é da ordem de lO eV. Ao estudar-se o co~

trole de supressão da espécie lDBAS* (fotoexcitado) obser-

vou-se que estes compostos também atuam eficientemente so

bre espécies singlete.

A Tabela 5.4 mostra os valores de

k TO obtidos das projeções de Stern-Volmer para a suq

pressão de 3AC*, j á corrigidas pelo "quenching" sobre

1 * -DBAS , alem de relacionar os valores obtidos nestes con-

troles, ou seja, a supressão do DBAS fotoexcitado.
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~que~a_5.3

o

p-ben z oquinon a

o

~ó~
O

2,6-dimetil-p-benzoquinona

o

Cl

Cl

Cl

Cl Br

Br

o

Br

tetrac1oro-p-benzoqui

nona (Cloranil)
tetrabrorno-o-benzoquinona

o

Me

1,4-naftoquinona 2-rnetil-l,4-naftoquinona

o

S03Na

antraquinona-2-sulfonato de sódio
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As projeções de Stern-Volmer continham p~

lo menos seis pontos com variação da concentração do supres

sor dentro de urna ordem de grandeza, e apresentaram boa li-

nearidade. A Figura 5.4 mostra, corno exemplo, a projeção

obtida para a 2,6-dimetil-p-benzoquinona como supressor.

- 1 * -TABELA 5.4 - Supressao de DBAS produzido por Fotoexcitaçao

e de 3AC * Gerada na Termólise do TMD por Quino-

nas

Supressor
k q T (M- 1 ) (a)

(lDBAS*) (b) . (3AC *) (c)

p-benzoquinona (água) 2 44,8xlO 1,9xlO

(n-hexano) 1 37 ,0xlO' 1,4xlO

(decalina) 1 4,5xl0 27,OxlO

2,6-dimetil-p-benzoquinona 2 6,5xlO 34,3xlO

tetracloro-p-benzoquinona 2 47,lxlO 1,3xlO

tetrabromo-o-benzoquinona 3,8xl0 3 1,9xl0 4

1,4-naftoquinona 1,3xl0 3 43,6xlO

2-metil-l,4-naftoquinona 1,3xl0 3 6,5xl0 3

antraquinona-2-sulfonato 3,lxl0 3 34,5xlO

(a)

(b)

( c)

Todos os experimentos foram feitos em água bidestilada
normalmente aerada, quando não indicado~ temperatura
350C~ ITMDI = 2,OxlO-4M~ I DBAS I = 2,5xlO-6M.
Valores obtidos para supressão de DBAS fotoexcitado a
383 nm. 3 *
A supressão de A8 foi monitorada por DBAS Ou D~A e
os valores de kqT foram corrigidos pela supressao so
bre lDBA8* de acordo com o método descrito em 3.5.1.2.
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Figura 5.4. - projeção de Stern-Volmer da supressão de acet2

na triplete gerada na termólise de TMD por 2,6

dirnetil-p-benzoquinona. A formação de acetona

tripletefoi monitorada por DBAS. A projeção

menor refere-se a supressão de DBAS fotoexcita

do pela 2,6-dirnetil-p-benzoquinona.
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5.1.5 - Transfer.§.gcia de Energ~~;:a Ribofla,vina

Flavinas sao postuladas como cromóforos

responsáveis pela emissão dos sistemas bioluminescentes de

dinoflagelados e bactérias (HASTINGS, 1978). Diversos auto

res tem estudado suas propriedades fotoquímicas e fotofísi

cas (HEMMERICH, 1976; HEELIS, 1982). Particularmente, ve-

rificou-se que sistemas enzimáticos geradores de carbonilos

triplete podem excitar flavinas (HAUN e colabs. ,1978; RI-

VAS-SUÂREZ e colabs., 1979).

-5Na presença de 3,OxlO M riboflavina,

(Esquema 5.4), a emissão de soluções deaeradas de TMD

(lxlO-3M) é amplificada por um fator 1,5 apenas. O duplo

recí9roco da intensidade de emissão versus concentração de

riboflavina em solução aerada é mostrado na Figura 5.5. As

intensidades foram medidas com o uso de um filtro que absoE

ve totalmente a fluorescência da acetona provinda do TMD

(rendimento de acetona singlete na termólise do TMD em ben

zeno - O,15% (WILSON e colabs., 1976);

cia de acetona - 395 nm). O valor de

- )
duplo recíproco (Yintercepto/tangente

À da fluorescên-max
ok ET T calculado do

4 -1é 1, 8xlO M •

- 3 *um estudo da supressao de Ac por sor-

bato, sensitizada por riboflavina (com uso de filtro) fome

o
cem um valor de KSV (constante de Stem-Volmeri kqT ) igual

3 -1a 1,9xlO M . Em um mesmo estudo usando-se o DBAS como sen

sitizador, foi obtido um valor de KSV igual a 4,7xl0 3 M- l

(ver Item 5.1.1) •
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Figura 5.5. - Duplo recíproco de TMD/riboflavina em água nOE

malmen te aerada a 40°c.
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Esquema 5.4

MeJC(ND
O

HI "''' ./
Me ~ N ».. N,),.O

I
CH2
I

HCOH

I
HCOH

I
HCOH

I
CH20H

5.1.6 - Transferência de Energia Para Pigmentos

Xantênicos

DURÂN e CILENTO (1980) observaram um

intenso efeito de átomos pesados no processo de transfe

rência de energia de acetona triplete gerada enzimaticamen-

te para os estados singlete de pigmentos xantênicos.

Em vista disso, estudamos a transfe-

rência de energia de acetona triplete gerada na termólise

BrBr

de TMD para fluoresce!na (FI), eosina (FIBr 4) e Rose Benga

la (FIC1 4I 4).

Esque~ 5.5

HO o

Br

o

Br

Fluoresce!na Eosina



HO

I

I

Cl

cl

Cl

I

o

I
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Rose Bengala

A adição de fluoresce!na, eosina e Ro

se Bengala intensifica a luminescência da termólise do TMD,

demonstrando que ocorre transferência de energia. Não se

observou alteração espectral do pigmento nem da velocidade

de termólise do TMD. A Figura 5.6 mostra as projeções de

duplo recíproco do efeito da concentração do pigmento ver

sus intensidade de emissão. Filtros apropriados foram usa-

dos durante as medidas com o intuito de evitar efeitos de

re abso rção.

As eficiências de transferência de e-

3 *nergia da Ac para o estado singlete dos pigmentos (~TS)

foram calculadas a partir da intensidade de emissão (corri

gida para os filtros) extrapolada para concentração infini-

ta do pigmento e do rendimento quântico de fluorescência

dos mesmos (~F fluoresceína = 0,92; ~F eosina = 0,19; ~F

Rose-Bengala = 0,02; WADE e SPIKES, 1971). Os valores de

kET TO (obtidos da relação Y. t t /tangente dos duplos
~n ercep o

~ec~procos) assim como, os valores normalizados de ~TS en-

contram-se na Tabela 5.5.
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Figura 5.6. - Duplo reciproco de TMD/pigrnentos xantênicos em

tampão fosfato pH,7,4; 40 oC; fluoresceína (e),

eosina (O) e Rosa Bengala (e).
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TABELA 5.5 - Transferência de Energia da 3AC * Gerada Qui-

micamente para Pigmentos xantânicos. Valores

Pigmento

de k
ET

TO e <P
TS

k ET
o

T

Ca)

(M- l ) <P TS (relativo)

:r:;

Fluoresceína

Eosina

Rose Bengala

5,7xl0 3

7,8xl0 3

41,8xlO

1

13

320

(a) Todos os experimentos foram feitos em tampão fos
-2 -3 -

fato aerado 5,OxlO M/pirofosfato 5,OxlO M, pH

o I' -47,4 a 41 C; TMD = 2,OxlO M; filtros usados;

Toshiba O-53 (corta emissão abaixo de 520 nm) ,0

57 (idem 560 nm), O-56 (idem 550 nm), para flu2

resceína, eosina e Rose Bengala, respectivamente.

5.1.7 - oxidaxão de florpromazina pela Ação do TMD

Dentre os efeitos farmacológicos da

clorpromazina (CPZ) mais importante~ destaca-se sua ação

tranquilizante e sedativa (CRISMON, 1967). Em tratamentos

prolongados de psicoses com CPZ, diversos casos de fotos-

sensibilidade ou fotoalergia tem sido associados a efei-

tos colaterais desta droga (HUANG e SANDS, 1967). Sinto

mas, tais corno alergia e descoloração da pele em partes e~

postas a luz e alterações oculares, tém sido explicados

por vários autores corno possível produto de reação de CPZ

dOm melanina catalisadapor luz (HUANG e SANDS,1967; DA-

VIES e colabs., 1976; MENON e colabs., 1982). Por sua vez,
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é sabido que o principal produto metabólico de CPZ excreta

do por cães e também por humanos é a clorpromazina-5-óxido

(sulfóxido; CPZO; SALZMAN e colabs., 1955).

CPZ

Esquema 5.6

ce:ÚCl
~N/

I

o

1'+r7ysY')
~N~Cl

~N/
I

CPZO

A partir do fato de que CPZO pode ser

produzida por irradiação de solução aerada de CPZ com luz

UV (IWAOKA e KONDO, 1974), DURÂN e colaboradores (1978), s~

geriram que esta fotooxidação poderia ser dirigida por mo-

léculas eletronicamente excitadas geradas por sistemas bio

químicos e o demonstraram através do uso dos sistemas prop~

nal/HRP/02 e IBAL/HRP!02' os quais produzem etanal e aceto

na no estado triplete, respectivamente.

Tendo em vista estes resultados de Du-

rán e colaboradores e preocupados em elucidar o mecanismo

de fotooxidação enzimática de CPZ "no escuro" I propusemo-

nos a estudar o comportamento desta droga diante do TMD.

5.1.7.1 - Alteração Espectral de CPZ pela

Ação de TMD

A Figura 5.7 mostra os espectros de

soluções de CPZ expostas a concentrações crescentes de TMD,
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Figura S.? - Alteração espectral de CPZ por reaçao com TMD

em água aerada. Formação de CPZO. (---) 20~M

CPZ; (----) ídem + 60~M TMD; (-0-) ídem + 120~M

TMD; (---) ídem + 300~M TMD; (--) ídem+ 600~M.
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incubadas a 60 0 C por 90 minutos. A localização das bandas

de absorção de CPZO, que é o produto da reação, cpincide

com os dados da literatura (WARREN e colabs., 1966; IWAOKA

e KONDO, 1974), inclusive os pontos isosbésticos.

° mecanismo de oxidação de CPZ pelo

sistema IBAL/HRP/02 , proposto por Durán e colaboradores

(1978), assume a participação de um complexo entre CPZ e

oxigênio molecular dissolvido, como aceptor de energia tri

plete da acetona gerada enzimaticamente. Para testar a

possível participação deste complexo no sistema químico

(TMD) , repetiu-se o mesmo experimento anterior, saturando

a solução com N2 antes da termólise. Verificou-se que, a

formação independe da presença de 02 na solução (Figura

5.8) •

° estudo de competição com supressores

de acetona triplete mostrou que quando se adiciona quanti

dades de indol ou sorbato, suficientes para suprimir 50%

de acetona triplete (calculado a partir da constante de

Stern-Volmer) , a eficiência de formação de CPzo não e mo

dificada. A Figura 5.9 mostra os espectros de absorção r~

sultantes da reação de CPZ com TMD contendo quantidades

crescentes de indol, contra branco contendo a mesma concen

tração de supressor. Quando se usa sorbato como supressor

de acetona triplete aparecem alguns problemas, devido a aI

ta absorptividade deste na região acima de 300 nm. Porém,

na Figura 5.9, fica claro que o indol não compete no pro

cesso de oxidação da CPZ e que, portanto, independe da

produção de espécies excitadas.
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Figura 5.8. - Comparação entre a alteração de CPZ por reaçao

com TMD em meio deaerado (A) e meio aerado (B).

Icpzl = 5.10-5M; ITMD/ = 8.10-4M.
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Figura 5.9. - Alteração espectral de CPZ por reação com TMD

na presença de Indo1. (---) 20~M CPZ + 200~M

Indol; (----) idem + l20~M TMD; (-.-) idem +

300~M TMD; (-o-) idem + 600~M de TMD.
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5.1.7.2 - Verificação da Formação do Epóxido

- 1na Reaçao entre TMD E CPZ por RMN H

Com vistas aos resultados obtidos,pe~

sou-se na possibilidade de uma reação de oxidação direta

de CPZ pelo dioxetano a CPZO, com consequente redução do

TMD ao seu epóxido correspondente. Seguindo-se, então, a

reação entre CPZ e TMD por ressonância magnética de pró-

tons percebe-se claramente a formação de epóxido, com con

comitante desaparecimento dos sinais de TMD. As Figuras

5.10A e C mostram os espectros de RMNIH de uma mistura de

CPZ e TMD em CDC1 3 antes e depois de aquecidos. A Figura

5 .10.~ mostra o espectro parcial da mistura durante o a-

quecimento, em intervalos de 15 minutos (ver em Métodos,

r te m 3. 5 . 2 . 3) •

Os deslocamentos encontrados para os

principais prótons foram: C?Z (2,68 ppm, Si 4,08 ppm, ti

7,00 ppm,b), TMD (1,50 ppm, s), epóxido (1,30 ppm,s).

5.1.7.3 - Su~ressão da Quimiluminescência

de TMD por CPZ

Foram feitos estudos de supressao, do

tipo Stern-Volmer da acetona triplete gerada na termólise

do TMD sensitizada por DBAS, usando-se clorpromazina como

osupressor. Estes estudos feitos a 50 C, mostraram valo-

k o. i 10 3 -1 - 1res de q L ~gua s a 5x M para soluça0 aerada norma-

4 -1 -mente e 5xlO M para soluça0 saturada com N2 . A supres-

são da fluorescência de DBAS foi descontada destes cálcu-
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o 3 -1los (kqT do DBAS fotoexcitado = 1,2xlO M ). O solvente

usado foi tampão fosfato 0,05M/pirofosfato 0,005 M pH =

7,4. As projeções foram feitas usando-se valores de inten

sidade máxima de luz, o qual ocorre num tempo em que nao

há reação apreciável entre o TMD e CPZ.

Estes dados indicam que efetivamente a

clorpromazina suprime a acetona triplete gerada no proce~

SOe A diferença entre os valores de kqT O em meio aerado

e deaerado (10 vezes) confirma o fato de que a espécie

que está sendo suprimida está num estado triplete pois o

TO (vida média) aumenta de quase uma ordem de

quando o O2 não está presente;

grandeza

5.1.7.4 - Estudo Cinético da Reação entre

CPZ e TMD

As constan tes de veloci.dade (pseudo

l~ ordem) de formação de CPZO foram calculadas, monitoran-

do-se o aparecimento de uma de suas bandas de absorção c~

racterísticas (ver Métodos, Item 3.5.1.6). procurou-se

observar efeitos de temperatura, concentração de TMD e

3 *supressores de Ac sobre o valor desta constante a uma

concentração fixa de CPZ inicial. A Figura 5.11 mostra um

resumo dos resultados obtidos. Os valores de k b foram
o s

calculados por um programa de regressão linear por ajuste

e os pontos onde a relação fTMDlo/fcpzl o > 10 mostraram va

lores de r(fator de correlação) > 0,999.

Devi.do a dispersão dos resultados,não
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mação de CPZO vs concentração de TMD em tam-

pão fosfato O.OSM/pirofosfato O.OOSM, pH 7,4.

Icpzl = 30~M a 52°C (0), a 62°C (e) e a 62°C

na presença de 200~M de sorbato (e).

.........



147.

foi possível calcular o valor da constante bimolecular do

sistema (k
2
), porém, percebe-se claramente a dependência

de k b com a concentração de TMD. Da mesma forma, não
o s

foi possível discriminar diferenças nos valores de k b pao s -
o o - -4ra temperaturas de 62 C e 52 C. A adiçao de 2xlO M de

sorbato parece não modificar o valor de k b 'o s

mais uma vez que a transferência de energia de

indicando

excitação

não é o principal fator responsável pela oxidação da CPZ.

Estudou-se, também, o efeito da conce~

tração de CPZ e de temperatura na velocidade de aparecimen

to de quimiluminescência do TMD sensitizada por DBAS. Veri

ficou-se que a presença de CPZ não altera significativa

mente o valor de k l obtido na ausência de CPZ. Variou-se a

temperatura na faixa de 50
0 C - 80

0 C e encontrou-se que as

constantes de velocidade calculadas se mostraram bem próx!

mas àquelas verificadas para a termólise do TMD em água

bidestilada ou tampão, 011 seja, dentro do desvio esperado

devido a presença de contaminação por íons metálicos que

provocam a catálise escura da decomposição de T~ID. A Tabe

la 5.6 mostra os resultados obtidos.
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TABELA 5.6 - Efeito de CPZ na Velocidade de Aparecimento de

Quimiluminescência na Termólise do TMD ( a)

Temperatura
(oC)

50

50

50

60

68

81

Icpzl (M)

SxlO- S

SxlO- 4

SxlO- 4

SxlO- 4

SxlO- 4

k
obs

( s ... l)

1,lxlO-4

8,OxlO- S

a,OxlO- S

-31,lxlO

-3
1,SxlO

2,7xlO- 3

k
l

esperado (s-l) (a)

-41-4 x 10

1-4 x 10- 4

1-4 x 10- 4

7,5 x 10- 4

-3
1,0 x 10

2,5 x 10- 3

(a) ITMDI = 6xlO- 4M; IDBASI = lxlO- 5M; tampão fosfato

0,05 M/pirofosfato 0,005 M pH 7,4;

(b) valor esperado para constante de termólise de TMD

em água bidestilada não purificada pela contamina

ção por íons metálicos (ver Figura 4.1).

5.1.7.5 - Determinação da Estesuiometria da

Reação entre CPZe TMD

A estequiometria da reaçao entre TMD

e CPZ foi determinada segundo o método descrito no ítem

3.5.2.3. A Figura 5.12 mostra a projeção da quantidade de

acetona "não produzida" (a reação entre TMD e CPZ produz

epóxido) pela quantidade de CPZ adicionada, contida em

7,5 ~l de solução incubada. A reta apresenta a curva espe

rada caso a estequiometria fosse 1:1 (cada molécula de TMD,
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5
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o
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o -o
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«:o
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•"'0"'0
I / o o(f) 2

o~ 0- 51 I~ ooo oE 10
C :c

Figura 5.12. - Estequiornetria da reação entre CPZ e TMD em

tampão fosfato. Quantidades contidas em 7,5

~l de solução injetada no cromatografo; quan

tidade inicial de TMD = 7,5nrnoles referente a

15nrnoles de acetona - se totalmente termo lisa

do. Os pontos cheios indicam a presença de

400~M de sorbato.

"
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produz 2 moléculas de acetona, se termolisada). Nota-se que

em baixas concentrações de CPZ (ITMDI/lcpzl da ordem de 10

CPZ até a proporçao

Porém,a estequiometria de 1:1 parece ser obedecida.a 3)

quando aumenta-se a concentração de

ITMDI/lcpzl igual a 1, os pontos afastam-se da curva esper~

da. Isto pode apenas indicar uma competição entre reação do

TMD com CPZ versus a termólise unimolecular do dioxetano.

Foram feitas, ainda, três medidas conten

-4
do 4xlO M de sorbato (supressor de acetona triplete) .0bse,E

vou-se que a sua presença em nada afeta o rendimento de ace

tona.

5.1.7.6 - Fotoxidaxão de CPZ por Irradiacão

Segundo IWAOKA e KONDO (1974), a irra-

diação de solução aquosa aerada de CPZ leva ao aparecimento

de bandas relativas ao sulfóxido e o desaparecimento de

bandas de CPZ .Os autores observaram, ainda, que a irradiação

por longo período pode levar à decomposição fotoquímica do

fotoproduto (CPZO). Com o intuito de se investigar a oxid~

ção de CPZ também por irradiação, afim de se comparar com o

~istema do TMD, repetiu-se o experimento daqueles autores

em nosso laboratório e os resultados foram reproduzidos com

relativo sucesso (Figura 5.13). e interessante notar que

quando a oxidação de CPZ e CPZO é promovida por TMD, nao se

observam bandas de decomposição fotoquímica secundária de

CPZO, sob irradiação prolongada.
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5.1.7.7 - Intera~ão entre CPZ e o Sistema

Enzimático IBAL!HRP/02 • Estudos

,Ç,omplemen tares

Baseado nos resultados obtidos para

a reaçao entre TMD e CPZ, dos quais conclui-se que a forma

ção de CPZO independe da acetona triplete e que é produto

de uma reação de oxidação dirigida pelo dioxetano, resol

veu-se reestudar a oxidação de CPZ pelo sistema IBAL/HRP/

02 a partir de novas abordagens, estudo este feito origi

nalmente por DuráD e colaboradores (1978).

Estes autores comprovaram a formação

de CPzo neste sistema identificando o mesmo por cromatogr~

fia de papel e por fluorescência. Agora, o CPZO foi iden

tificado por alteração espectral da CPZ, aos moldes dos

experimentos feitos anteriormente com TMD (Item 5.1.7.1).A

Figura 5.14. mostra a alteração espectral de CPZ provoca

da pelo sistema enzimático. ° espectro resultante e o

mesmo encontrado para o sistema químico (qu,= é o espectro

de CPZO). Porém, ao se adicionar indol em quantidade ca

paz de suprimir 80% da acetona triplete presente, ainda

assim observou-se quantidade razoável de CPzo formada, co

mo mostra a Figura 5.15.

A Figura 5.16 mostra a alteração da

velocidade de consumo de 02 pelo sistema IBAL/HRP/02 , quau

do em presença de clorpromazina. Percebe-se, claramente,

que em urna primeira etapa, a velocidade de consumo ne 02

diminui a um valor aparentemente constante e em seguida
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Figura 5.14. - Alteração espectral de CPZ pela açao do siste

ma IBAL/HRP/0
2

por 10 minutos.
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Figura 5.15. - Alteração espectral da CPZ pela ação do sist~

ma IBAL/HRP/02 por 10 minutos na presença de

200~M de Indol.
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Figura 5.16. - Alteração da velocidade de consumo de 02 do

sistema IBAL/HRP/0
2

pela CPZ. (--) tampão f~

fato 0,1 M, pH 6,4; EDTA, 33WM; HRP, 2WM; IBAL,

aOmM; (-0-) idem + 17WM de CPZ; (- -) idem +

25wM CPZ; (---) ídem + 33wM CPZ.



156.

reestabelece seu valor normal sem CPZ. Mais ainda, com o

aumento da concentração de CPZ a velocidade da primeira

etapa cai para um valor ainda menor e o tempo de ocorrên-

cia desta etapa aumenta.

~ste resultado levou a suspeitar de

que a CPZ estaria agindo sobre o ciclo catalítico da pero-

,
~

xidase (ver Esquema 1.31). Para elucidar esta dúvida se

guiu-se, espectrofotométricamente, a formação dos compos-

tos intermediários da HRP durante o seu ciclo catalítico a

420 nm (formação de HRP 11), a 400 nm (desaparecimento de

HRP forma nativa) e a 411 nm (ponto isosbéstico entre os

espectros de absorção de HRP I e nativa) (DUNFORD e STILL-

MAJ.~, 1976).

A Figura 5.17~ mostra que, usando-se

concentrações de CPZ da ordem de 8-32 ~M, observa-se uma

queda da absorção a 420 nm indicando reação entre CPZ e

HRP 11. Após algum tempo, a absorção inicial é retomada

até que o 02 seja completamente consumido. Este comporta

mento está de acordo com o observado no experimento ante-

rior, quando numa primeira etapa a velocidade de consumo

cai e posteriormente retorna ao seu valor normal.

As Figuras 5.17~ e 5.17C mostram o

que ocorre a 411 nm e 400 nm • HOUVe um aumento da absor-

çao a 400 nm e que innica aumento do nível de HRP nativa.

A 411 nm nao se observou mudanças, o que significa que o

nível de HRP nativa + HRP II não se alterou, ou seja, nao

houve acúmulo de HRP-I. Estes dados indicam que as formas

oxidadas de HRP (HRP-I e HRP-II), têm no ciclo enzimático

1/1

4
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do sistema IBAL/HRP/02 , vida média mais curta que sua forma

mais reduzida (HRP nativa), quando em presença de CPZ. ~

impossível neste experimento, saber se é HRP-I, HRP-II ou

ambas as formas que reagem com a promazina.

Para tentar discriminar qual é a forma

(ou formas) reativas, preparou-se HRP-I a partir da

reação de HRP com H20 2 • ° composto I foi produzido, num es

tado transiente, pela reação entre HRP e H
2

0 2 na propor

ção de 1:1 (tampão acetato 0,1 M pH 3,8). Monitorando-se a

velocidade de aniquilamento de HRP-I a 400 nm fixos, verif~

cou-se que esta aumenta rápidamente quando em presença de

CPZ, em concentrações da ordem de 0,5 a 2,5 vezes a de HRP

(Figura 5.18). A reação direta entre H
2

0 2 e CPZ foi descaE

tada, uma vez que a velocidade desta reação é muito menor.

Seguindo-se a monificação espectral o

corrida na faixa de 390 a 425 nm, verificou~se que o pico

máximo (400 nm HRP nativa) deslocava-se a 405 nm e lenta-

mente voltava a 400 nm. Concomitante a isto, a intensida

de de absorção diminui a e lentamente voltava ao valor ini-

cial (Figura 5.19).

No Esquema 5.7 estão mostradas as poss~

bilidades de interação do sistema H20 2 /HRP/CPZ.
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Figura 5.18. - Conversão de composto I de HRP (produzido por

reação com H20 2 ) à forma nativa na presença de

CPZ, monitorada a 400nm fixos. ( ) 2~M e HRP

+ 2~M de H202i (-0-) ídem + O,8~M de CPZ;(-e-)

ídem + 1,7~M de CPZi (----) ídem + 2,5~M de

CPZ; t-~ ídem + 5, O~M de CPZ.
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2~M de H202, tempo zerOi (----P após 1 min; (-)
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P - HRP nativa (Fe 3+)

I - HRP composto I CFeo 3+y

II - HRP composto II CFe 4+)
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Deste modo, três hipóteses podem ser

levantadas, a saber: (1) no Esquema 5.7.A, k 2 é o passo

limitante da reaçao; (2) ídem, onde k 3 é o passo limi

tante e (3) no Esquema 5.7.B, k 5 é o passo lirnitante.A

hipótese (2} é sustentada pelo fato de se saber que o

composto I é muito mais reativo que o composto II, port~

to, k 2 »k3 . Por outro lado, os dados mostrados na Fi

gura 5.18 e 5.19 revelam que não há acúmulo de HRP II e

que, portanto, ou k 3 » k 2 (hipótese (1» Ou não há for

mação de HRP II (hipótese (3».

Trabalhando-se com condições tais que

IH2021»lcpzl, pode-se provar ?or tratamento cinético de

estado estacionário (Apêndice VI) que:

§,guaxão 5.1

~ = kobs Icpzl IEol
dt

onde

IEo I = IHRP I total (nativa + I + II)

k = 2k2 (hipótese (1) )obs

k = 2k
3

(hipótese (2 J )obs

k obs = k 5 (hipótese (3) J

o valor de k b foi calculado a paro s

tir das velocidades iniciais obtidas da curva de decaimen

to de CPZ. O desaparecimento de CPZ foi monitorado espe~

4 -1trofotometricamente a 255 nm (Soret) onde E: CPZ=3, 4üxlü M

-1 4 -1 -1cm contra E: cpZO = 1,44xlü M cm • A Tabela 5.7 mos

..J
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5.2 DISCUSSÃO E CONCLUSÕES

Compostos de HRP e CPZ

-4 (M-IS -1)k b x 10o s

20 40 60

7,6 7,6 8,0

7,0

7,6

o -3-Temperatura 40 C~ H20 2 = lxlO M~ tampao

fosfato 0,25 M/pirofosfato 0,25 M/pirofo~

fato 0,01 M pH 7,4.

17

OBS. :

50

O principal objetivo deste estudo de

33

TABELA 5.7 - Constantes de Velocidade de Reação entre

da apresentando-se na Tabela 5.8, um resumo dos resulta-

dos obtidos para ambos os sistemas, quimico e enzimático,

além de listar os potenciais de ionização dos aceptores,

obtidos da literatura.

correlacionar os resultados com aqueles obtidos quando o

tra os valores obtidos variando-se !cPzI e IHRPI.

supressao de acetona triplete produzida quimicamente foi

sistema enzimático IBAL/HRP/02 foi usado como fonte de

acetona triplete. Assim sendo, a discussão será inicia-
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- 3 * _ .
TABELA 5.8 - Supressao de Ac por Compostos de Importanc~a

Biológica: Comparação entre o Sistema Químico

e Enzimático de produção de Espécies Excitadas

- -_._--_.

Aceptor
k TO (M- l )

q
Sistema Sistema

Químico Errzimát~co

PI (a) (eV)

7-7,5 (p)

(8,5) (i,j)

10-11(i,j,1)

Sorbato 5xl0 3 6xl0 3 (b)

Indóis 3 O, 8-4xlO 4 (e)2-5xlO

Tirosina e 3 0,1.... lxl0 4 (h)0,2-2xlO
derivados

Quinonas 1-4xl0 4 0,1-3xl0 6 (k)

Riboflavina (m) 2xl0 4 4,5 xl0 4 (n)

Pigmentos Xag, 4 O, 3-lxl0 5 (o)
tênicos 0,6-2xlO

(8)

8

(c ,d)

(f ,g)

(b) Faria-Oliveira, 1978;

(c) Yang e colabs., 1977;

(a) Os valores de PI indicados entre parênteses referem-se a
compostos análogos;

Taylor, 1971;

Rivas-Suárez e Cilento, 1981;

Fischer-Hjalmans e Sundbon, 1968;

Moan, 1973;

Rivas-Suárez e co1abs., 1983;

Gayoso e co1abs., 1973;

Dougherty e McGlynn, 1977;

Rivas-Suárez e co1abs., 1981;

Hojer e co1abs., 1973;
o

valores de kETT ;

Haun e co1abs., 1981
Durán e Cilento, 1980;
Gouverneur e colabs., 1974.

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

(j)

(k)

(1)

(m)

(n)
(o)
(p)
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5.2.1 - Supressão da Acetona Triplete Gerada

Químicamente

Praticamente todas as classes de compo~

tos apresentados na Tabela 5.8 parecem suprimir a 3Ac* ge-

rada na termólise do TMD por um processo de transferência

parcial ou total de carga. Apesar desta generalização, no-

ta-se algumas diferenças entre os diversos tipos de supre~

sores usados.

o íon sorbato parece suprimir a 3Ac*por

um processo parcialmente controlado por difusão (kq < k dif )

via complexo de transferência de carga. O fato de que a ET

da acetona ser em média ca 20 kcal/mol > que a ET de die-
1

nos (WAGNER e KOCHEVAR, 1968) e ca 20 kcal/mol abaixo de

ES concorda com a hipótese de um processo de transferên-

.1 t~' C 'd d o d 3A * ~
c~a exo e~co. ons~ eran o-se que o T e c em agua

2,5 x 10 9- 2 ~s, o valor de k q para sorbato seria

9 -1 -I ~comparado a um k dif - 6xlO M s para agua. TUR-

seja

-1 -1Ms,

3 *RO e TANIMOTO (1980) determinaram um valor de k q para Ac

por dienos conjugados em acetonitrila na faixa de 3-5 x 10 9

-1 -1M s contra um k dif esperado para acetonitrila da ordem

10 -1-1de lxlO Ms. Muito antes, WAGNER e KOCHEVAR (1980)h~ .'

viam verificado que em solvente não-viscosos, o 2,5-dimetil

-2,4-hexadieno suprime a reação de fotoeliminação de valer~

fenona com velocidade menor que a velocidade de difusão.

Os dados para os compostos indólicos,os

quais apresentam baixo potencial de ionização, sugerem que

o processo de transferência de energia também e dominado
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onde o k en
q

9 -1-1contra-se na faixa de 1 a 2,5xlO Ms. Corno esperado,

a supressão de acetona triplete gerada livre em

por D- e L-triptofano não apresentou diferenças

solução

(Tabela

5.3). Esta discriminação quiral havia sido observada na

- 3 *supressao de Ac gerada pelo sistema IBAL/HRP/02 , onde

a projeção de Stern-Volmer para o L-Trp apresentou satura

ção (patamar) contra urna projeção com desvio positivo para

o D-Trp (RIVAS-SUÂREZ e CILENTO, 1981).

Recentemente, Kazarna e colaboradores

(1982) observaram que dentre as espécies transientes na

supressao por indol de 3Ac * fotoexcitada encontraram-se,

além de indol triplete (excitado), produtos de fotoxida-

çao com acetona e também o radical indol. Estes autores

sugeriram que o processo de supressão (k observado de
q

4xl0 9 M-ls- l ) consiste em transferência de energia triple-

te-triplete, promovido por transferência de elétrons, se

guido de desativ~ção com Ou sem modificação química. De f~

to, Rivas-Suárez e Cilento (1981) observaram urna acentua-

da modificação espectral de L-Trp quando em presença do

3 * -sistema IBAL/HRP/02 , gerador de Ac. Estas alteraçoes

não puderam ser observadas com o sistema químico, prova -

- 3 *velrnente devido a diferentes concentraçoes de Ac a nível

estacionário. Em tempo, o processo seria moderarnente exo

térmico, urna vez que a ET de indol é ~ 76 kcal/mol (SAN

TUS e GROSSWEINER, 1972; BENT e HAYON, 1975).

Novamente, para o caso de tirosina e

seus dialogenoderivados, o mecanismo de supressão que me-
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lhor explica os resultados é o de transferência de energia

triplete-triplete via complexo de transferência de carga,

parcialmente controlado por difusão. O fato de nao se

observar diferenças significativas entre as velocidades de

supressão das formas fenólica e fenóxido (pK tirosina 10,0

e pK de dihalogenotirosinas 6,4; GEMMILL, 1955) nos leva a

crer que a transferência de elétrons ou transferência de

prótons não é o mecanismo predominante de desativação da

3AC *. porém, em contrapartida, o íon iodeto suprime a

3AC * com alta eficiência, relativamente a brometo e iode-

to. Associado a este fenômeno, estaria a leve tendência

ao aumento nos valores de kqTO observado entre as dihalo-

genotirosinas (DCT < DBT < DIT) indicando urna correlação

entre kqTO e os seus diferentes potenciais de ionização.

A razão pela qual a tirosina suprime

a 3AC * com menor velocidade que seus dihalogenoderivados

provém do fato desta ter sua ET ligeitarnente superior a

da 3AC* (82 kcal/mol para tirosina e 74 kcal/mol para DIT,

formas fenólicas; 52 kcal/mol para DIT, forma feno lato ;

ClLENTO e colabs., 1965), tornando o processo endotérmico.

MIRBACH e colaboradores (1980) testa-

ram urna série de compostos carbonílicos corno supressores

da fosforescência de acetona triplete gerada na termóli-

se do TMD, em acetonitrila. Os autores observaram que as

constantes de supressao para fenilalquilcetonas são consi-

deravelmente inferiores que a controlada por difusão(k q =

8 9 -1-110 a 10 M s J, enquanto aquelas de supressores de

alta eletroafinidade (que é o caso das quinonas) as cons-

."
I'

.\

.I'T

'~
, '
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tantes se aproximaram à constante difusional (k q = 1010M- l

S-l). A diferença foi explicada assumindo-se que no ülti

mo caso interações

dominam o primeiro

* *'TT -+ 'TT (Esquema 5.8)(acetona) (aceptor)

passo da supressão. Os autores consi-

deram que interações deste tipo estariam favorecidas por

efeitos estéricos que explicariam a diferença entre os

k já que o orbital 'TT encontra-se delocalizado entre o
q

carbono e o oxigênio enquanto que o orbital n encontra-se

localizado somente no átomo de oxigênio, o qual representa

uma parte menor da molécula. Este argumento já havia sido

utilizado anteriormente por Yang e colaboradores (1977) em

um estudo de supressão de estados singlete de

por compostos insaturados.

Es,.quema 5. 8

alcanonas

'TT*+ 'TT* 'TT*+ 'TT* 'TT*~~ .
~ 'TT*

-4tn

n-r4+'TT

í*n
n+ -lt'TT

trn

n+*'TT

D

(A)

A D

(BJ

A D

(C)

A

Esta explicação parece encaixar-se peE

feitamente com o caso das quinonas. Levando em considera

çao que
03* ~o T de Ac em agua seja 2 ~s, os valores de k q

para a maioria das quinonas aparecem na faixa de 2 a 10 x

9 -1-1
10 Ms, o que significa que a velocidade do processo
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é limitada pela velocidade de difusão do par noador/acentor

em sOlução. Os valores menores o
de kqT encontrados para

a 2,6-dirnetil-p-benzoquinona e a antraquinona-2-sulfonato

estão de acordo com o suposto, visto que a diminuição do

PI do supressor seria desfavorável para inr.erações do ti-

*po 'IT (doador) -+- 1Tcaceptor)' Do mesmo modo, substituições

por bromo e cloro na benzoquinona não afetaram o valor de

k q TO como era de se esperar Cefei to +I, aumento do PI) , urna

vez que este já se encontra no limite do difusional.

- "Urna vez que os criterios de Forster de

sobreposição espectral não são satisfeitos, a hipótese de

um mecanismo de transferência de energia a longa distância

é descartada. Os dados de supressão com p-benzoquinona em

n-hexano e decalina confirmam que o mecanismo deve ser con-

trolado por difusão. Ao se substituir n-hexano por decali

na o valor de kqT
O

diminuiu de três vezes. Corno o espera

do seria urna diminuição de sete vezes (devido a mudança de

viscosidade), esta diferença pode ser explicada por um va

lor mais alto de TO em decalina, urna vez que teremos o

mesmo efeito de viscosidade sobre o k q do 02

experimento foi feito em meio aerado}.

(o

No caso da riboflavina corno intercepta-

d d 3 * d -I' d M . - .or a Ac gera a na termo lse o T O, o crlterl0 de

"Forster para transferência do tipo dipolo-dipolo (recobri-

mento do espectro de emissão do doador com espectro de

absorção do aceptor) e alcançado com eficiência. A trans-

ferência de energia por um processo trivial (absorção de

fóton e emissão) e descartada pelo fato de que a intensida
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de de fosforescência do TMD em meio deaerado é amplifica-

da em 1,5 vezes na presença de 30 ~M de riboflavina, além

do que, seu rendimento de fluorescência em água é de 0,26

(HEELIS,1982). Supondo que a riboflavina absorvesse 100%

dos fótons emitidos pela 3Ac*, esta reemitiria apenas 26%

des tes fótons.

A alta velocidade de transferência de

energia 10 -1-1
(kET - 10 Ms) e a proximidade deste valor

com o observado no caso enzimático reforcarn o araumento de
> J

um mecanismo de transferência de energia do tipo "Forster,

a longa distã~cia. porém, não se pode descartar a hipóte-

se de uma transferência de energia triplete-triplete supe-

rior, seguida de cruzamento intersistema, proQuzindo o

estado excitado SI. Este cruzamento intersistema estaria

*favorecido pelo intenso carácter n,~ da riboflavina devi

do, principalmente, ao grande número de elétrons não-li 

gantes e ã falta de simetria da molécula (HEELIS, 1982).

Os dados relativos de eficiência de

transferência triplete-singlete (~TS) para pigmentos xan

tênicos demonstram, com precisão, que o mecanismo operat!

vo é o de transferência de energia triplete (TI da aceto

na)-triplete superior (Tn do pigmento) seguido por cruza

mento intersistema para o estado fluorescente do pigmento

(SI). Os valores relativos de ~TS (1:13:320 para fluores

ce~na, eosina e Rose-Bengala, respectivamente) indicam que

há um forte efeito de átomos pesados (QUINA, 1982), que

atuam na velocidade de cruzamento intersistema T + Sl,que
n -

brando a regra de conservação de spin. Estes dados estão

------------:..----1
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de acordo com os dados encontrados no caso do sistema enzi-

mático. Dnrán e Cilento (1980) observaram valores relati-

vos de ~TS iguais a 1:15:100 para fluoresceína, eosina e

Rose Bengala respectivamente, excitados por transferência

3 *de energia de Ac gerada no sistema IBAL/HFP/02 . Este

argumento foi usado, inicialmente, para explicar a dife 

3 *rença nos valores de <P TS entre DPA e DBA excitados por Ac

(SCHMIDT e colahs., 1978).

condizem com um

-1 -1 oMs, para ,

Os valores da kET sao similares e

processo controlado por difusão (3 a 10xl0 9

de 3Ac * - 2 ~s). Aqui também, um mecanis

"mo de transferência do tipo Forster p00eria ser invocado,do

mesmo modo que para riboflavina, porém, é descartado já que

não se espera efeito de átomos pesados num mecanismo do

tipo dipolo-dipolo (QUINA, 1982).

5.2.2 - Com~ara~ão entre os Sistemas Q~mfco e

Enzimático-

Estudos anteriores desenvolvidos por Ci

lento e colaboradores (CILENTO e colabs., 1978; BECHARA e

colabs., 1979; CILENTO 1980A; CILENTO, 1980B; ClLENTO,1982)

- 3 *de supressao de Ac gerada enzimaticamente pelo sistema

IBAL/HRP/02 sustentam a idéia de que a apoenzima protege a

espécie excitada gerada contra supressores externos, inclu-

....I

indo aqueles descri tos no presente trabalho. Apesar dos ex

perimentos de supressão e transferência de energia proverem

apenas valores de kq,o e kET ,o, vários argumentos foram

----~
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mos de supressão são as mesmas para ambos os casos.

significa que as características essenciais dos mecanis-
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distância

Pelo menos três hipóteses simples pode

~ - 3 *em princ1pio,explicar a "proteçao" da Ac pela en-riam,

trinsicamente maior e/ou a solubiliQade de 02 neste sítio

as constantes de supressão maiores para o caso enzimático

a esta diferença sistemática de uma ordem de grandeza nos

Em geral, a comparaçao dos dados quím~

cos e enzimáticos, resumidos na Tabela 5.8 indica que os

valores de kqT
O

e kETT
o

giram em torno de uma ordem de

grandeza maior no caso enzimático, independente da nature

za do interceptador da 3Ac * e, conseque!1temente, no tipo

apresentados em favor de um processo a longa

podem apenas refletir, pelo menos parcialmente, uma vida

média maior da 3AC* numa cavidade enzimática. Em adição

observação de uma mesma "tendência" nos dados de supressão

químicos e enzimáticos dentro de cada classe provavelmente

zima contra desativação por colisão com 02: (i) a apoenz!

ma constitui uma barreira física contra a penetração do

°
~ ~. d - d 3 * ("Y - I::2 ate o S1t10 e geraçao e Ac ~ 11, a concentraçao . o

cal de 02 próxima ao sítio de geração de 3AC * é substân

cialmente menor devido ao consumo local do 02 pelo substra

to; e (iii} as propriedades físicas e microscópicas da c~

vidade onde a 3AC * é formada favorece uma vida média in-

de mecanismo de desativação. Deve-se lembrar que a vida

~ . 3 * ~ d ~ d dmed1a da Ac em agua aera a e ca e urna ar em de grand~

za maior que em água normalm8nte aerada (!tem 4.1.3) .Assim

na maioria dos casos.
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é menor devido a um ambiente altamente polar da cavidade

enzimática.

Hipótese (i) encontra um paralelo na

demonstração de Saviotti e Gallei (1974) de que resíduos

de triptofano localizados na parte interna de proteínas

podem fosforescer ã temperatura ambiente em soluções ae

radas, atribuindo a razão deste fenômeno à proteção pela

barreira proteica contra supressores típicos, incluindo

02 (ver também ALPERT e LINDQVIST, 1975; EFTINK e GHI-

RON, 1977; KISHNER e colabs., 1979; DOMAMUS e colabs.,

1980). Turro e colaboradores (1978) reportaram a observa

ção de fraca fosforescência oriunda de 1,4-dibromonaftal~

no em soluções micelares aeradas e, mais recentemente

(1982), observou uma forte proteção contra supressão de

02 da emissão de excímeros intramoleculares em soluções

aquosas de ciclodextrinas. Além disso, a observação de

diferentes cinéticas de supressão de 3AC * gerada no siste

ma IBAL/HRP/02 por D- e L-triptofano (RIVAS-SUÃREZ e CI

LENTO, 1981) é uma forte evidência da ocorrência de even

tos entre a espécie excitada e o supressor em um ambie~

te quiral. Apesar destas evidências, a hipótese de "pr~

teção por barreira proteica" sofre do paradoxo de que es

ta barreira limita a penetração do 02 mas nao a penetra

ção de moléculas maiores adicionadas ao sistema e que su

primem a 3Ac * por processos puramente colisionais (ex.

sorbato). Recentemente, Calhoum e colaboradores (1983A)

demonstraram que o 02 suprime a fosforescência de tripto

fanos mais expostos de duas proteínas (a álcool desidro-
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genase de fígado e a fosfatase alcalina) com a mesma efici

ência, apenas 1-1,5 ordens de grandeza mais lenta que ~

velocidade de difusão em solução livre. Assim, a supres

são por 02 parece ser limitada mais pela sua difusão inter

na na proteína do que por uma barreira propriamente dita.

De fato, um número de moléculas consideravelmente maiores

que 02 suprimem a emissão destas proteínas (CALHOUM e co

labs., 1983B), incluindo acrilamida, cetonas e cátions e

ânions inorgânicos.

A hipótese de "consumo local de oxig~

nio" pode, provavelmente, ser descartada com base nas velo

cidades relativas de produção de 3 * pela enzima daAc e

difusão de 02 do seio da solução afé o sítio ativo. A

~ 3 * requer os seguintesgeraçao de uma mole cuIa de Ac pas-

sos: (i) difusão de 02 até complexo IBAL/HRP; (ii) abstr~

ção de hidrogênio do substrato pelo composto I de HRP;

(iii) adição de 02 ao substrato-radical produzindo um radi

cal hidroperóxido; (iv) redução do último por HRP-II para

dar o ânion hidroperóxido; (v) ciclização a um dioxetano

intermediário; e (vi) clivagem para formar a acetona tri-

plete (Esquema 1.31 ; BECHARA e colabs., 1979). Assim sen

do, o tempo necessário para tantos passos excede o tempo

requerido para reestabelecer a c.oncentração "steady state"

de 02 no sitio ativo.

Finalmente, em adição à menor velocida

de de difusão de oxigênio através da proteína e uma me-

nor solubilidade de 02 no microambiente onde 3 * ~ for-a Ac e

mada, é razoável imaginar que 'd ~d' d 3 * geradaa v~ a me ~a a Ac ,

~ E5 1~ J C' .~.. r·~ C ,'"
~~;,,:;ii-;'~~'"íU Cf' C;~.;~~t,~~~;,:~

UilIV9fs.ida.r:s Qtl ;,.j,. :'
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pela HRP, seja maior dentro da enzima. De fato, a solubi-

lidade de 02 tende a decrescer em solventes mais polares,

sendo 3 mM em isooctano, 2 rnM em benzeno, 1,6 mM em 95%

de etanol e 0,24 M em água a 25 0 C (Handbook of Photochemis

try, 1973).

Assim sendo, urna vida média de 3 *Ac

intrinsicarnente maior na cavidade da enzima, conjuntamen-

te com urna baixa concentração local de

car os valores relativamente altos de

°2'
o

kaT

poderiam expl!;

oe kET T obse r-

vados para o sistema IBAL/HRP/0
2

, Em alguns casos, urna

componente estática de supressão pode contribuir para al-

tas constantes de supressao,

Independente do conhecimento ou nao do

exato mecanismo de supressão e do fenômeno de "proteção",

o fato de que a transferência de energia de espécies tri -

plete geradas enzimaticarnente podem dirigir processos fo-

toquírnicos no "escuro" é, por si só, potencialmente de

grande importância para as células (CILENTO, 1982). A "pr9.

teção" de espécies excitadas contra a desativação coli -

sional por 02 poderia, desta forma, ser outra função bi~

lógica da apo-HRP, em adição a solubilização e proteção da

hemina - o grupo prostético da HRP - contra a destruição

autoxidativa (DUNFORD e STILLMAN, 19761.
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5.2.3 - Mecanismo de Oxidação de CPZ velo Sistema

Químico e Sistema Enzimático

Durán e colaboradores (1978) publica-

ram resultados obtidos com o sistema enzimático IBAL/

con-

HRP/02 que concordam razoavelmente com os dados oriun

dos de estudos análogos com TMD. Tanto a supressão da

. . l' -. k o d d 3 la 4 M- l
qu~~ u~nescenc~a, com qT da or em e x

5 10 3 -1 . .. . t .tra x M para o s~stema qu~m~co, quan o o aparec~

mento de CPZO corno produto da reação foram também observa

dos por aqueles autores, os quais propuseram o

mecanismo de oxidação de CPZ:

Esquema 5.9

seguinte

3AC * +

3CPZ; --- Oi"

3CPZ + --- °2 T

3 13+
CPZ --- 02 ---+ Ac + CPZ. --- °27

----7>;> CPz+ - 0-0-

+
---~) CPZ. + Oi"

CPZ + CPz+ - 0-0- ~ 2CPZO

Os nossos resultados parecem descar-

tar a possibilidade deste mecanismo ocorrer para o caso

do TMD corno fonte geradora de 3AC *, já que a ausência

de 02 nao altera o rendimento de CPZO formado (Figura

5.9). Ou seja, não há necessidade de se recorrer à pro-

posta de um complexo CPZ'02 para explicar a ocorrência

de um processo de transferência triplete-singlete, proi-
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bido pela regra de conservaçao de spin.

Vários dos resultados aqui apresenta

dos indicam que a 3Ac* gerada na termólise do TMD não é

responsável pela oxidação. A presença de supressores co

mo indol e sorbato, em concentrações capazes de suprimir

3 *50% da Ac formada, em nada afetaram o rendimento de

clorpromazina-5-óxido, nem a cinética de sua formação.

De uma maneira simples, porém geral,

podemos discriminar as seguintes possibilidades de intera

çoes de CPZ com o sistema:

Esg:uema 5. 10

TMD
k

l -> Idiradicall 3 * + Ac-> Ac

+ + +

CPZ CPZ CPZ

(a) 1k
a (b) 1k b (c) 1kq

CPzo + X CPZO + y CPZ + Ac

A reaçao de sulfeto de difenila com

trimetildioxetano produzindo o sulfóxido e epóxido cor-

respondente como produtos já foi descrito na literatura

(CAMPBELL e colabs., 1975J. Trata-se de um processo bi-

molecular de "inserção" do átomo de enxofre na ligação pe

roxídica. A determinação de CPZO e do óxido de tetrame -

tiletileno como produtos de reaçao indicam que este me-

canismo poderia estar operando também neste caso, através

do caminho (aJ do Esquema 5.10.

I ,~

......
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~ sabido que o passo limitante da te!

mólise é a ruptura da ligação o-o do dioxetano, fo~ando

um radical intermediário (RICHARDSON e colabs., 1974A; RI

CHARDSON e colabs., 1975; RICHARDSON e colabs., 1978). O

caminho (b) do Esquema 5.1 deveria ser, portanto, depen -

dente da ITMDI e do valor de k l para o caso em que kb»k l

o que não é observado, já que k b não varia com a tempeo s -

ratura (Figura 5.15). Para o caso em que k b - k l ou me

nor, não haveria formação de CPZO pois a ruptura da lig~

ção c-c é muito mais rápida. Assim, a dependência de

com ITMDI, a não dependência com a temperaturak obs

urna estequiometria de 1:1 (ITMDI: ICPzl),

caminho (a) compete com a termólise.

indicam que

e

o

Sabemos com certeza que o caminho (c)

ocorre, e nao e excludente dos outros caminhos. Os estu-

dos de Stern-Volmer mostram que a CPZ suprime a espécie

triplete em jogo com a velocidade stmilar àquela encontr~

da para o sistema enzimático, considerando as diferenças

nas vidas médias de 3Ac * geradas nos dois sistemas. Isto

indica um mesmo mecanismo operativo de supressão, prova -

velmente por transferência de elétrons (controlado por di

fusão). ~ bom salientar que a velocidade do processo de

supressao não é afetada pela reação química, já que as me

didas são feitas em um tempo em que não há consumo con-

siderável de TMD e que esta velocidade é várias

de grandeza mais rápida que a reação química.

ordens

"
Estudos feitos por Durãn e colabora

dores (1978) indicavam que a oxidação de CPZ pelo siste-

ma IBAL/HRP/02 poderia ocorrer através de um mecanismo

-1
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envolvendo a acetona excitada gerada. Uma nova abordagem

desta problemática, cujos resultados encontram-se rela

cionados no ítem 5.1.7.7 mostraram que ocorre uma reação.

direta entre os intermediários de HRP (HRP I e HRP lI) e

CPZ. Isto nos leva a crer que, também no caso enzimáti

co, a acetona triplete gerada não é a espécie responsável

pela oxidação da clorpromazina. o argumento usado por

Durán e colaboradores, de que o DBAS diminuiria o rendi

mento de produção de CPZO por ação supressora sobre a

acetona excitada, é contrária a esta proposta. porém, es

ta ação supressora pode ser simplesmente resultado da in

teração entre o DBAS e o radical CPZ~ •

Apesar de todos os esforços para se

tentar ter uma idéia melhor do mecanismo de oxidação de

CPZ pelos intermediários de HRP, não se bhegou a uma con

clusão definitiva. Porém, os resultados obtidos até aqui

são de grande importância na análise das reais potencial~

dades dos sistemas enzimáticos geradores de espécies exci

tadas, de maneira a se poder discriminar com maior confi

ança quais os fenômenos promovidos por transferência de

energia de excitação eletrônica e quais deles são proces

sos "triviais", isto é, processqs que podem ser explica

dos por reatividade química entre o TMD e o aceptor adi

cionado.
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6. CONTRIBUIÇÃO A QU!MICA DE DIOXETANOS: EFEITO DE

ESTRUTURA NA ESTABILIDADE T:gR.lvIICA

6.1 RESULTADOS

6.1.1 - Estudo de urna série de 3-metil-3-alquil-l,2-

dioxetanos. Síntese de determinação de pa-

râmetros termodinâmicos

Tendo em vista a possibilidade de int~

raçao entre hidrogênio-r e o oxigênio do anel tetratômico,

diminuindo a estabilidade do dioxetano (DARLING e FOOTE,

1974; LECHTKEN e colabs., 1977), sintetizou-se e investi-

gou-se as propriedades cinéticas e termodinâmicas dos se-

guintes dioxetanos:

Esquema 6.1

~
3-rnetil-3-n-propil-l,2-

- -díoxetano

(MPDJ

~
3-metil-3-n-butil-l,2-diox~

tano

(MBDl

0<1<
3-metil-3-neo-pentil-l,2-dioxetano

(MNPDJ

....



181.

Os dioxetanos MPO, MBO e MNPO foram sin

tetizados pelo método geral de Kopecky (KOPECKY e colabs.,

1975; ver !~TOOOS, Item 3.4.2) e após purificação, (Item

3.5.2.1) seus rendimentos foram calculados entre 6 e 10%.

A tabela 6.1 mostra os resultados obtidos em estudos ciné-

ticos e termodinâmicos, utilizando-se mistura de xilenos

como solvente. As energias de ativação (E a ) e as varia

çoes de entropia a 60 0 C (~Sf) foram calculadas a partir

das regressões lineares de projeções de Arrhenius (log k l

~~~ l/temperatura), assim corno os fatores pré-exponen

ciais (log A) correspondentes. Os rendimentos quânticos

de produção de espécies triplete (3~) e singlete (l~) foram

calculados por regressão linear de projeções do tipo "duplo

recíproco" (l/intensidade de luz versus 1 /1 aceptorl) usan

do-se 9, 10-difenilantraceno e 9, 10-dibromoantraceno, respe~

tivamente, como aceptores fluorescentes.

As figuras 6.1, 6.2 e 6.3 mostram as

projeções de Arrhenius para o MPO, MBO e MNPO, respectiva 

mente. As projeções contêm dados de constantes de veloci

dade de termólise calculadas a partir da observação de in-

tensidade de luz sensitisada por OBA e OPA.

Os espectros de ressonância magnética

de prótons dos três dioxetanos, assim como dos produtos de

termólise dos mesmos, são apresentados nas figuras 6.4,6,5

e 6.6. A tabela 6.2 resume os dados de deslocamento quími

co observado para os prótons dos três dioxetanos.



TABELA 6.1 - Dados cinéticos e termodinâmicos de MPD, MBD e MNPD

E ±erro (a) 60 0 C =f
Dioxetano a

log A r(b)
k l flS

60
0

c 34> 14> 34>/14>
()<.cal/mol) (5 -1) (u.e.)

MPD 24,6±0,4 13,1
-3

0,11
-2 -6 30,9995 1,Oxl0 . 1,9xlO 3,OxlO 6,3xlü

MBD 24,4±0,3 13,0 0,9991
-4

-1,54
-2 -6 39,6xlO 2,lxl0 4,7xlO 4,5xlO

MNPD 24,5±0,5 13,0 0,9996
-4

-1,09
-2 -5 39,8xlO 2,6xlO 2,4xlO 1,lxlD

(a) erro calculado pelo computador para a faixa limite de

95% de confiabilidade.

(b) fator de correlação da regressao linear.
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Cf)--~
Figura 6.1. - Projeção de Arrhenius para a termólise de MPO

em xilenos monitorada por OBA e OPA.
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Figura 6.4. - Espectros de RMN 1H de MPD em CC1
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antes (A) e

depois(B) de termó1ise.
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TABELA 6.2 - Deslocamentos químicos dos prótons de

MPD, MBD e MNPD

Dioxetano N9 de Prótons
Ô

(ppm) Tipo de Sinal

MPD 2

3

4,83

1,58

a,b

singlete

MBD 2 4,82 a,b

3 1,53 singlete

MNPD 2 4,83 a,b

3 1,75 singlete

2 1,92 singlete

9 1,02 singlete

Obs. Dados referentes a sinais reconhecidos nos espectros

mostrados nas figuras 6.4, 6.5 e 6.6 Os demais pr~

tons não foram reconhecidos com exatidão.

6.1.2 - ~studos das proEriedades cinéticas e terrno

dinâmic'as de dioxetanos b'ü::íclicos

7~

Procurou-se sintetizar os dioxetanos

de biCiCl0r,2,~-2-hePteno e de biciclo ~,2,~-2-octeno.

Esquema 6.2

biciclo r,2,~-2-hepteno (BCH)
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~

biciclo ~,2,~-2-octeno (BCO)

Devido ao baixo rendimento na síntese

desses dioxetanos, não foi possível isolar e caracterizar

estes compostos de uma maneira bem definida, o que preju

dicou sobremaneira os estudos desenvolvidos. Apesar dis

so, a formação de espécies excitadas foi observada quan

do usou-se DBA e DPA como aceptores fluorescentes e, com

isto, a cinética de termólise pôde ser monitorada. O

baixo rendimento da síntese destes compostos provém do fa

to de que após a bromação da olefina, seis diferentes

B-bromohidroperóxidos podem ser formados (MARSHALL e co

labs., 1971; veja Esquema 6.3), sendo que apenas um de

les poderia sofrer ciclização e finalmente formar o dioxe

tano (normalmente, o rendimento desta última etapa é dé

10-30% para dioxetanos alquílicos).

Os resultados obtidos na investigação

de propriedades cinéticas e termodinâmicas dos dioxetanos

derivados de BCH e BCO encontram-se resumidamente na

tabela 6.3 e as projeções de Arrhenius nas figuras 6.7 e

6.8.
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TABELA 6.3 - Dados cinéticos e termodinâmicos obtidos para

os dioxetanos bicíclicos

Dioxetano

( a)
E:t erroa

(kcal/mol)

24,7±0,6

24,9±0,2

log A

12,92

12,98

r(b)

0,9990

0,9998

k 60
0

C
1

(s -I)

5, lxlO - 4

4,6xlO- 4

~
liS

60

(u.e.)

-1,63

-1,35

(a) erro calculado pelo computador para a faixa

limite de 95% de confiabilidadei

(b) fator de correlação de regressao linear.

.l
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Figura 6.7. - Projeção de Arrhenius para a termólise do dio

xetano derivado de biciclo 12,2,11-2 hepteno em

xilenos monitorada por DBA e DPA.
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xilenos monitorada por DBA e DPA.
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6.2 DISCUSSÃO E CONCLUSÕES

BECHARA e colaboradores (1976) obser-

varam uma energia de ativação para o 3,4-dimetil-3,4-di-n-

butildioxetano da ordem de 25,2 kcal/mol, enquanto que

LECHTKEN e colaboradores (1977) obtiveram o valor de Ea

para o trimetil-n-butildioxetano igual a 25,3 kcal/mol. Es

tes valores, relativamente baixos, sugeriam um possível e

feito de interação entre o oxigênio do anel dioxetânico e

hidrogênio em posição gama, uma vez que seriam esperados

valores mais altos de E para dioxetanos tetrasubstituidosa

(da ordem de 27,6 kcal/mol para o tetrametildioxetano (WI~

SON e colabs., 1976) e 30,0 kcal/mol para o tetraetildiox~

tano (BECHARA e colabs., 1976». Entretanto, os resulta

dos aqui apresentados mostram que, aparentemente, a ener

gia de ativação de um dioxetano não é afetada pela presen-

ça de H primário ou secundário, nem pelo número de hi-

drogênios em posição gama. Pode-se observar, na tabela

6.1, que os valores de Ea para ~WD (3H primários) , ~1NPD

(9H primários) e ~mD (2H secundários) não apresentam di

ferenças significativas, assim como os valores de log A.

Os parâmetros cinéticos e fotoquímicos também são bastan-

te semelhantes.

Em um estudo complementar a este tra-

balho, desenvolvidos em colaboração com DUNAMS e BAUr~TARK

(comunicação pessoal), observou-se que a estabilidade de

dioxetanos alquílicos aumenta com o aumento do número de

substituintes no carbono. A tabela 6.4 mostra os parame-

,,',I

..
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tros termodinâmicos encontrados por estes autores, para o

3,3-dimetil-l,2-dioxetano, 3-metil-3-etil-l,2-dioxetano,

3-metil-3-isopropil-l,2-dioxetano e 3-metil-3-terc-butil

-1,2-dioxetano. Pode-se notar que a Ea encontrada para o

3-metil-3-etil-l,2-dioxetano é semelhante àquelas encon

tradas para os dioxetanos da tabela 6.1, o que sugere que

o número de substituintes em posição 8 nao afeta a estabi

lidad~ do dioxetano. Estes autores analisaram diferença

de estabilidade destes dioxetanos em termos de interações

estéricas entre substituintes geminais 3,3, os quais esta

bilizaram o diradical intermediário e, consequentemente, o

dioxetano. O fato de. não haver diferença de estabilidade

entre dioxetanos com diferentes graus de B-substituição a

crescenta a este argumento a importância da substituição

na posição ~.

TABELA 6.4 - Efeito de substituições no carbono de uma

série de 3-metil-3-alquil-l,2-dioxetano

Dioxetano

O(

~

~

~

E (kcal/mol)a

23,7

24,5

~25, O

25,8

log A

12,7

13,1

13,2

13,3

tlS~Ooc (u.e.)

-2,54

-0,75

-0,30

0,93

Obs. Dados obtidos por DUNAMS e Bl>.UMSTARK (comunicação
pessoal} •

"1
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Alguns fatos, previamente observados,

poderiam ainda ser somados a este argumento: (i) a E do
a

3,3-dietil-l,2-dioxetano foi achada como sendo 1,5 kcal/

mol maior que a do 3,3-dimetil-l,2-dioxetano (não

observada variação no ~S~I (BAUMSTARK e DUNAMS,

(ii) os resultados do estudo da termólise de uma

foi

1982) ;

série

de cis/trans-3,4-dialquil-l,2-dioxetano mostraram que in-

terações estéricas 3,4 são de menor importância (BAUMS-

TARK e colabs., 1983). De fato, o argumento de interações

estéricas do tipo 3,3 permite a predição de estabilidade

de dioxetano substituidos por grupos alquila. Uma estima

tiva empírica da magnitude deste efeito pode ser obtida a

través dos dados apresentados na tabela 6.4. Nota-se um

aumento de aproximadamente 0,8 kcal/mol na estabilidade do

dioxetano por substituição formal no carbono~. Isto expli

caria a alta estabilidade do tetraetildioxetano (30,Okcal/

mol; BECHARA e colabs., 1976) comparada ao tetrametildio-

xetano (27,6 kcal/mol; WILSON e colabs., 1976), assim co-

mo a do 3,4-dietildioxetano (24,5 kcal/mol; BAUMSTARK e

WILSON, 1979) comparada ao 3,4-dimetildioxetano

kcal/mol; ADAM e BAADER, comunicação pessoal} .

(21,6

Contudo

este argumento não é tão imediato quando se examinam dioxe

tanos substituidos por fenil ou benzil (RICHARSON e co-

labs., 197 4AI •

Outros argumentos poderiam também ex-

plicar satisfatoriamente estes resultados. Recentemente,

ADAM e colaboradores (l9821 referiram-se a um "efeito i-

nercial de massa" para explicar a semelhança de estabili

~
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dade entre o bisadarnantilideno-l,2-dioxetano e dioxeta~os

substituidos por monoadamantano. Outra suposição seria

de que, a fim de se alcançar a posição do vale da curva

de potencial de energia (di radical}, deveria ocorrer uma

torsão na ligação c-c do anel que poderia ser parcialmen-

te impedida por interação de grupos a-metil, a-me ti leno

ou a-metino com o oxigênio da posição 1, dificultando a

formação do anti-rotâmero com um decréscimo do valor de

E_I' resultando num dioxetano mais estável (Esquema 6.4).

Esta interação com o oxigênio poderia ser melhor sentida

por substituições no carbono a mas não em carbonos e '
resultando estabilidades diferentes quando se comparam . os

dioxetanos da tabela 6.4, porém bastante parecidas entre

o MPD, MBD e MNPD.

~squema 6.4
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Com base em considerações qualitativas

de simetria de orbitais de TURRO e DEVAQUET (1975), po-

der-se-ia propor que diferentes padrões de modos vibra-

cionais de grupos vizinhos à carbonila excitada em forma-

çao, esperada para os dois conjuntos de dioxetanos (ex -

substituidos e B-substi tllidos), deveriam afetar os pon-

tos (ou o número de pontos) de cruzamento entre a super-

freie o estado fundamental e do estado excitado e,assim,

refletir as diferentes estabilidades destes dioxetanos.

As ene.rgi.as de ativação encont.radas

para os sistemas bicíclicos revelam que não existe dife

rença de estabilidade térmica entre os dois dioxetanos. Os

seus valores são bem mais baixos que aqueles encontra-

dos para dioxetanos ditos "rígidos" (E_ do bisadamantilide
Q

nodioxetano = 35,2 kcal/mol; LECHTKEN e colabs.,1977), p~

rém, maiores que o encontrado para sistemas monocícli-

cos como o ciclohexanodioxetano (E = 22,5 kcal/mola .

STARK e WILSON, 1979).

BAUM

Isto pode significar que: (i) a rigi-

dez nao seria o fator mais import3nte que determinaria a

alta estabilidade do bisadamantilidenodioxetano; (ii) a

poss~bilidade de mudança conformacional, existente 50-

mente no ciclohexenodioxetano, possibilitaria a equilibr~

çao das conformações harco-cadeira após a quebra da liga-

çao O-O, prevista pe 10 mecanismo via radicais como o pri-

meiro passo da termólise (Esquema 6.5).
I~

'I



<

•o

·OOl

·s· 9 l?UIanhs3:



201.

7. suMÂRIO

Do interesse em espécies eletronicarne~

te excitadas geradas por sistemas luminescentes químicos

e biológicos, nasceu o interesse dos químicos pelos dioxe

tanos, seu comportamento e suas propriedades. Propostos

como intermediários de tais reaçoes, estes compostos (pe-

róxidos cíclicos de anel tetratômico) sofrem clivagem tér-

mica unimolecular com produção de dois fragmentos carbo-

nílicos, um deles no estado eletronicamente excitado. Em

geral, dioxetanos substituídos por grupos alquílicos e arí

licos levam a altos rendimentos de estados triplete. Pro

pôs-se, então, reinvestigar a termólise do tetrarnetildioxe

tano (TMD) em~ aquoso e utilizar esta fonte de aceto

na triplete como modelo químico, para o sistema enzimáti-

co de produção de acetona triplete (oxidação aeróbica do

isobutanal (IBAL)/peroxidase (HRP)), em estudos de supre~

são e transferência de energia.

o TMD tem sido preparado e cristaliza

do rotineiramente em nosso laboratório, pelo método de Ko-

pecky. Os paràmetros de ativação de termólise (estabil~

dade térmica e rendimentos de quimiexcitação dos produ-

tos) foram reestudados em solventes aromáticos (benzeno

e tolueno), cicloalifáticos (ciclohexano e decalina), pr~

ticos (água) e apróticos (acetonitrila e CC1 4) .Concluiu

se que: Ci) a estabilidade do TMD não é afetada pela nat~

reza do solvente (E a ... 27,0 kcal moI-Ir; (ii) a eficiên

cia global de transferência de energia triplete (acetona)~

1,1

..
'I
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singlete (9,10-dibromoantraceno) nos solventes não aromá-

ticos é praticamente constante ( 4) - lO %) ;TS . (iii) em sol

ventes aromáticos onde o doador exci tado é na verdade um

"exciplex" acetona-solvente, 4>TS - 30%.

A relação entre os rendimentos de quim~

excitação de triplete e singlete (34)/14>) e~ água foi deter

minada como sendo da ordem de lxl0 3 , que concorda com valo

res determinados em tolueno e benzeno (7xl0 2 e 8xl0 2 ,

pectivamente) •

res-

Nos estudos em meio aquoso, o DBAS e o

DPAS foram utilizados para monitorar a presença de acetona

triplete e singlete, formada química, fotofísica ou enzima-

ticamente. Ambos foram sintetizados em nosso laboratório e

suas propriedades fotofísicas, determinadas em água deioni

ozada a 20 C.

Através da medida de fluorescência do

DBAS excitado por transferência de energia a partir de ace

tona triplete, determinou-se a vida média de acetona tripl~

te em meio aquoso aerado e deaerado (T - 2 ~s e T
N

- 10
aer 2

a 20 ~s).

Seis classes de interceptadores de ace-

tona triplete, gerada na termólise de TMD, foram investig~

das em tampão aquoso a 3S
o

C: dienos (ácido sórbico e acrilo

nitrila), pigmentos xantênicos, ríboflavina, tirosina e de

rivados 3,5-dihalogenados, indol e derivados indólicos, e

uma série de quinonas. Em geral, os valores das constantes
,.
't

de supressão de acetona triplete produzida diretamente no .J

seio da solução, a partir de TMD, estão pelo menos uma or-



203.

dem de grandeza abaixo dos valores correspondentes para a-

cetona triplete produzida enzimaticamente. Estes resulta

dos são consistentes com a hipótese de que acetona tri-

plete gerada dentro da enzima tem vida média mais longa,

pois se encontraria parcialmente "pil:'otegida" da ação su-

pressora de 02' Outros argumentos podem, entretanto, ser

igualmente satisfatórios.

Parece claro que os supressares indól~

cos (IP -8 eV) e ácido sórbico exercem sua ação através
~

da formação de complexos de transferência de carga, tir~

sina e corantes xantênicos (IP -7 eV) por um mecanismo de

transferência de elétrons e riboflavina por mecanismo tipo

" -Forster. As quinonas, cuja afinidade eletronica é basta~

te alta (IP - 10-11 eV), suprimem acetona triplete por um

mecanismo controlado por difusão; com estes compostos, o

limite superior do esperado para um processo puramente co

lisional seria atingido (k -1 a 2xlO lO M-lS- l , em água a
q

35 0 C). De fato, derivados metilados de E-benzoquinona e

naftoquinona suprimem acetona triplete com velocidade mais

baixa, enquanto que em solvente mais viscoso (decalina,em

relação a n-hexanoJ, kq também é mais lenta. Por outro

lado, observou-se um marcante "efeito de átomo pesado" na

eficiência de transferência de energia triplete (aceto-

na) -+ singlete (corante xantênicoJ: epTS para fluoresceína,

eosina e Rose Bengala na proporção 1:15:320.

A oxidação da clorpromazina (CPZ) por

reaçao com o TMD foi estudada em meio aquoso e meio tampo

nado e verificou-se que esta independe da formação de es
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pécies excitadas, apesar da CPZ apresentar-se como eficie~

te supressor de acetona triplete. Espectros de RMN1H mos-

traram que a reaçao entre CPZ e TMD gera a clorpromazina

-5-óxido (sulfóxido; CPZO) e o óxido de tetrametiletile-

no (o epóxido correspondente ao TMD). Estudos de espec-

troscopia U.V. e de cromatografia gasosa indicam que a es-

tequiometria da reação TMD/CPZ é 1:1 e que a presença de

~ - -competidores de supressao de acetona triplete nao altera a

velocidade da reação nem a estequiometria da mesma.

Em vista destes resultados, reestudou-

se a oxidação de CPZ pelo sistema do IBAL/HRP/02 , estudo

feito inicialmente por DURÂN e colaboradores, no qual os

autores propõem que a oxidação de CPZ é resultante de

transferência de energia de excitação da acetona triplete

gerada enzimaticarnente. Usando métodos inexplorados até

então, verificamos a possibilidade de esta oxidação ocor

rer por reação direta entre CPZ e os radicais de HRP for

mados durante a oxidação do isobutanal, sem a intervenção

da acetona triplete.

Outro estudo parelelo a este, foi fei-

to visando determinar parâmetros cinético~ e termodinâmi

cos em dioxetanos com diferentes tipos de hidrogênios em

posição y do anel. Este estudo visava determinar de que

maneira a interação oxigênio do anel-hidrogênio gama in

fluia em tais parâmetros.

Sintetizou-se uma série de 3-metil-3-

alquildioxetanos (alquil = n-propil, n-butil e neopentil)

e determinamos os seus parâmetros de a~ivação de termóli
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diferen-

ça significativa entre estes dioxetanos, sendo assim, a

interação hidrogênio gama-oxigênio do anel é inexpressiva.

Porém, quando comparados com outros dioxetanos da mesma

série, onde alquil = etil, isopropil e terc-butil (estudo

em conjunto com outros pesquisadores) nota-se urna expre~

siva mudança na Ea a medida que aumenta o número de grupos

rnetila na posição

po 3,3.

~, indicando um efeito estérico do ti-

"

'li
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SUMMARY

The interest in eletronically excited

species generated by chemical and biological systems give

rise to at interest in dioxetanes, their behavior and

their properties. These coumpounds (cyclic four-membered

ring), which have been proposed as intermediates in such

reactions, undergo unimolecular thermal cleavage yielding

two carbonyl fragments, one of which is tipically formed

electronically excited. In general, alkyl and aryl

substitued dioxetanes give high yields of triplet states.

In the present work, the thermolyses

of tetramethyldioxetane (TMD) was reinvestigated in agueous

medi um. This source of triplet acetone was then employed

in quenching and energy transfer studies as a chemical mo

del for the enzymatic systems which produces triplet aceto

ne laerobic oxidations of isobutanal (IBAL) catalysed by

horseradish peroxidase (HRP) I.

TMD was prepared and crystalised nor

mally in our laboratory using Kopecky' s method. Thermal

activation parameters (thermal stability and chemiexcitati

on quantum yields) have been determined in several types

of solvents, including aromatics ~enzene and toluene), cy

cloaliphatics (cyclohexene and decalin), protic (water)and

aprotic (acetonitrile and carbon tetrachloride) .We conclude

that: (i) TMD stability is not affected by the nature of

the solvente (E a - 27,0 kcal/molJ i (ii) the overall energy
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transfer efficiency 3AC * + lDBAS* is practically constant

(~TS - 10%} in non-aromatic solventsi (iii} in aromatic

solvents, where the excited donor is an acetone-solvent

"exciplex", ~TS - 30%.

The ratio of triplet and singlet che

miexcitation yields (3~/1~) in water was deterrnined to be

lxl0 3 • This value is in good agreement with these deter

mined in toluene and benzene (7xl0 2 and 8xl0 2 , respecti-

velly) .

In studies in aqueous medi um, DBAS and

DPAS were used as probes to monitor the production of

triplet and singlet acetone formed chernically, photophys~

cally or enzymatically. Both probes were prepared in our

laboratory and their photophysical properties

in deionized water at 20 o C.

deterrnined

The lifetime of triplet acetone in

aerated and deaerated aqueous media was deterrnined on

the basis of the cherniluminescence intensity of DBAS

excited by energy transfer Cc - 2 ~s and cN - 10 to
aer 2

2 O ]Js}.

Six classes of quenchers were inves-

tigated in aqueous buffer at 35 0
C: dienes (sorbic acid

and acrylonitrile), xanthene dyes, tyrosine and its 3,5-

dihalogenoderivatives, indole and indolic derivatives, r~

boflavin and a serie of quinones. In general,

constants for quenching of triplet acetone produced

rate

free

in solution via TMD therrnolyses are one order of magnit~

de lower than those for quenching of enzymatically
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generated triplet acetone. These results are in line with

the hypothesis of a longer lifetime of the triplet aceto-

ne generated wi thin the enzyme due a parcial "protection"

for O2 quenching.

It seerns clear that the indolic coum-

pounds (IP - 8 eV) and sorbic acid quench triplet acetone

through the forrnation of a charge-transfer complex, tyr2

sine ans xanthene dyes (IP 7 eV) by an electron-transfer

"mechanism and riboflavin by a Forster type mechanism. The

quinones, which have high electronic affinities (IP - 10-

11 eV) , quench triplet acetone by a diffusion controlled

10 -1 -1 oprocess (k - 1 to 2xlO M s in water at 35 C). Methylq

derivatives of E-benzoquinone and naphtoquinone quench tr!

plet acetone at a slower rate~ k q is al~o lower in a more

viscous solvent (decalin versus n-hexane). On the other

hand, the results indicate a strong "heavy atom effect"on

the energy transfer efficiency from triplet acetone to

s±nglet xanthene dye: ~TS for fluorescein, eosin and Rose

Benga1 in the ratio 1:15:320.

The ch1orpromazine (CPZ) oxidation by

reaction with TMD was studied in aqueous and buffered me-

dia. This reaction does not depend on the production of

excited species, even though CPZ proved to be an efficient

1
trip1et acetone quencher. The NMR-H spectra showed that

chlorpromazine-5-oxide and tetrarnethylene oxide are the

products of the reaction between CPZ and TMD. UV spectro~

copie and gas chromatographic studies indicated a 1:1

stoichiometry for the TMD!CPZ reaction and no competition
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between this reaction and triplet acetone quenching by in

dole or sorbate.

In view of these results, we reinvesti

gated the oxidation of CPZ by the IBAL/HRP/02 system, a

reaction which has been suggested to occur via energy

transfer from triplet acetone to CPZ in an earlier study.

using methods developed since the earlier study, we

verified that this reaction in fact occurs via direct

reaction between CPZ and HRP radicaIs produced during IBAL

oxidation, without the intervention of triplet acetone·.

In another parallel study, we deter

mined kinetic and thermodinamic parameters of a series of

dioxetanes with different types of y hydrogens in order

to examine how the interaction between oxygen and the y

hydrogens might influence these parameters. Thus, a series

of 3-methyl-3-alkyldioxetanes (alkyl = n-propyl, n-butyl

and neopentyl) was sintesized and their thermal activation

parameters (E a , ~si, 3~ and l~) determined. The results

indicated that there are no significant differences among

these dioxetanes; consequently the oxygen-y

interaction 1s relativelly unimportant. However,

hydrogen

when

compared with other dioxetanes of similar structure(alkyl=

ethyl, isopropyl and terc-butyl; joint study done with

other researchersJ, there is a significant change in Ea

upon increasing the number of rnethyl groups at the ~ po

sition, pointing to a steric effect of the 3,3 type.
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AP~NDICE I

Normas de Segurança para o Trabalho com Peróxidos em Geral

Todas as operações de manuseio de H20 2

concentrada (>80%) devem ser realizadas sob luz difusa, na

capela, sob rigorosas medidas de segurança: óculos ou pro

teção, luvas de amianto e placa de segurança entre o oper~

dor e frascos. Nunca pipete H20 2 concentrado diretamente

da garrafa. Entorne pequenas quantidades da solução num

recipiente limpo e liso. Transfira daí com pipeta

outro frasco para ser pesada.

Soluções concentradas de H20 2 ou

çoes de H20 2 em éter etílico (>20%) são altamente

para

solu-

..
sens~-

veis a choques, ranhuras e faiscas, superfícies esmerilha-

das e arestas cortantes - perigo de explosão. Vidraria de

ve ser rigorosamente lisa e limpa. Todas as operações de

extração com éter etílico de H20 2 a partir de H20 2 30% de

vem ser feitas em banho de gelo, no escuro, obedecendo às

recomendações de segurança indicadas.

Soluções de H20 2 concentradas nunca de

vem ser guardadas no congelador (-20
0

C) e sim no refriger~

dor (O-SoC), para evitar cristalização de H20
2

. Cristais

de H20 2 são altamente sensíveis a choques e explosivos.~

do soluções de H20 2 em éter (~lO%) são resfriadas abaixo

de -SOoC, também pode ocorrer precipitação de cristais de

H20 2 ·
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S-bromohidroperóxidos e dioxetanos, as

sim como quaisquer peróxidos, devem ser preparados em pe

quena escala (2 gramas no máximo) e armazenado em frações

separadas no congelador. Eventualmente decomposições ra

pidas ou mesmo explosivas podem ocorrer durante a prepar~

çao.

Bibliografia recomendada:

SHANLEY, E.W. e F.P. GREENSPAN (1947), Ind. Eng. Chem.,~,

1536.

SHANLEY, E.W. (1972), em Organic Peroxides. D. SWERN, ed.,

Wiley-Interscience, New York, p. 341.

Concentrated Hydrogen Peroxide, Inorganic Chemical Divison,

FMC Corporation, Bulletin n9 46.
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AP~NDICE II

Supressão da Quimiluminescência de Dioxetanos na Presença

de um Sensitizador

Considere os seguinte processos:

(D = dioxetano; C = cetona; S = sensitizador; Q = supres-

sor)



Onde:

k p + kd + ksls01vl + ko 10 2 1 = kT2

kF = ~S
k + k1 F

F d

230.

1

k + k1
F d

= T
S

(vida midia de 1 s *)

kTS + kTT =

1

kT + kTElsl

k TE

( 'd ~d' d 3 * -. d Q= TT v~ a me ~a e C na ausenc~a e

(d . d 1c* t" ,espreza-se os processos on e par ~c~pa, po~s,

3~/1~ _ 10 2 a 103 )

Na ausência do supressor:

I = k 11 *1
o F S I

Tratamento por estado estacionário:

d 1
1 s * L = O

dt

3 * 1 *
kTS I C I IS I = (kF + kd) I S I

(Eq. 1)

11s*1 +
k

TS

k p + \1
I si 1

3c* I (Eq. 2)



3 *
~L.~~.~= O

dt

k1 3~ IDI (kT + kTS Is[ + kTTISI) 1
3

c*1

231,

3 * k1 3~ IDI
I c I = ---=------

kT + kTslsl + kTT Isl

Substituindo-se as equações 2 e 3 em 1:

(Eq, 3)

I o

S 3
= ~F kTS Isl k1 ~ IDI

kT kTE ISI
(Eq. 4)

Na presença do supressor:

I = k 1
1 *Q F S I

Tratamento por estado estacionário:

1 *
~I=o

dt

kTS Is 11 3c*1 = (kF + kd + k~ IQI) 11s*1

(Eq. 5)

1
1 *s I =

3 *k TS Is II C I
kF + kd + k~IQI

(Eq. 6)

~13CJ = O
dt

k 1 3~ IDI = lkT + kTS Isl + kTTlsl + kq IQI) ,3c *1

1
3c* I =

k1 3~ IDI

k T + kTElsl + kq jQI
(Eq. 7)
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Substituindo-se as equações 5 e 6 em 7:

I
O

= k
F

kTSlsl k
1

3121 IDI
(Eq. 8)x

kF + kà. + k~ 101 kT + kTElsl + kq10 1

Dividindo-se a equaçao 4 pela equaçao 8:

I
o

I O

= kF + kà. + k~ 101

kF + kà.

k T + kTElsl + k 101
x q

kT + kTElsl

I O = [ 1 + k I q IO I
I O kF+kd

k 101
1 + q

k T + lçTE1sI

Ou seja:

(1 + k~ TS 101) (1 + kq TT 101)
I

o =

I O

d .. - d 1 *on e o pr~me~ro termo representa a supressao e S e o se

- 3 *gundo a supressao de C .

-
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2330

Tentiólise de Dioxetanos na Presença de Aceptores Pluores-

teso Equação do Duplo Recíproco

Considere os seguintes processos:

(D = dioxetanoi C = cetonai S = sensitizador ou aceptor

fluorescente)

~
3

C* + C

lC *
D

+ C k l

L C + C

lc * ~ C + h\i p k p

1 * 3
C*C ) k.

~sc

3
C* l C k

d

3
C* l C + h\ip k p

3
C*

+ °2 ) C + 02 kO2
3

C* + solvo -+ C + solvo ksolvo

3C* 3C* + 2C+ D ) kcat

lC * C + l S*+ S -+ k SS

1
C* C + 3S*+ S l k

ST

1C* + S l C + S k'sS

3
C* C + ls *+ S ) k TS

3C* C + 3S*+ S ~ kTT
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3
C* C + 8 k'T8+ 8 -+

1 * -+ 8 + hVF k'8 F

1
8 * 38 * kisc-+

1
8 * 8 k'-+ d

38 * 8 k' I-+
d

Onde:

k d + kp + k solv Isolvl + k
02

10 2 / = k T

1

k
T

= T (constante de transferência de energia de 3c* pa

ra 8)

kT8
k

TE
= 0T8

k 88 + k 8T + k S8 = k~E (constante de transferência de ener

1 *gia de C para 8)

k 88
k~E = °88

k'
F

k' + k' + k'
F isc d

8
= 0F (rendimento quântico de fluorescên-

cia de 8)

Podemos considerar dois tipos de acepto-

res fluorescentes:

CAl aceptores capazes de sensitizar esp~

cies singletes e tripletes, como por exemplo o 9,lO-dibrom~

antraceno. Neste caso, os âtomos de bromo "relaxam" a re-

gra de conservação de spin, através de acoplamento spin-or-

bital, permitindo transições proibidas (kT8 , kT8 e k 8T ) .
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- 3 * + 1 *0TS = 0,10 a 0,30 (C OBA)

(B) aceptores capazes de sensitizar so-

mente espécies singletes, como por exemplo o 9,10-difenil-

antraceno.

Aqui, vale a regra de conservação de spin, ou seja:

k
SS

» k
TS

0SS == 1 (lC* + 10PA*)

Análise da termólise de dioxetanos sensitizado por CA)

Premissas: despreza-se as etapas nas quais singlete partici

.3123pa, po~s 0/ 0 - 10 a 10 , despreza-se a fosfo-

rência de cetona para os casos onde a amplifica-

ção e maior que 20 vezes (p. ex. OBA); despreza

se a catAlise induzida (\01 <lO-3M).

Intensidade de quimiluminescência observada:

I = k' Ils* 1
s F 1 *

Tratamento de estado estacionário para S .

1 *
dL..ê...l=k I s 11

3c*1
dt TS

(1 )

djlS* I
dt

(k' + k! + k') ,1s*1
F ~sc d

kTS Isl 1
3

c*1 = (k'F + kisc + kd) Ils*1

3 *
Ils *1 = kTS 1 s I I C I

k'+k! +k'F ~sc d

(2 )
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Tratamento de estado estacionário para 3C*:

dl
3

c*1 = k
l

3~ IDI
dt

-d 1
3c*1

dt

1
3c*1

k
T

l3c*j + kTE 1
3c*llsl

k l 3~ IDI

kT+kTE Isl
(3 )

kTSlsl x
k

' x k'I = F k'+k' + dS F ISC

Substituindo-se as equaç6es 2 e 3 em 1:

kl 3~ IDI

kT+kTElsl

I =
S

kllDl3~ ~; kTslsl

kT+kTE Isl
(4)

Invertendo-se os termos da equação 4 e substituindo-se:

kTS/kTE por ~TS:

1
I S

=
kT

3 S k
kllD\ ~ ~F TS

1 1
x--+ 3 S

Isl kllDI ~ ~F ~TS

A projeção de l/IS vs l/lsl (IDI, tem temperatura e solven

te constantes) fornece:

Do coeficiente linear (Y. t):
ln

1
3~ = S

kllD!Yint ~F ~ts

Do quociente coeficiente linear

coeficiente angular

Yint =

tg
kTE'T
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Análise da termólise dioxetanos sensitizada por (B):

As equações que relacionam as intensida

des de emissão com a concentração de (B) podem ser deduzi-

das seguindo-se a mesma linha de raciocínio indicada para

o caso de CAI.

1
S

1kllDI ~ ksslsl

kS + ksslsl

1 1

1 S f'l(kk lD1 ~ ~F )<ISSIs I

k
S

kllDj l~ kS k
X

--- +
F SS

=
1

1 S



AP~NDICE IV

Análise Cinética da Reação do Sistema CPZ/HRP/H20 2

Dedução da Equação 5.1.

238.

Considere os processos do Esquema 5.l.A (item 5.1.7.7)

Velocidade:

1
11

1

IP I =

- dlcPzl= k21I1 IcPzl + k31II1 ICPZI

Conservação:

E = Ipi + 111 + IIIIo

Tratamento de estado estacionário

-ª-ltl = k 3 111 I ICPZ I - k l IP II H20 2 1
dt

3l!1 = k Ipi IH O I - k21I1 IcPzl = Odt 1 2 2

3.l.!.tl = k II I ICPZ I - k31 11 I ICPZ I = O
dt 2

da equação 3:

k 3 1 11 II CPZ I = kll P I I H20 2 1

kllPIIH2021

k31CPZI

k31 11 II CPZ I

kllH2021

o

(Eq. 1)

(Eq. 2)

(Eq. 3)

(Eq. 4)

(Eq. 5)

(Eq. 6)

(Eq. 7)

(Eq. 8)



da equação 4:

kl1pIIH2021 = k 2 [r! Icpzl

. k21 r I ICPZ I
IP I;, --='-------

kl1H2021

kl1PIIH2021
Ir I= -=----'-'-=---=-

k21CPZI

da equação 5:

k21rl = k3 Irrl

Irl =
k31rrl

k 2

k21rl
Inl =-

k3

substituindo-se as equações 7 e 11 em 2:
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CEq. 9)

(Eq .10)

(Eq.ll)

(Eq .12)

(Eq.13)

(Eq.14)

lEal = Ipi + kl1pIIH2021 +
k21cpzI

k 1 IP II H2 0 2 1
k3 ICPzl

(Eq.1S)

IP I=

1 +

lEal

kl1H2021

k 2 !CPZ I
kl1H2021

+ ~--.,;;....-=--

k31 CPZ I

(Eq .16)

substituindo-se as equações la e 14 em 2:

k21rl \CPzl + Irl +

lEal = kl1H202\

k r
2

k 3

CEq .17)



IE IIII= _-__0__

k.., ICPZ I k 2'- 1 + -
kllH202 I k3

substituindo-se as equações 8 e 13 em 2:
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(Eq.18)

IEol =

k31II !Icpz I

k l IH 20 2 I

k31II1
+---

k
2

+ III I (Eq .19)

IE
O

I
Inl = k31cpzl + k3 + 1

kk l lH 20 2 1 2

substituindo-se as equações 18 e 20 em 1:

(Eq. 20)

k
3+ -.+ 1

k 2

-dlcpzl

dt
=

k21cpzIIE I k31cpzIIE I_-=- 0::::.....-__ + °
k2ICPZ! k Z k3 !CPZI
~--+l+-

kllH2021 k3 kllH2021

(Eq. 21)

-dlCpzl

Análise da hipótese (1):

_ k
2
/k3

Multiplicando-se ° 29 termo da equaçao 21 por
k 2/k 3

= 2 k 2 ICPZ II Eo I
---

dt k21CPzI

kllH2021

+k
+ 1 2

k 3

aplicando-se as premissas da hipótese:

k2 «kl e k3 e IH20 2 1« ICPZ I

-dlcpzl

dt
2 k 2 ICP Z I IE°I
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. . _ k 3/k2
Multip11cando-se o 19 termo da equaçao 21 por

k 3/k 2

Análise da hipótese (2):

-d!cpzl 2 k3!CPz11Eol

dt k31cpzI k 3--=---- + - + 1
kllH2021 k 2

aplicando-se as premissas da hipótese:

k
3

« k
l

e k 2 e IH 20 2 1« Icpzl

-d!cpzl= 2 k
3

IcpzllE
o

'
dt

Análise da hipótese (3)

Considerando-se os processos do Esquema S.l.B (item 5.1.7.7)

Velocidade:

-dlcpz!= k
S

IrllCpzl

dt

conservaçao:

Eo = IpI + Ir\

aplicando-se as premissas da hipótese:

k S «k4 e IH202!«!cpzl

Ipi - O e Irl = IEol

portanto:

-d\CPZ! = k
S

IEol \Cpz\

dt
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