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RESUMO 

ESTEVES, L. C. Estudo cinético da hidrólise de betalaínas-modelo. 2016. 96 f. 

Dissertação (Mestrado) – Instituto de Química, Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2016. 

Betanina e indicaxantina foram obtidas e purificadas e a hidrólise térmica de betanina 

foi investigada em diferentes pHs, concentrações de tampão, temperaturas e com a 

adição de sais. Para a decomposição de indicaxantina, foi realizado um estudo em 

diferentes pHs. Tampões acetato e citrato se mostraram adequados para estudos com 

betanina, dentro de sua faixa de tamponamento. Os experimentos realizados com 

tampão fosfato indicaram a ocorrência de catálise geral pelo íon fosfato presente no 

tampão. O efeito dos sais sobre a hidrólise de betanina foi investigado em pHs 3 e 6,2, 

com a adição de sais de sódio, amônio e sais cloretos. p-Toluenosulfonato de sódio, 

cloreto de amônio e cloreto tetrabutilamônio foram os sais que apresentaram maior 

efeito sobre a constante cinética observada de hidrólise de betanina. A hidrólise das 

duas betalaínas apresentou um comportamento semelhante com a variação do pH e o 

ajuste multiparamétrico dos dados sugere que a catálise básica específica é a principal 

responsável pela hidrólise de betanina e indicaxantina. Um modelo que sugere a 

abertura do anel 1,2,3,4-tetrahidropiridínico das betalaínas é proposto para explicar o 

efeito do pH sobre a constante cinética de decomposição determinada em meio ácido. 

Palavras-chave: betalaínas, hidrólise, catálise ácido-base, betanina, indicaxantina. 
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ABSTRACT 

ESTEVES, L. C. Kinetic study of the hydrolysis of model betalains. 2016. 96 p. 

Dissertation (Master's degree) – Instituto de Química, Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 2016. 

Betanin and indicaxanthin were obtained and purified and the thermal hydrolysis of 

betanin was investigated at different pH, buffer concentration, temperature and in the 

presence of different salts. For the decomposition of indicaxanthin, a study was 

conducted at different pHs. Acetate buffer and citrate buffer proved to be suitable for 

the study of betanin. The experiments carried out with phosphate buffer indicated the 

occurrence of general base catalysis by phosphate ion present in the buffer. The effect 

of salts on the betanin hydrolysis was investigated at pH 3 and 6.2 with the addition of 

sodium salts, ammonium salts and chlorides. Sodium p-toluenesulfonate, ammonium 

chloride and tetrabutylammonium chloride had the larger effects on the observed rate 

constant for the hydrolysis of betanin. The variation of pH resulted in similar hydrolysis 

profile for both betalains studied and multiparameter fitting of the data suggests that the 

specific base catalysis is primarily responsible for the hydrolysis of betanin and 

indicaxanthin. A model that suggests the opening of the 1,2,3,4-tetrahydropyridine ring 

of betalains is proposed to explain the effect of pH on the decomposition rate constant 

under acidic conditions. 

Keywords: betalains, hydrolysis, acid-base catalysis, betanin, indicaxanthin. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Betalaínas: aspectos fundamentais 

  Betalaínas são pigmentos vegetais cuja biossíntese envolve o ácido betalâmico 

(HBt), um aldeído α,β-insaturado instável e fracamente fluorescente (Esquema 1).1,2 

Nas células vegetais, betalaínas são formadas por meio de um acoplamento aldimínico 

espontâneo entre aminoácidos e o ácido betalâmico e armazenadas no vacúolo.3 

  As betalaínas substituem as antocianinas em algumas famílias de plantas da 

ordem Caryophyllales (e.g., Bougainvillea spp. (primavera) e Beta vulgaris 

(beterraba))4, e em alguns fungos basidiomicetos dos gêneros Amanita e Hygrophorus, 

como o ágario-das-moscas (A. muscaria)5. 

  As betalaínas naturais são dividas em duas classes, dependendo do aminoácido 

da qual se originam, sendo classificadas como betacianinas ou betaxantinas (Esquema 

1). As betalaínas que se derivam da ciclo-DOPA pertencem à classe das betacianinas 

(kyaneos = azul), devido à sua intensa coloração violeta. As demais betalaínas são 

classificadas como betaxantinas (xanthos = amarelo).6 

 Betanina (Bn, betanidina-5-O-glicosídeo), é uma betacianina natural encontrada 

na beterraba vermelha (Beta vulgaris) que é responsável pela cor característica da planta 

(Esquema 1).7 A betanina tem máximo de absorção (λabs) em 536 nm, não é fluorescente 

e é a única betalaína aprovada para uso como corante em alimentos (código E-162).7 

  A indicaxantina (BtP; λabs = 485 nm) é uma betaxantina derivada da L-prolina 

(Esquema 1) encontrada em abundância nas frutas da opuntia (Opuntia ssp.)6. A BtP 

também está presente na beterraba e nas variedades amarelas de flores com pétalas 

fluorescentes, como a maravilha e a onze-horas,8 apesar de ser fracamente fluorescente 



 18 

(rendimento quântico de fluorescência (ΦFl) de 4 × 10–3 em água)9. A fluorescência das 

flores pode estar relacionada com o processo de polinização, devido aos padrões de 

contrastes formados.8 

 

Esquema	1.	Estruturas	químicas	do	ácido	betalâmico	(HBt),	das	duas	classes	de	betalaínas	naturais	que	

se	 originam	dele	 (betacianinas	 vermelhas	 e	 betaxantinas	 amarelas)	 e	 de	 betalaínas	 que	 pertencem	 a	

cada	uma	delas:	betanina	(Bn)	e	indicaxantina	(BtP).	R1	e	R2	=	H,	glc;	R3	=	H,	alquil	e	R4	=	cadeia	lateral	de	

aminoácidos.	

1.2. Estabilidade de betalaínas 

  A modificação química de alimentos está geralmente associada a mudanças na 

coloração, o que pode comprometer o apelo comercial, os benefícios à saúde e a 

segurança.10 A fim de se garantir a retenção de cor nos alimentos em que betalaínas são 

utilizadas como corantes, o manuseio, processamento e estocagem devem ser feitos em 

condições controladas. A estabilidade de betalaínas é influenciada por fatores 

intrínsecos, como a composição e a estrutura1, e extrínsecos, como temperatura, pH, 

oxigênio, presença de luz6,11, atividade de água12,13, e atividades enzimáticas, sendo a 

temperatura fator decisivo para a decomposição de betalaínas11. 
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  A temperatura pode ser considerada o fator mais importante na degradação de 

betalaínas. Como a conservação de alimentos geralmente inclui tratamento térmico das 

matérias-primas para garantir a segurança alimentar, vários estudos foram realizados 

para obter informação sobre a degradação térmica betalaínas presentes no suco de 

beterrabas e de cactus fruits.14,15,16,17,18,19 A estabilidade térmica de betalaínas depende 

tanto da temperatura quanto do tempo de aquecimento. Além disso, fatores como 

estrutura do pigmento, presença de luz, oxigênio, pH, também influenciam a velocidade 

de degradação térmica destes compostos. De forma geral, betacianinas tem sido 

consideradas mais estáveis que betaxantinas.18, 20 Entretanto, a hidrólise de BtP, uma 

betaxantina, em água pura (kobs = 6,9 × 10–4 h, t1/2 = 996 h) é muito mais lenta que a de 

Bn (kobs = 5,3 × 10–3 h, t1/2 = 130 h), nas mesmas condições experimentais.9  

  Betalaínas são relativamente estáveis entre os pHs 3 e 7.21 Abaixo de pH 3,5, o 

máximo de absorção é deslocado para comprimentos de onda menores e, acima de pH 

7, para comprimentos de onda maiores. O pH ótimo para a estabilidade de Bn foi 

reportado entre 5,5 e 6, na presença de oxigênio, enquanto condições anaeróbicas 

favorecem a estabilidade de Bn em pHs mais baixo (entre 4 e 5).22 Betaxantinas são 

mais estáveis entre pH 4 e 7 e o pH ótimo para o máximo de estabilidade de 

betaxantinas também é 5,5.23 Em condições alcalinas, ocorre a hidrólise da ligação 

aldimínica, e a acidificação induz a recondensação do ácido betalâmico tanto com 

aminoácidos (betaxantinas) quanto com derivados da ciclo-DOPA (betacianinas).24 Em 

temperatura ambiente, a hidrólise de Bn ocorre instantaneamente em pH = 14.25 

 Embora a maioria das betalaínas seja solúvel somente em água ou solventes 

orgânicos polares próticos (e.g., metanol, etanol, 2,2,2-trifluoroetanol (TFE)), estes 

pigmentos são muito sensíveis a hidrólise, já que são formalmente iminas ou sais de 
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imínio.2, 6, 26 Entretanto, a degradação destes pigmentos pode ocorrer por diferentes 

mecanismos. Foram caracterizados diversos produtos de degradação desidrogenados, 

descarboxilados e de hidrólise obtidos com o tratamento térmico de Bn.17,27,18,10, 28 

  Nas plantas, betalaínas existem como misturas de diastereoisômeros. Quando o 

carbono sp3 do sistema 2,6-dicarboxi-1,2,3,4-tetrapiridínico está na configuração S, os 

compostos recebem seus nomes convencionais, nomes que muitas vezes são usados 

para se referirem ao conjunto de isômeros presentes. Os isômeros R recebem o prefixo 

iso. Assim, betanina é (2S/15S) betanidina 5-O-glicosídeo e o seu epímero (2S/15R) é 

chamado de isobetanina (Esquema 2). A proporção entre os dois isômeros depende da 

fonte de onde a betalaína foi obtida.6 A isobetanina e a betanina têm propriedades de 

absorção e fluorescência idênticas, mas podem ser separadas por cromatografia em 

condições de fase reversa.7, 24 A epimerização de betacianinas para suas respectivas 

formas iso ocorre em meio ácido, sob aquecimento,6 assim como de iminas em geral.29 

 A clivagem da ligação aldimínica de betalaínas foi reportada em pH maior que 6 

e também durante tratamento térmico.24 A quebra da ligação aldimínica resulta no ácido 

betalâmico, de coloração amarelo-brilhante. Assim, é observada tanto a perda de cor da 

solução de betalaína quanto uma mudança de cor para o amarelo. Além disso, a 

hidrólise da ligação aldimínica de betacianinas é mais pronunciada durante o tratamento 

térmico de soluções purificadas do que nos sucos de beterraba e pitaya roxa.28 
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Esquema	2.	Epimerização	de	betanina	((2S/15S)-betanidina	5-O-glicosídeo)	para	a	isobetanina	((2S/15R)-

betanidina	5-O-glicosídeo)	em	meio	aquoso	ácido.	

 Por se tratar de um equilíbrio, a hidrólise da ligação aldimínica de betalaínas é 

reversível com a acidificação do meio, seguindo o mecanismo inverso da condensação 

aldimínica (Esquema 3). Assim, a mudança do pH do meio e da concentração dos 

reagentes alteram a constante de equilíbrio. Ainda, a reação se torna mais exergônica 

com o aumento da temperatura. Assim, a hidrólise mediada pelo aumento da basicidade 

do meio é revertida pela adição de ácido, i.e., HBt e aminoácidos formam betalaínas 

quando ácido é adicionado ao meio. O aquecimento leva à decomposição tanto do HBt 

quanto de alguns aminoácidos, em especial de derivados de ciclo-DOPA.6, 23 O 
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resultado deste efeito de concentração é uma dependência da diminuição gradual da 

concentração de betalaínas com a temperatura. Sabe-se que o resfriamento de soluções 

de betalaínas resulta na regeneração destes pigmentos; este resultado está relacionado ao 

deslocamento do equilíbrio por conta do efeito positivo do resfriamento sobre a etapa de 

desidratação e pelo aumento da energia de Gibbs para a hidrólise com a diminuição da 

temperatura.  

 

Esquema	3.	Mecanismo	de	hidrólise	de	betanina	a	ácido	betalâmico	e	ciclo-DOPA	5-O-glicosilada.	

 Betacianinas16 e betaxantinas30,23 são mais estáveis in natura em suas matrizes 

naturais do que puras em solução. Biomoléculas constituintes das plantas, em especial 

açúcares, e.g., pectinas: polissacarídeo ramificado; um dos principais componentes da 

parede celular das células vegetais, diminuem a atividade da água (aw) o que resulta em 

uma diminuição da velocidade de hidrólise.6 Atividade de água é uma medida obtida da 

pressão de vapor da água na presença de diferentes solutos. Quanto maior o valor de aW, 

menos associadas estão as moléculas de água e, portanto, mais disponíveis para o ataque 
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nucleofílico. Além disso, a interação intermolecular de solutos que diminuem a aW, por 

exemplo açucares ramificados, com betalaínas cria um ambiente mais hidrofóbico nas 

imediações do pigmento, o que desfavorece a hidrólise.12-13, 31 

  O aumento da temperatura favorece também reações de descarboxilação, que 

podem ocorrer nos carbonos C-2, C-15 e C-17 das betacianinas e nos carbonos C-11 e 

C-13 das betaxantinas.6 Os produtos descarboxilados apresentam máximo de absorção 

deslocado para o azul, quando comparados com seus compostos originais devido à 

concentração de carga no sistema conjugado 1,7-diazaheptametínico.6 Betanina pode 

sofrer descarboxilação nos carbonos C-2, C-15 e C-17, embora a susceptibilidade frente 

a descarboxilação de cada grupo seja diferente dependendo das condições experimentais 

(Esquema 4).28 Por exemplo, a descarboxilação inicial depende do solvente: em etanol, 

observa-se a formação de betacianinas descarboxiladas na posição C-17 e, em meio 

aquoso, a descarboxilação na posição C-2 é mais rápida.27 Após um prolongado período 

de aquecimento, todos os grupos carboxílicos são eliminados.27 Sob aquecimento, 

observa-se também a formação de produtos de oxidação desidrogenados6 (Esquema 4). 

 Comparando-se a estabilidade de diferentes betacianinas, foi reportado que as 

estruturas glicosiladas são mais estáveis que as agliconas (derivados não glicosilados) 

quando submetidas a degradação por espécies de oxigênio ativo6, 32. Isto foi atribuído ao 

maior potencial de oxidação dos compostos glicolisados.32 O tempo de meia-vida de Bn 

na presença de espécies reativas de oxigênio (t1/2 = 21 ± 2 h) é dezessete vezes maior 

que a de betanidina, sua forma não glicosilada.32 Contudo, o aumento do número de 

resíduos de açúcar não proporciona aumento de estabilidade; por exemplo, a amarantina 

(betanidina 5-O-β-glucuronoglicosídeo) é tão estável quanto betanina na presença de 

oxigênio.33 A desglicosilação de betanina ocorre em meio fortemente ácido, sob alta 
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temperatura e na presença da enzima β-glicosidase.6 Este processo é acompanhado de 

um deslocamento batocrômico (cerca de 4 nm) e, novamente, leva a agliconas que são 

mais susceptíveis a oxidação do que o material de partida.6 Betanina e betanidina 

também são oxidadas por oxigênio.6, 34 O tempo de vida de betalaínas aumenta 

sensivelmente em atmosfera de nitrogênio ou baixas concentrações de ácido ascórbico 

ou isoascórbico.6, 14, 35 Entretanto, altas concentrações de ácido ascórbico aumentam a 

degradação de betanina, devido ao efeito pró-oxidante do radical ascorbila, que é 

formado nessas condições.34 

 

Esquema	 4.	 Reação	 de	 descarboxilação	 de	 betanina	 e	 a	 formação	 de	 produtos	 descarboxilados	 e	

oxidados.	

 A presença de grupos ionizáveis torna as betalaínas sensíveis à presença de 

espécies iônicas. A presença dos cátions metálicos Fe2+, Fe3+, Sn2+, Al3+, Cr3+ e Cu2+, 
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por exemplo, aceleram a degradação de betanina. Para Cu+, Cu2+ e Hg2+, é observado 

um deslocamento batocrômico da banda de absorção da betanina, indicando, 

possivelmente, a formação de complexos,36 que são dissociados com adição de ácido 

e/ou EDTA.36  
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2. OBJETIVOS 

  Entender como ocorre a decomposição de betalaínas em meio aquoso 

tamponado na ausência e na presença de sais.  

2.1. Objetivos específicos 

− Determinar os efeitos do pH do meio e da temperatura sobre a cinética de 

hidrólise de betanina e indicaxantina; 

− Determinar como diferentes tampões e sais afetam a cinética de decomposição 

de betanina. 
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3. RESULTADOS 

   O estudo cinético da hidrólise de betalaínas foi realizado com betanina (Bn) e 

indicaxantina (BtP), que foram obtidas a partir das metodologias estabelecidas 

anteriormente no grupo de pesquisa,7, 37 com algumas modificações. Neste texto serão 

apresentados e discutidos inicialmente os detalhes da obtenção destas betalaínas. Em 

seguida, são apresentados os resultados obtidos com a variação da concentração de 

diferentes soluções tampão, do pH e da temperatura e com a adição de diferentes sais 

sobre a hidrólise de Bn. Também são apresentados os resultados obtidos com a variação 

do pH sobre a hidrólise de BtP. 

3.1. Obtenção de betalaínas 

3.1.1. Extração e purificação de betanina 

  Betanina foi obtida a partir do suco de beterraba conforme método estabelecido 

anteriormente no grupo.7 A betanina presente em suco de beterrada é purificada por 

cromatografia em coluna em condições de fase reversa (sílica C-18 como fase 

estacionária e água como eluente).7 As frações magenta obtidas foram analisadas por 

cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC), reunidas e submetidas a análise por 

espectrofotometria UV-Vis (Figura 1). Os dados de cromatografia analítica indicam que 

Bn foi obtida com um excelente grau de pureza (+98%HPLC, 254 nm). Estes resultados 

foram comparados os dados obtidos com betanina padrão caracterizada anteriormente 

no grupo por espectrometria de ressonância magnética nuclear (RMN), cromatografia 

líquida acoplada a detectores de grade de diodo e espectrometria de massas em modo 

positivo de ionização electrospray (HPLC-DAD-MS(ESI+)).7, 25 Embora eficiente na 

obtenção de Bn pura, este método tem limitações quanto à quantidade de composto que 
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pode ser purificado por hora pois depende de coluna cromatográfica. Por esse método, 

foi possível purificar 5 mg de Bn a partir de 5 mL de suco de beterraba em, 

aproximadamente, 4 horas (uma coluna). Além disso, cromatografia de coluna em 

condições de fase reversa é uma técnica cromatográfica muito cara comparada ao uso de 

outras fases estacionárias como a sílica gel 60, celulose ou algumas resinas de troca 

iônica.  

 

Figura	 1.	 (A)	 Espectro	 de	 absorção	 de	 betanina	 obtida	 por	 cromatografia	 de	 coluna	 em	 C18.	 (B)	

Cromatograma	de	Bn	acompanhado	por	UV-vis	em	254	nm	e	536	nm	(coluna	de	fase	reversa	C18,	250	×	

4,6	mm;	sistema	cromatográfico:	5	–	95%	B	em	20	min,	sendo	o	solvente	A:	0,1%	TFA/água	e	solvente	B:	

0,1%	TFA/60%	MeCN/água	com	fluxo	de	1	mL	min–1).	

3.1.2. Semissíntese e purificação de indicaxantina 

  Para a semissíntese de betalaínas, é necessário primeiramente obter ácido 

betalâmico (HBt) e purificá-lo. No método empregado pelo nosso grupo para obtenção 

de indicaxantina, o HBt é obtido a partir da hidrólise alcalina do suco de beterraba e 

purificado em uma coluna de troca iônica com Amberlite XAD 16 como fase 

estacionária.25, 37 L-prolina é, então, adicionada ao HBt em meio aquoso alcalino  

pH = 11, e após 30 min sob agitação, o meio é acidificado com ácido acético glacial até 

pH = 5. 
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  Infelizmente, a BtP obtida por esse método contém grandes quantidades de 

ânion acetato, o que dificulta a realização de estudos posteriores do efeito do pH. 

Assim, foi utilizado um método alternativo para a semissíntese de indicaxantina, no 

qual HBt foi extraído em acetato de etila. O método utilizado para extração de HBt está 

descrito na literatura3; entretanto, foram feitas algumas modificações pelo nosso grupo 

para aumentar sua escala e diminuir as etapas de processamento. Suco de beterraba foi 

hidrolisado com NH4OH (pH = 11,4), em seguida acidificado com HCl concentrado até 

pH = 2 e então, o HBt foi extraído com acetato de etila. O HBt foi obtido em 

concentração média próxima a 0,5 mmol L–1, com um rendimento médio de, 

aproximadamente, 10%, em relação ao conteúdo de Bn presente no suco de beterraba 

(ε536 nm = 6,5 × 104 L mol–1 cm–1). A concentração de HBt foi calculada considerando-se 

ε 424 nm = 2,4 × 104 L mol–1 cm–1.38 

  A reação de semissíntese foi realizada adicionando-se um excesso de L-prolina 

(10 equivalentes), a temperatura ambiente. Como a L-prolina não é solúvel em acetato 

de etila, a reação de formação de BtP ocorre de maneira heterogênea na superfície do 

sólido. A reação é quase instantânea, e pode ser constatada pela mudança da coloração 

do sólido, de branco para alaranjado. O sólido é então filtrado a vácuo, com o auxílio de 

um funil de Büchner, e solubilizado em água. O composto foi purificado por 

cromatografia em coluna de fase reversa (SiO2 – C18), utilizando-se água como eluente. 

  A análise por espectrofotometria UV-vis e por cromatografia líquida de alta 

eficiência (Figura 2) indicam que o composto obtido é a BtP e que esta foi obtida com 

alto grau de pureza. A caracterização é feita por comparação com os espectros e 

cromatogramas de BtP padrão já caracterizada pelo grupo. 
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Figura	2.	(A)	Espectro	de	absorção	de	indicaxantina.	(B)	Cromatograma	de	BtP	acompanhado	por	UV-vis	

em	254	nm	e	485	nm	(coluna	de	fase	reversa	C18,	250	×	4,6	mm;	sistema	cromatográfico:	5	–	95%	B	em	

20	 min,	 sendo	 o	 solvente	 A:	 0,1%	 TFA/água	 e	 solvente	 B:	 0,1%	 TFA/60%	MeCN/água	 com	 fluxo	 de		

1	mL	min–1).	

3.2. Estudo da decomposição de betanina 

3.2.1. Estudo controle em água 

 O valor da constante cinética observada (kobs) para a decomposição de Bn em 

água a 85 ºC foi determinado a partir da variação do máximo de absorção em função do 

tempo. Os espectros foram adquiridos a cada 2,5 min durante 150 min (Figura 3). Dada 

a baixíssima condutividade de água deionizada, estima-se que o pH da água era 7 dada a 

sua resistividade de 18,2 MΩ・cm e uma medição semiquantitativa com fita indicadora 

de pH.  

 

Figura	3.	(A)	Espectros	de	absorção	de	Bn	em	água	([Bn]	=	9	μmol	L–1),	em	função	do	tempo,	a	85	°C.	(B)	

Cinética	de	decaimento	da	absorção	de	Bn	em	λ	=	535	nm;	kobs	=	(5,0	±	0,2)	×	10
–2	min–1;	t1/2	=	14,5	±	0,6	

min.	(C)	Cinética	de	formação	e	posterior	decaimento	de	HBt	em	λ	=	427	nm;	kobs,1	=	(3,60	±	0,42)	×	10
–2	

min–1;	t1/2,1	=	19,4	±	2,1	min	e	kobs,2	=	(3,57	±	0,42)	×	10
–2	min–1;	t1/2,2	=	19,6	±	2,2	min.	
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 A análise do perfil de absorção de Bn em água indica a diminuição da banda de 

absorção com máximo em 535 nm (correspondente a Bn) em função do tempo, e o 

aparecimento, seguido de diminuição, de uma banda com máximo em 427 nm, que 

corresponde ao máximo de absorção do ácido betalâmico, um dos produtos de hidrólise 

da Bn. Os dados para a degradação de Bn (λmáx = 535 nm) foram ajustados utilizando-se 

uma função monoexponencial e a constante cinética observada (kobs) foi calculada em 

(5,0 ± 0,2) × 10–2 min–1, correspondendo a um tempo de meia-vida (t1/2) de 14,5 ± 0,6 

min. Os dados correspondentes a formação, e posterior decomposição, de HBt foram 

ajustados utilizando-se uma função biexponencial. A constante cinética observada de 

formação de HBt (kobs,1) foi calculada em (3,60 ± 0,42) × 10–2 min–1 e o tempo de meia-

vida, t1/2,1 = 19 ± 2 min, e a constante cinética observada para a sua degradação (kobs,2) 

foi calculada em (3,57 ± 0,42) × 10-2 min-1 com tempo de meia-vida, t1/2,2 = 19,6 ± 2,2 

min. 

3.2.2. Efeito do tampão 

  Para o estudo do efeito do tampão sobre a constante cinética observada (kobs) de 

hidrólise de Bn a 85 °C, foram escolhidos três diferentes tampões: acetato (pKa = 4,8), 

citrato (pKas = 3,1, 4,8, 6,4) e fosfato (pKas = 2,1, 7,2, 12,3),39 nas concentrações 10, 50, 

100, 250, 500 mmol L–1.  

3.2.2.1 Tampões acetato e citrato 

  O efeito dos tampões acetato e citrato sobre as constantes cinéticas observadas 

(kobs) para a decomposição de Bn foi determinado em tampão acetato pH 4,8 e 5,8, e em 

tampão citrato pH 4,8. Cada um dos tampões foi preparado em cinco concentrações (10, 

50, 100, 250 e 500 mmol L–1). Os valores de kobs foram obtidos por meio do ajuste 
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monoexponencial dos dados de máximos de absorção versus tempo. Os espectros de 

absorção de Bn em função do tempo estão apresentados na Figura 4. 

 

Figura	4.	Espectros	de	absorção	de	Bn	em	função	do	tempo	em	tampão	acetato	e	citrato.	Na	horizontal,	

tampão	acetato	pH	=	4,8,	tampão	citrato	pH	=	4,8	e	tampão	acetato	pH	=	5,8,	e	a	[Bn]	é	10,	7	e	6,5	μmol	

L-1;	na	vertical,	a	concentração	do	tampão	é	10,	50,	100,	250,	500	mmol	L–1.	Os	espectros	foram	obtidos	

a	cada	5	min	durante	150	min.	
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  A Tabela 1 apresenta os valores de kobs e t1/2 determinados para a decomposição 

de Bn em tampão acetato pH = 4,8 e em tampão citrato pHs = 4,8 e 5,8. Observa-se que 

tampão acetato pH 4,8 não interfere no valor do kobs, mesmo com o aumento de sua 

concentração. Nos demais tampões, o aumento da concentração provoca um pequeno 

aumento do kobs. Entretanto, os valores médios calculados a partir das diferentes 

concentrações dos tampões ((4,7 ± 0,2) × 10–2 min–1, (4,9 ± 0,5) × 10–2 min–1 e (4,5 ± 

0,4) × 10–2 min–1, respectivamente) são comparáveis com o kobs do experimento controle 

em água ((5,0 ± 0,2) × 10–2 min–1).  

 A cinética de degradação de Bn também pode ser acompanhada pela formação 

de HBt. Observa-se, na Figura 4, o aparecimento de uma banda entre 426 e 430 nm, 

correspondente a formação do HBt. Entretanto, o HBt também sofre degradação após 

determinado tempo de aquecimento. Os dados correspondentes à formação e 

degradação do HBt versus tempo foram ajustados utilizando-se uma função 

biexponencial. A constante cinética observada, kobs,1, corresponde a formação de HBt, 

enquanto kobs,2, corresponde a constante cinética observada para sua degradação  

(Tabela 2). 

 Os valores médios calculados a partir das diferentes concentrações dos tampões 

considerando a formação de HBt em tampão acetato pH = 4,8, citrato pH = 4,8 e acetato 

pH = 5,8 ((4,5 ± 0,6 × 10–2) min–1, (4,3 ± 0,7 × 10–2) min–1 e (4,0 ± 0,7 × 10–2) min–1, 

respectivamente) estão muito próximos dos calculados acompanhando-se a degradação 

de Bn, o que confirma os resultados obtidos. 

 A velocidade de degradação de HBt é menor em meio tamponado do que em 

água. Comparando-se os valores médio calculados a partir das diferentes concentrações 

dos tampões ((2,5 ± 0,6) × 10–2 min–1, (1,4 ± 0,2) × 10–2 min–1 e  
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(1,3 ± 0,3) × 10–2 min–1, respectivamente) com o valor obtido com a degradação de HBt 

em água ((3,57 ± 0,42) × 10–2 min–1), na mesma temperatura, observa-se que o HBt é 

mais persistente no meio tamponado do que em água deionizada. Além disso, observa-

se que a degradação ocorre mais rápido em tampão acetato pH 4,8 do que nos demais 

tampões. 

Tabela	1.	Valores	de	kobs	e	de	tempo	de	meia-vida	para	a	degradação	da	Bn	em	tampão	acetato,	citrato	

e	no	controle	(água	deionizada).	

Tampão pH Conc. (mmol L–1) kobs (min–1) t1/2 (min–1) 

Controle   0,050 14,5 

Acetato 4,8 

10 0,046 15 

50 0,046 15 

100 0,046 15 

250 0,047 15 

500 0,051 14 

Citrato 4,8 

10 0,044 16 

50 0,047 15 

100 0,047 15 

250 0,050 14 

500 0,056 12 

Acetato 5,8 

10 0,041 17 

50 0,042 16 

100 0,043 16 

250 0,046 15 

500 0,052 13 
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Tabela	2.	Valores	de	kobs	de	formação	(k1)	e	degradação	(k2)	e	de	tempo	de	meia-vida	para	a	formação	e	

degradação	de	HBt	em	tampão	acetato	e	citrato.	

Tampão pH Conc. (mmol L–1) kobs,1 (min–1) t1/2,1 (min) kobs,2 (min–1) t1/2, 2 (min) 

Acetato 4,8 

10  0,035 20  0,035 20  

50  0,045 15  0,022 32  

100  0,046 15  0,020 34  

250  0,048 14  0,022 31  

500  0,052 13  0,027 25  

Citrato 4,8 

10 0,041 17  0,011 60  

50  0,036 19  0,016 42  

100  0,038 18  0,015 45  

250  0,046 15  0,014 48  

500  0,053 13  0,014 48  

Acetato 5,8 

10  0,032 21  0,017 42  

50  0,034 20  0,015 45  

100  0,042 17  0,011 63  

250  0,046 15  0,0092 75  

500  0,048 14  0,013 54  

 

3.2.2.2 Tampão fosfato 

  Foram preparadas quinze soluções de Bn em tampão fosfato, i.e., três pHs (2,1, 

6,2 e 8,2) em cinco concentrações (10, 50, 100, 250 e 500 mmol L–1) cada. Os espectros 

de absorção em função do tempo em todas as condições são apresentados na Figura 5. 
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Figura	5.	Espectros	de	absorção	de	Bn	em	função	do	tempo	em	tampão	fosfato.	Na	horizontal,	o	pH	é	

2,1,	6,2	e	8,2	e	a	[Bn]	é	13,	18	e	5,5	μmol	L–1;	na	vertical,	a	concentração	do	tampão	é	10,	50,	100,	250,	

500	mmol	L–1.	pH	=	2,1	e	8,2:	a	cada	1	min	por	60	min;	pH	=	6,2:	a	cada	1	min	por	30	min	e	a	cada	3	min	

por	90	min	(tempo	total	de	120	min).	
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  Assim como para a hidrólise de Bn em água, a análise do perfil de absorção de 

Bn em tampão fosfato, indica uma diminuição do máximo de absorção (λmáx entre 532 e 

543 nm) em função do tempo, e a formação, seguida de diminuição, de uma banda com 

máximo de absorção referente ao ácido betalâmico. O meio ácido provoca um pequeno 

deslocamento hipsocrômico do máximo de absorção da Bn, em relação à água, e o 

aumento da basicidade provoca um deslocamento batocrômico.  

  Os dados de máximo de absorção versus tempo foram ajustados com uma 

função monoexponencial de forma a determinar os valores de constante cinética 

observada (kobs) em cada uma das condições estudadas. Quando o ajuste biexponencial 

foi necessário, utilizou-se o valor da maior constante. Os valores de kobs e tempo de 

meia-vida estão apresentados na Tabela 3. Observou-se que o kobs aumenta com o 

aumento da concentração nos tampões pHs 6,2 e 8,2, sendo mais evidenciado em meio 

básico. Em pH = 2,1, apesar de pequeno (quando comparado aos demais pHs), observa-

se o efeito contrário: o aumento da concentração do tampão diminui o kobs. Além disso, 

em pH = 6,2, nas concentrações mais baixas, o tampão interfere pouco no valor do kobs, 

sendo este próximo ao valor obtido em água ((5,0 ± 0,2) × 10–2 min–1).  

 A cinética da reação de formação do HBt, para os pHs 6,2 e 8,2, e para sua 

decomposição também foram investigadas. Os valores de kobs,1 (formação de HBt) e 

kobs,2 (degradação de HBt) e seus respectivos tempos de meia-vida estão apresentados na 

Tabela 4. Em pH = 2,1, observa-se o contrário do que é observado acompanhando-se a 

reação pela degradação de Bn: o aumento do valor de kobs com o aumento da 

concentração do tampão. Entretanto, a variação continua sendo muito pequena 

(diferença entre o t1/2 do tampão menos concentrado e do mais concentrado é menor que 

1 min).  
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Tabela	3.	Valores	de	kobs	e	de	 tempo	de	meia-vida	para	a	degradação	da	Bn	em	 tampão	 fosfato	e	no	

controle	(água	deionizada).	

Tampão pH Conc. (mmol L–1) kobs (min–1) t1/2 (min) 

Controle   0,050 14,5 

Fosfato 2,1 

10 0,60 1,1  

50 0,57 1,2  

100 0,55 1,3  

250 0,52 1,3  

500 0,51 1,4  

Fosfato 6,2 

10 0,043 16  

50 0,047 15  

100 0,052 13  

250 0,060 11  

500 0,070 10  

Fosfato 8,2 

10 0,083 8  

50 0,13 5  

100 0,16 4  

250 0,25 3  

500 0,38 2  
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Tabela	4.	Valores	de	kobs	de	formação	(k1)	e	degradação	(k2)	e	de	tempo	de	meia-vida	para	a	formação	e	

degradação	de	HBt	em	tampão	fosfato.	

Tampão pH Conc. (mmol L–1) kobs,1 (min–1) t1/2,1 (min) kobs,2 (min–1) t1/2, 2 (min) 

Fosfato 2,1 

10 0,28 2,4  0,28 2,4  

50 0,28 2,4  0,10 6,7  

100 0,32 2,1  0,11 6,5  

250 0,36 2  0,095 7,3  

500 0,40 1,7  0,060 11  

Fosfato 6,2 

10 0,042 16  0,017 41  

50 0,047 15  0,014 49  

100 0,050 14  0,016 44  

250 0,057 12  0,016 44  

500 0,063 11  0,018 39  

Fosfato 8,2 

10 0,088 8  0,0081 85  

50 0,14 5  0,016 44  

100 0,17 4 0,015 46  

250 0,28 2  0,014 49  

500 0,46 1,5  0,014 49  

 

3.2.3. Efeito da adição de sais 

 O efeito de adição de diferentes sais sobre a constante cinética de decomposição 

de betanina foi estudado, inicialmente, empregando-se diferentes sais de sódio. Foram 

preparadas soluções aquosas concentradas (500 mmol L–1) dos sais apresentados na 

Tabela 5 e o pH das soluções foi aferido. Observou-se uma variação do pH do meio 
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entre 3,5 e 8,4 (Tabela 5). Por esse motivo, o efeito da adição de sais sobre a cinética 

decomposição de Bn foi estudado em tampão fosfato 100 mmol L–1 (pKa1 = 2,1 e  

pKa2 = 7,2) nos pHs 3 e 6,2. 

Tabela	5.	pH	de	soluções	aquosas	de	diferentes	sais	de	sódio	(500	mmol	L–1),	ácido	precursor	do	sal	e	

seu	valor	de	pKa.	

Sal pH Ácido precursor pKa 

NaCl 5,1 HCl –7 

NaBr 5,1 HBr –9 

NaF 8,4 HF 3,2 

NaI 5,3 HI –10 

Na2SO4 6,8 H2SO4 –3; 1,9 

NaOAc 8,2 CH3COOH (HOAc) 4,8 

NaBF4 3,5 HBF4 –0,4 

 

  O uso de tampão fosfato evitou a variação do pH com a adição de sal na maioria 

dos casos. Contudo, em alguns casos o tampão não foi suficiente para manter o pH da 

solução constante. Nesses casos, adicionou-se um volume mínimo de solução de NaOH 

ou HCl (1,0 mol L–1) até o pH atingir o valor adequado. Os espectros e curvas cinéticas 

correspondentes a cada sal são apresentados no Anexo 8.3. Como descrito 

anteriormente, a hidrólise é mais rápida em pH = 3 do que em pH = 6,2, independente 

do sal adicionado. A cinética de degradação de Bn foi acompanhada a 60 °C. 

3.2.3.1 Cátion sódio 

  Exceto para sulfato de sódio e p-toluenosulfonato de sódio, observa-se uma 

variação discreta do valor de kobs  com a adição de sais (500 mmol L–1) nos dois pHs 

estudados (Tabela 6 e Figura 6). A adição de acetato de sódio ao tampão em pH = 3 
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alterou o pH do meio e a adição de um volume mínimo de HCl (1,0 mol L–1) não foi 

suficiente para corrigi-lo. Como a mudança da concentração da solução aquosa poderia 

interferir no resultado do experimento, o efeito da adição de acetato de sódio sobre a 

cinética de decomposição de Bn em pH = 3 não foi investigado. 

Tabela	 6.	 Valores	 de	 constante	 cinética	 observada	 (kobs)	 e	 tempo	 de	 meia-vida	 (t1/2)	 para	 a	

decomposição	 de	 Bn	 em	meio	 aquoso	 tamponado	 (tampão	 fosfato	 100	mmol	 L-1	 pH	 =	 3	 ou	 6,2)	 na	

presença	de	diferentes	sais	de	sódio.	

pH = 3,0 kobs (min–1) t1/2 (min) pH = 6,2 kobs (min–1) t1/2 (min) 

TPi 0,025 ± 0,001 28 ± 1 TPi 0,0042 ± 0,0001 165 ± 2 

NaCl 0,028 ± 0,001 24,9 ± 0,4 NaCl 0,0048 ± 0,0001 145 ± 4 

NaBr 0,030 ± 0,001 23,1 ± 0,4 NaBr 0,0046 ± 0,0001 150 ± 2 

NaI 0,022 ± 0,001 31 ± 2 NaI 0,0058 ± 0,0001 120 ± 2 

Na2SO4 0,043 ± 0,001 16 ± 0,3 Na2SO4 0,0057 ± 0,0000 123 ± 1 

p-TsONa 0,040 ± 0,001 17,3 ± 0,5 p-TsONa 0,0061 ± 0,0001 113 ± 1 

   AcONa 0,0060 ± 0,0000 115 ± 1 

 

 

Figura	 6.	 Efeito	 de	diferentes	 sais	 de	 sódio	 sobre	 a	 constante	 cinética	 de	hidrólise	 de	Bn	 em	 tampão	

fosfato	100	mmol	L–1	em	(A)	pH	3	e	(B)	pH	6,2.	
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3.2.3.2 Cátion amônio 

  A adição de cátions amônio ao meio tamponado aumentou a velocidade de 

degradação de Bn em todos os casos em pH = 6,2 e em apenas uma das condições 

estudadas em pH = 3 (Tabela 7 e Figura 7). O tempo de meia-vida de Bn diminuiu cerca 

de duas vezes com a adição dos sais ao meio em pH = 6,2. Em pH 3, a adição de NH4Cl 

ao meio aumenta em quase três vezes o valor do kobs de degradação de Bn, enquanto 

para NH4I e (NH4)2SO4 observa-se nenhum ou um efeito muito discreto sobre o kobs. O 

efeito da adição de fluoreto de amônio e acetato de amônio sobre a cinética de 

decomposição de Bn em pH = 3 não foi investigado. A adição destes sais ao tampão 

alterou o pH do meio e a adição de quantidades mínimas de HCl/NaOH (1,0 mol L–1) 

não foi suficiente para corrigi-los. 

Tabela	 7.	 Valores	 de	 constante	 cinética	 observada	 (kobs)	 e	 tempo	 de	 meia-vida	 (t1/2)	 para	 a	

decomposição	 de	 Bn	 em	meio	 aquoso	 tamponado	 (tampão	 fosfato	 100	mmol	 L-1	 pH	 =	 3	 ou	 6,2)	 na	

presença	de	diferentes	sais	de	amônio.	

pH = 3,0 kobs (min-1) t1/2 (min) pH = 6,2 kobs (min-1) t1/2 (min) 

TPi 0,025 ± 0,001 28 ± 1 TPi 0,0042 ± 0,0001 165 ± 2 

NH4Cl 0,072 ± 0,014 10 ± 2 NH4Cl 0,0074 ± 0,0001 93 ± 2 

NH4I 0,026 ± 0,002 27 ± 2 NH4I 0,0080 ± 0,0001 86 ± 1 

(NH4)2SO4 0,029 ± 0,001 23,8 ± 0,3 (NH4)2SO4 0,0084 ± 0,0001 83 ± 1 

   NH4F 0,0087 ± 0,0003 80 ± 2 

   AcONH4 0,0088 ± 0,0001 79,0 ± 0,2 
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Figura	7.	Efeito	de	diferentes	sais	de	amônio	sobre	a	constante	cinética	observada	(kobs)	de	hidrólise	de	

Bn	em	tampão	fosfato	100	mmol	L–1	em	(A)	pH	=	3	e	(B)	pH	=	6,2.	

3.2.3.3 Ânion cloreto 

  Em pH = 3, além do efeito da adição de NH4Cl, descrito no item anterior, o 

efeito da adição dos sais cloretos sobre o kobs de degradação de Bn é discreto. Em pH = 

6,2, a adição de Bu4NCl diminuiu em pouco mais de três vezes o tempo de meia-vida 

para a degradação de Bn (Tabela 8 e Figura 8).  

Tabela	 8.	 Valores	 de	 constante	 cinética	 observada	 (kobs)	 e	 tempo	 de	 meia-vida	 (t1/2)	 para	 a	

decomposição	 de	 Bn	 em	meio	 aquoso	 tamponado	 (tampão	 fosfato	 100	mmol	 L–1	 pH	 =	 3	 ou	 6,2)	 na	

presença	de	diferentes	sais	cloretos.	

pH = 3,0 kobs (min-1) t1/2 (min) pH 6,2 kobs (min-1) t1/2 (min) 

TPi 0,025 ± 0,001 28 ± 1 TPi 0,0042 ± 0,0001 165 ± 2 

LiCl 0,026 ± 0,001 27 ± 1 LiCl 0,0048 ± 0,0001 143 ± 4 

NaCl 0,028 ± 0,001 24,9 ± 0,4 NaCl 0,0048 ± 0,0001 145 ± 4 

KCl 0,017 ± 0,001 40 ± 1 KCl 0,0045 ± 0,0001 153 ± 5 

NH4Cl 0,072 ± 0,014 10 ± 2 NH4Cl 0,0074 ± 0,0001 93 ± 2 

Bu4NCl 0,042 ± 0,001 16,4 ± 0,2 Bu4NCl 0,014 ± 0,001 50,9 ± 0,2 

MgCl2 0,039 ± 0,001 17,6 ± 0,5    
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Figura	8.	Efeito	de	diferentes	sais	cloretos	sobre	a	constante	cinética	observada	(kobs)	de	hidrólise	de	Bn	

em	tampão	fosfato	100	mmol	L–1	em	(A)	pH	=	3	e	(B)	pH	=	6,2.	

  A adição de cloreto de magnésio ao tampão fosfato pH = 6,2 alterou o pH do 

tampão de modo que a adição de quantidades mínimas de HCl ou NaOH (1,0 mol L-1) 

não foi suficiente para corrigi-lo. 

3.3. Efeito do pH sobre a hidrólise de betanina e indicaxantina 

  Para o estudo da decomposição de Bn e BtP em diferentes pHs, foi utilizado 

tampão fosfato 10 mmol L–1 com pH entre 2 e 11. Os espectros de absorção foram 

registrados ao longo de duas meias-vidas, quando possível. Os máximos de absorção 

versus tempo foram ajustados com uma função monoexponencial para determinar os 

valores de kobs. Quando apropriado, foi feito um ajuste com uma função biexponencial e 

o valor da constante mais alta é apresentado. Com a Bn, o efeito do pH foi estudado em 

cinco temperaturas (65, 70, 75, 80 e 85 °C); com a BtP apenas a 60 °C. 

3.3.1. Betanina 

  A constante cinética observada (kobs) para a decomposição de Bn em meio 

aquoso tamponado (tampão fosfato 10 mmol L–1) foi determinada em função da 

temperatura em diferentes pHs. Os valores de kobs obtidos estão apresentados na 
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Tabela 9 e a dependência de kobs com o pH em diferentes temperaturas é apresentada na 

Figura 9.  

 

Figura	 9.	 Logaritmo	 das	 constantes	 de	 decaimento	 exponencial	 de	 absorção	 de	 Bn	 em	 diferentes	

temperaturas,	em	função	do	pH.	

Tabela	 9.	 Valores	 de	 constante	 cinética	 observada	 (kobs)	 e	 tempo	 de	 meia-vida	 (t1/2)	 para	 a	

decomposição	de	Bn	em	meio	aquoso	tamponado	em	função	do	pH	e	da	temperatura.	

 kobs (min-1) 

pH 65 °C 70 °C 75 °C 80 °C 85 °C 

2 0,15 ± 0,01 0,24 ± 0,01 0,30 ± 0,02 0,42 ± 0,02 0,50 ± 0,01 

3 0,039 ± 0,012 0,060 ± 0,008 0,075 ± 0,006 0,11 ± 0,01 0,13 ± 0,02 

4 0,012 ± 0,003 0,024 ± 0,008 0,042 ± 0,017 0,042 ± 0,007 0,048 ± 0,004 

5 0,0071 ± 0,0001 0,014 ± 0,001 0,019 ± 0,002 0,028 ± 0,001 0,034 ± 0,001 

6 0,0069 ± 0,0001 0,012 ± 0,001 0,017 ± 0,001 0,027 ± 0,001 0,033 ± 0,001 

7 0,0098 ± 0,0004 0,018 ± 0,001 0,025 ± 0,001 0,038 ± 0,001 0,048 ± 0,001 

8 0,018 ± 0,000 0,032 ± 0,001 0,044 ± 0,001 0,066 ± 0,001 0,082 ± 0,002 

9 0,030 ± 0,006 0,043 ± 0,001 0,071 ± 0,011 0,095 ± 0,018 0,11 ± 0,02 

10 0,058 ± 0,007 0,080 ± 0,009 0,11 ± 0,02 0,14 ± 0,02 0,16 ± 0,02 

11 0,25 ± 0,00 0,38 ± 0,07 0,37 ± 0,01 0,39 ± 0,04 0,55 ± 0,02 
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  Observou-se que a curva de kobs de hidrólise em função do pH segue o mesmo 

perfil para todas as temperaturas: concavidade para cima, com mínimo entre pHs 5 e 6. 

Além disso, nas extremidades, meio muito ácido e muito básico, os valores de kobs são 

mais próximos do que nos pHs intermediários.  

3.3.2. Indicaxantina 

3.3.2.1 Estudo controle em água 

  O valor da constante cinética observada (kobs) para a decomposição de BtP em 

água a 60 ºC foi determinado a partir da variação do máximo de absorção em função do 

tempo. Os espectros foram adquiridos a cada 2 ou 5 min durante 480 min (Figura 10). 

Dada a baixíssima condutividade de água deionizada, estima-se que o pH da água era 7 

dada a sua resistividade de 18,2 MΩ・cm e uma medição semiquantitativa com fita 

indicadora de pH. 

 

Figura	10.	(A)	Espectros	de	absorção	de	BtP	em	água	([BtP]	=	10	μmol	L–1)	em	função	do	tempo	a	60	°C.	

(B)	Cinética	de	decaimento	da	absorção	de	BtP	em	λ	=	485	nm.	O	valores	de	kobs	(1,2	±	0,1)	×	10
–3	min–1;	

t1/2	=	594	±	57	min,	60	°C.	

  A análise do perfil de absorção de BtP em água indica a diminuição da banda de 

absorção com máximo em 485 nm (correspondente a BtP) em função do tempo. Os 

dados para a degradação de BtP (λ = 485 nm) foram ajustados utilizando-se uma função 
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monoexponencial e a constante cinética observada (kobs) foi calculada em (1,2 ± 0,1) × 

10–3 min–1, correspondendo a um tempo de meia-vida (t1/2) de 594 ± 57 min. A cinética 

de decomposição de BtP a 60 °C é muito lenta e, por isso, mesmo acompanhando sua 

degradação por 8 h, a meia-vida não foi atingida. 

3.3.2.2 Efeito do pH em tampão fosfato 

  O valor de kobs para a decomposição de BtP meio aquoso tamponado (TPi 10 

mmol L–1) foi determinado em diferentes pHs (Figura 11). Observa-se um perfil 

semelhante ao observado com o estudo de Bn. Contudo, há uma diferença notável: uma 

tendência linear na diminuição do log de kobs com o pH até pH = 6, ponto mínimo da 

curva. A constante de velocidade de degradação de BtP aumenta com o aumento do pH 

a partir de pH = 6. Os valores de kobs e tempo de meia-vida para BtP estão apresentados 

na Tabela 10. 

 

 

Figura	11.	Logaritmo	das	constantes	de	decaimento	exponencial	de	absorção	de	BtP	em	função	do	pH	a	

60	°C.	
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Tabela	 10.	 Valores	 de	 constante	 cinética	 observada	 (kobs)	 e	 tempo	 de	 meia-vida	 (t1/2)	 para	 a	

decomposição	de	BtP	em	diferentes	pHs,	a	60	°C.	

pH kobs (min-1) t1/2 (min) 

2 0,061 ± 0,013 12 ± 3 

2,5 0,026 ±0,001 26 ± 1 

3 0,030 ± 0,001 23 ± 1 

3,5 0,0064 ± 0,0002 108 ± 4 

4 0,0027 ± 0,0003 261 ± 29 

4,5 0,0054 ± 0,0010 133 ± 25 

5 0,0015 ± 0,0003 468 ± 88 

6 0,00047 ± 0,00003 1490 ± 106 

7 0,0034 ± 0,0015 227 ± 81 

8 0,021 ± 0,011 38 ± 15 

9 0,055 ± 0,024 14 ± 5 

10 0,19 ± 0,01 3,7 ± 0,2 

11 1,3 ± 0,2 0,55 ± 0,10 
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4. DISCUSSÃO 

4.1. Semissíntese de indicaxantina 

  Betanina (Bn) foi obtida pelo método desenvolvido anteriormente no grupo, cuja 

principal limitação é a escala de obtenção de betalaína. Entretanto, observa-se no 

cromatograma da Figura 1 que somente betanina é obtida, não sendo observada a 

presença de isobetanina.  

  Indicaxantina (BtP) foi inicialmente produzida em meio aquoso alcalino, 

conforme descrito em trabalho anterior do grupo37. Ao adicionar a BtP obtida por este 

método nas soluções tampão utilizadas no estudo do efeito do pH sobre a decomposição 

desta betalaína, observou-se que o pH de todos os tampões era alterado para pH = 5. 

Este resultado pode ser interpretado considerando-se que a semissíntese depende da 

adição de ácido acético glacial, o que torna a solução de BtP uma solução tampão 

acetato (AcOH/AcONa, pKa = 4,8). Desta forma, optou-se por preparar a BtP de uma 

forma alternativa que evitasse a adição de ácido acético. 

  Ácido betalâmico é solúvel em acetato de etila em meio ácido.3, 37 Embora  

L-prolina seja insolúvel neste solvente orgânico, observa-se a reação em meio 

heterogêneo, ou seja, a adição de prolina ao HBt em AcOEt/H+ resulta na formação de 

BtP na superfície do aminoácido sólido. Como se trata de um equilíbrio (Esquema 5), a 

reação exige um excesso de L-pro de cerca de 100 equiv.. Nestas condições, BtP é 

formada quantitativamente, mas sua hidrólise durante a etapa de purificação por 

cromatografia de coluna em condições de fase reversa compromete o rendimento global 

do processo que foi calculado em cerca de 70%. Com esse método foi possível obter 

BtP sem acetato, o que viabilizou os estudos posteriores de efeito de pH.  
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Esquema	5.	Formação	de	BtP	a	partir	da	reação	de	HBt	e	L-pro.		

4.2. Cinéticas de hidrólise 

  A decomposição de betanina em temperatura ambiente é muito lenta para ser 

monitorada por mais de uma meia-vida antes que sinais de contaminação 

microbiológica sejam observados na solução. Estudos realizados nestas condições (25 

°C), apresentam valores conflitantes de constante cinética de degradação (kobs) de Bn.9, 

16, 20 Os valores de kobs e tempo de meia-vida (t1/2) reportados na literatura estão na 

Tabela 11. A variação nos valores do kobs pode ser resultado da dificuldade em 

acompanhar a degradação de Bn por tempo suficiente para a realização de um bom 

ajuste não linear (i.e., pelo menos duas meias-vidas). Além disso, no caso de estudos 

com Bn não purificada, o valor obtido pode ser resultado da presença de compostos que 

aumentam a estabilidade desta betalaína em solução. 

Tabela	11.	Valores	da	literatura	para	a	constante	de	decomposição	e	tempo	de	meia-vida	para	betanina	

pura	e	misturas	brutas.	

 Conda kobs (h–1) t1/2 (h) Ref 

Bn bruta pH = 5 0,0027 252 20 

Bn pH = 5 0,036 19 16 

Bn em água 0,0053 130 9 

Bn pH = 5,5; 86 °C 2,8 (0,046 min-1) 0,25 (15 min) 40 

Bn em água, 85 ºC 2,9 (0,048 min–1)  0,24 (14,5 min) este trabalho 

a Condições experimentais. 
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  Os dados da variação da absorção em 536 nm em função do tempo indicam uma 

diminuição monoexponecial da absorção de Bn, de acordo com o reportado para a 

decomposição térmica de Bn purificada e em suco de beterraba16. Além disso, os 

valores determinados estão de acordo com aqueles reportados para a decomposição de 

Bn em tampão citrato-fosfato 0,1 mol L–1, pH 5,5, a 86 °C (kobs = 4,6 × 10–2 min–1, t1/2 = 

15 min, Tabela 11).40 Este resultado é o controle negativo para analisar os efeitos de 

diferentes tampões e sais. O fato do HBt ser formado com constante cinética similar ao 

desaparecimento de Bn e da ocorrência de ponto isosbéstico (Figura 3) sugere que os 

dois eventos estão diretamente relacionados. Um dado importante é a ocorrência de 

decomposição do HBt, que compromete o tempo de vida das betalaínas em solução, 

visto que a formação e hidrólise de betalaínas estão em equilíbrio e que o consumo de 

HBt desloca este equilíbrio na direção da hidrólise (Esquema 5).  

4.2.1. Efeito de tampões 

  Tampões acetato e citrato, embora capazes de atuar como bases gerais, não 

afetam a constante cinética de decomposição de Bn a 85 ºC. Além disso, para o tampão 

acetato, tanto a variação de pH entre 4,8 e 5,8 quanto a variação da concentração de 

tampão entre 10 e 500 mmol L–1 não provocam efeito significativo sobre o valor médio 

de kobs ((4,7 ± 0,2) × 10–2 min–1 e (4,5 ± 0,4) × 10–2 min–1, respectivamente). 

Novamente, o HBt apresenta valores de kobs para sua formação compatíveis com a 

decomposição de Bn. Com isso, os dois tampões, acetato e citrato, podem ser usados no 

estudo do efeito dos sais sobre a degradação de Bn. O fator limitante para o uso destes 

tampões é a sua faixa de tamponamento. 

  Para o tampão fosfato, entretanto, os resultados são mais complexos. Em meio 

ácido (pH = 2,1) o aumento da concentração do tampão resulta em diminuição sutil do 
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valor de kobs; entretanto, o valor de kobs para a formação de HBt aumenta com o aumento 

da concentração. Além disso, o valore de kobs para o desaparecimento de Bn são duas 

vezes maior do que a formação de HBt em concentrações baixas de TPi (10 mmol L–1), 

mas ligeiramente diferentes em TPi 500 mmol L–1. Este resultado poderia ser 

explicando se o aumento da concentração de TPi neste pH favorecesse a hidrólise de 

betanina em detrimento de um outro processo de decomposição que ocorra em paralelo. 

Em pH = 6,2, este efeito não é observado e os valores de kobs para a decomposição de 

Bn e formação de HBt são similares e praticamente duplicam com o aumento da 

concentração do tampão de 10 para 500 mmol L–1, sugerindo catálise básica geral ou 

catálise nucleofílica. Em pH = 8,2 os valores das constantes aumentam quase cinco 

vezes, corroborando a hipótese de catálise pelo fosfato.  

  Estes resultados poderiam ser racionalizados considerando-se que a hidrólise 

direta concorre com uma via de hidrólise que passa por intermediários cujo anel  

1,2,3,4-tetrahidropiridínico (tHpy) foi hidrolisado anteriormente (Esquema 6). Em meio 

ácido pH = 2,1, betanina poderia ser protonada no anel tHpy, resultando em um 

aumento de eletrofilicidade nos carbonos vizinhos, mas principalmente no carbono sp2. 

O ataque nucleofílico da água a esse carbono (uma das possíveis etapas lentas da 

reação, junto ao ataque que leva a hidrólise direta) leva ao intermediário op-Bn, que está 

sujeito a uma série de reações, incluindo a hidrólise, que levaria ao aldeído op-HBt que 

cicliza espontaneamente ao ácido betalâmico. Este mecanismos poderia explicar como a 

cinética de decomposição de Bn ocorre mais rapidamente do que a formação de ácido 

betalâmico em meio ácido se a via que passa pelos intermediários abertos ganhar 

importância, ou seja, dependendo das constantes de equílibrio. O efeito da diminuição 

do valor de kobs com o aumento da concentração do tampão em meio ácido pH = 2,1 
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poderia ser explicado se o íon fosfato tiver algum papel de assistência nucleofílica na 

hidrólise direta de Bn. 

 

Esquema	6.	Formação	de	HBt	a	partir	de	betanina:	hidrólise	direta	e	hidrólise	via	intermediários	abertos.	

  O tampão fosfato (100 mmol L–1) em pH = 6,2 foi escolhido para estudos 

posteriores com a adição de sais pois o valor determinado para kobs é similar àquele 

obtido com o controle em água. Além disso, tampão fosfato permite uma maior faixa de 

tamponamento comparada a tampão acetato ou citrato, incluindo pH = 3 no qual as 

porções carboxílicas das betalaínas estão supostamente protonadas.41 Os resultados nos 

pHs 2,1, 6,2 e 8,2 também nos levaram a realizar um estudo sistemático do efeito de pH 

sobre a cinética de decomposição de Bn e BtP em TPi.  
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4.2.2. Efeito de sais 

  O caráter ácido-base de diferentes sais torna impossível que soluções aquosas de 

um conjunto dessas substâncias tenha o mesmo pH, embora soluções de sais de Na+ 

tenham sido relatadas42 como tendo impacto mínimo sobre o pH da água. Nossos 

resultados com alguns dos sais empregados no trabalho de Mooi e Heyne42 indicam que 

o pH sofre uma variação enorme, entre 3,5 e 8,4 (Tabela 5). Isso nos levou a realizar 

todo o estudo para encontrar um sistema tamponado que não afetasse as características 

de hidrólise de betalaínas, discutido no item anterior.  

  O sistema tampão escolhido deve manter o pH do meio constante na presença de 

diferentes concentrações de sal. Porém, a adição de sal resultou, em alguns casos, em 

alteração no pH do meio, o que levou à necessidade de ajuste do pH com volumes 

mínimos de HCl ou NaOH (1,0 mol L–1). Desta forma, somente o efeito dos sais deve 

ter influência sobre a cinética de decomposição de betalaínas em pH fixo.  

  Os estudos foram conduzidos em TPi (100 mmol L–1) pHs = 3,0 e 6,2 com a 

adição de sais em concentração final de 500 mmol L–1 para garantir que o efeito do sal 

adicionado fosse mais importante do que o fosfato de sódio presente no tampão. Tanto 

em pH = 3 quanto 6,2, o efeito de sais de sódio sobre o kobs de hidrólise de Bn é sutil 

(Tabela 6 e Figura 6). Os maiores efeitos notados reduzem o valor de kobs em pouco 

mais do que a metade (fator entre 1,4 e 1,7) e foram provocados principalmente pelo p-

TsONa nos dois pHs. Sulfonatos são aplicados em cromatografia de íons dada a sua 

capacidade de formar  pares iônicos e o ânion p-TsO– é conhecido pela sua capacidade 

de formar pares iônicos em solução.43 Em meio ácido, a Bn totalmente protonada tem 

carga +2, o que a torna propícia para formar pares iônicos com ânions adequados 

(Esquema 7). A formação estabiliza a carga positiva, o que deveria em princípio 
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aumentar a estabilidade da betalaína frente à hidrolise resultou no aumento do valor de 

kobs, o que poderia ser explicado eventualmente por um efeito de catálise nucleofílica ou 

por um efeito da força iônica sobre o pKa da betanina (diminuição do pKa das porções 

tHpyH+ e/ou COOH com o aumento da força iônica), como observado para diversos 

ácidos como, por exemplo, o ácido acético.44 

  No caso de sais de amônio, em TPi pH = 6,2 o equilíbrio entre amônio e amina 

em solução deve ser o fator mais importante para explicar o efeito catalítico destes sais 

sobre a decomposição de Bn (aumento de 2 vezes na magnitude de kobs). O resultado 

com cloreto de amônio em meio ácido não pode ser explicado com facilidade, visto que 

entre os cloretos, somente o cátion amônio e tetrabutilamônio apresentaram atividade 

catalítica importante para a decomposição. O efeito do cátion tetrabutilamônio também 

pode estar ligado à formação de par iônico.43b Em pH = 6,2, Bn está desprotonada, 

supostamente com carga –2; a formação de par iônico estabiliza a carga negativa 

(Esquema 7), o que provocaria um aumento da susceptibilidade da molécula a hidrólise. 

 

Esquema	7.	Possíveis	pares	iônicos	formados	com	Bn	em	diferentes	estados	de	protonação	e	os	íons	p-

TsO–	 e	 Bu4N
+.	 Dada	 a	 incerteza	 na	 desprotonação	 do	 anel	 tHpy	 ou	 de	 uma	 porção	 carboxílica	

(representada	 aqui	 pela	 porção	 carboxílica	 da	 5-O-glicosil	 ciclo-DOPA),	 ambas	 as	 possibilidades	 são	

apresentadas.	
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  Estes supostos efeitos de formação de par iônico deveriam ser, em princípio, 

observáveis por espectroscopia de absorção dado o efeito da estabilização das cargas 

sobre as propriedades eletrônicas de betalaínas. O pH não afeta o máximo de absorção 

de Bn quando variado entre 3 e 6 em TPi 100 mmol L–1, mas a adição de p-TsONa ou 

Bu4NCl provoca o mesmo deslocamento de 2 nm do máximo de absorção (Figura 12). 

Sabe-se que betalaínas são pouco sensíveis a efeitos da polaridade do meio ou presença 

de cátions metálicos,25 e a análise dos espectros não foi conclusiva. 

 

Figura	12.	Espectros	de	absorção	de	Bn	em	tampão	fosfato	(100	mmol	L–1)	pHs	3	e	6	e	na	presença	de	p-

toluenosulfonato	de	sódio	ou	cloreto	de	tetrabutilamônio	(500	mmol	L–1).	
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4.2.3. Efeito do pH sobre a hidrólise de betalaínas 

 O estudo da estabilidade térmica de Bn permitiu o cálculo da energia de ativação 

(Ea) para cada pH estudado, por meio da equação de Arrhenius. Os valores de Ea 

(Tabela 12) estão de acordo com o observado anteriormente: maior energia de ativação 

nos pHs intermediários. Estes dados reafirmam que tanto o pH quanto a temperatura são 

fatores críticos para a decomposição de betanina, embora a variação do tempo de meia 

vida com o pH seja mais pronunciada (cerca de 20×) do que a variação com a 

temperatura (4×). 

 Os experimentos de efeito do pH (usando TPi) com BtP foi realizado a 60 °C e o 

estudo da hidrólise de Bn a 65 °C por conta de uma complicação experimental ligada a 

troca do banho termostático. Contudo, quando os valores de kobs obtidos para as duas 

betalaínas nestas condições são comparados, é possível observar que BtP é um pouco 

mais estável que Bn somente entre pHs 4 e 7, tendo kobs semelhante aos da Bn em meio 

fortemente ácido ou alcalino (Figura 13).  

 O gráfico de log kobs versus o pH mostra catálise ácida e básica nas extremidades 

(Figura 13, regiões 1 e 3/4, respectivamente), separados por uma faixa pH-independente 

(Figura 13, região 2). Este perfil é relatado na literatura para diversos processos de 

hidrólise, sendo o exemplo mais conhecido o da hidrolise da aspirina.45 O dado pode ser 

considerado como uma sequência de catálise ácida específica (CAE), catálise básica 

geral (CBG) e catálise básica específica (CBE).  

  Dado que não há praticamente variação dos valores de kobs com o aumento da 

concentração de fosfato, pode-se inferir que em pH = 2 ocorre CAE. Considerando-se 

que a adição de água tanto para a abertura do anel tHpy quanto para a hidrólise da 

porção iminio poderiam ser a etapa lenta desta reação (Esquema 8) e que esta reação 
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concorre com uma via não catalisada por ácido (Esquema 6), cujo passo limitante é o 

ataque nucleofílico da água ao carbono imínico são formuladas duas hipóteses para 

explicar esses resultados. 

Tabela	 12.	 Tempo	 de	meia-vida	 (t1/2)	 em	 função	 do	 pH	 e	 temperatura	 e	 valores	 dos	 parâmetros	 de	

Arrhenius	em	função	do	pH.	

 t1/2 (min) A Ea (kJ mol-1) 

pH 65 °C 70 °C 75 °C 80 °C 85 °C   

2 4,5 ± 0,4 2,9 ± 0,2 2,3 ± 0,1 1,6 ± 0,1 1,38 ± 0,03 3,6 × 107 53,8 

3 19 ± 5 12 ± 2 9 ± 1 7 ± 1 5 ± 1 4,0 × 107 58,1 

4 63 ± 17 31 ± 9 19 ± 9 17 ± 3 14 ± 1 5,4 × 107 62,0 

5 97 ± 1 50 ± 3 37 ± 3 25 ± 1 20 ± 1 7,8 × 1010 84,4 

6 100 ± 1 56 ± 1 40 ± 1 25,8 ± 0,3 20,7 ± 0,1 1,1 × 1010 78,9 

7 71 ± 3 39 ± 1 28 ± 1 18,4 ± 0,4 14,6 ± 0,4 7,0 × 109 76,3 

8 37,7 ± 0,1 22 ± 1 15,6 ± 0,5 10,5 ± 0,2 8,4 ± 0,2 7,3 × 1010 81,6 

9 24 ± 4 16,2 ± 0,3 10 ± 1 7 ± 1 6 ± 1 2,4 × 109 70,6 

10 12 ± 1 9 ± 1 7 ± 1 5 ± 1 4 ± 1 1,1 × 107 53,5 

11 2,81 ± 0,03 1,9 ± 0,4 2 ± 0,05 1,8 ± 0,2 1,25 ± 0,04 3,3 × 105 39,7 
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Figura	13.	Dependência	do	valor	de	log	kobs	com	o	pH	do	meio	para	betanina	(Bn)	a	65	oC	e	indicaxantina	

(BtP)	a	60	oC	e	projeções	de	quatro	regiões	distintas.	

 A hipótese 1 (Esquema 8) é que a protonação do anel tHpy catalisa a reação via 

intermediários abertos, que se torna mais rápida do que a via não catalisada. A hipótese 

2 se baseia na betalaína com a porção tHpy desprotonada mesmo em meio fortemente 

ácido. O aumento do pH do meio leva a uma desprotonação das porções carboxílicas, 

deixando o carbono imínico menos susceptível ao ataque dado a carga geral negativa da 

betalaína em pH neutro. Ou seja, a protonação das porções carboxílicas teria efeito 

catalítico sobre a hidrólise.  

 

Esquema	8.	Proposta	1	para	o	efeito	catalítico	de	ácido	sobre	a	hidrólise	de	betanina.	As	setas	indicam	

os	possíveis	passos	lentos	da	reação.	
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Esquema	9.	Proposta	2	para	o	efeito	de	catálise.	Para	simplicidade	é	apresentada	uma	betalaína	mais	

simples	do	que	a	Bn	e	a	BtP.	

  Na região de pH entre 4 e 8 (Figura 13, região 2) observa-se que a hidrólise se 

torna independente do pH que poderia resultar da soma dos efeitos de CAE com CBG. 

Para que essa suposição faça sentido é necessário que se caracterize CBG pela 

ocorrência de um perfil de saturação (subida e plateau) que pode ser observado se as 

regiões 2 e 3 (Figura 13) são analisadas em conjunto e se em pH = 9 considera-se que a 

ocorrência de CBE se torna relevante. Para a CBG pode-se considerar a ocorrência de 

um processo intermolecular catalisado por bases gerais presentes em solução (e.g., 

fosfato) ou um processo intramolecular catalisado pela porção carboxílica desprotonada 

(Esquema 10). 

 

 

Esquema	10.	Possíveis	vias	de	catálise	básica	geral	para	a	hidrólise	de	betalaínas.	
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  O aumento na velocidade da reação de degradação em pH acima de 9 pode ser 

explicado considerando-se a ocorrência de CBE (i.e., ataque direto da hidroxila, 

Esquema 11). 

 

 

Esquema	11.	Possível	via	de	catálise	básica	específica	para	a	hidrólise	de	betalaínas.	

 

 A maior dificuldade para a racionalização dos resultados é a falta de dados 

precisos a respeito dos pKas de betalaínas. O motivo da quase inexistência de 

informações na literatura está ligado à baixa quantidade de composto que normalmente 

é obtido, o que dificulta titulações potenciométricas (que exigem soluções com 

concentração na faixa de 10 mmol L–1 em volumes mínimos de cerca de 10 mL),46 e à 

sobreposição de bandas de absorção dos ácidos e bases conjugadas durante a titulação 

espectrofotométrica, o que impede a localização de um comprimento de onda de 

monitoramento ideal.46 

  Os pKas de Bn foram relatados como sendo entre 2,9 e 3,4 para as porções 

carboxílicas e 8,5 e 8,7 para a hidroxila fenólica.41, 47 Foi também relatado que o ponto 

isoelétrico (ponto de neutralidade de carga) de Bn está na faixa de pH entre 1,5 e 2,0.41 

Indicaxantina (BtP) teve seus pKas relatados como 3,3,48 não sendo possível diferenciar 

entre os grupos carboxílicos.  

  Betalaínas neutras poderiam indicar que a porção tHpy estaria protonada e que 

dois grupos COOH estão desprotonados (há duas cargas positivas e duas cargas 

negativas na betalaína) ou que somente um grupo carboxílico foi desprotonado. 
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A primeira hipótese não é absurda considerando-se que o pKaH de iminas é, em geral,  

2 – 4 unidades abaixo da amina correspondente,49 ou seja, os valores de pKaH para imino 

ácidos seriam entre 6 e 8 visto que aminoácidos tem pKaH da porção amina próximo de 

10. Um cálculo simples de distribuição média de carga foi feito com o programa 

MarvinSkecth e contraria o resultado experimental de 1970 de Nilsson quanto ao valor 

de ponto isoelétrico (PI) da Bn ao determinar PI = 3,5 para Bn e 3,9 para BtP. 

Entretanto, o cálculo mostra uma tendência que parece ir de encontro com os resultados 

de hidrólise: a diminuição da densidade positiva é acompanhada pela estabilização das 

betalaínas que, com carga –1 são menos susceptíveis à hidrólise. O aumento da 

concentração de HO– provoca a hidrólise, independente da carga negativa das 

betalaínas; desta forma, a estabilização da carga pela formação de pares iônicos poderia 

favorecer a hidrólise ao invés de preveni-la. 

 

Figura	 14.	 Distribuição	 de	 carga	 média	 para	 Bn	 e	 BtP	 em	 função	 do	 pH	 calculado	 pelo	 programa	

MarvinSketch	através	de	método	aditivo.	

  Foi realizado um ajuste não linear multiparamétrico para determinar os valores 

das constantes de proporcionalidade para os diferentes processos catalíticos (Eq. (1), 
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Figura 15). As concentrações de H3O+, HO–, dihidrogenofosfato (H2PO4
–) e 

monohidrogenosulfato (HPO4
2–) foram determinadas em cada pH e o ajuste foi 

realizado para as decomposições de Bn e BtP a 65 ºC e 60 ºC respectivamente . 

 

	 !!kobs = k0 +kCAE H3O
+⎡⎣ ⎤⎦+k1 H2PO4

−⎡⎣ ⎤⎦+k2 HPO4
2−⎡⎣ ⎤⎦+kCBE HO−⎡⎣ ⎤⎦ 		 (1)	

 

 

Figura	15.	Concentração	de	H3O
+	versus	kobs,	ambos	em	escala	log10.	O	ajuste	multiparamétrico	gerou	os	

demais	gráficos,	mas	somente	este	é	apresentado	para	facilitar	a	análise.	Adj-R2	=	0,998	para	Bn	e	0,915	

para	BtP.	

  Os valores calculados para as constantes são apresentados na Tabela 3. Observa-

se que a constante referente à CBE tem valores mais altos, seguidas pelas constantes de 
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CAE. Os íons fosfato tem importância muito menor do que as catálises específicas, 

assim como a hidrólise pela água somada à possíveis processos de CBG 

intramoleculares (k0). O comportamento de Bn e BtP é similar, mas BtP embora mais 

estável na faixa de pH entre 4 e 8 parece ser mais sensível ao ataque do íons HO– do que 

Bn. 

Tabela	13.	Valores	para	as	constantes	obtidos	com	o	ajuste	não	linear	dos	dados	de	kobs	vs.	pH	com	a	Eq.	

1.	

	 Bn	 dp	 BtP	 dp	

kCAE	 -12.7	min-1	 11.7	 -7.6	min-1	 6.3	

k0	 0.5	min-1	 0.2	 0.2	min-1	 0.1	

k1	 -4.7	L	mol-1	min-1	 1.8	 -2.3	L	mol-1	min-1	 0.9	

k2	 -4.6	L	mol-1	min-1	 1.8	 -2.3	L	mol-1	min-1	 0.8	

kCBE	 208.7	min-1	 10.0	 1720.3	min-1	 207.3	

 

 

 

 

 



 67 

5. CONCLUSÃO 

  O estudo da hidrólise de betanina em função do pH na presença e na ausência de 

sais revelou que tampões acetato e citrato em pH entre 4,8 e 5,8 não afetam as 

constantes cinéticas de hidrólise. Entretanto, a variação da concentração de tampão 

fosfato sugere a ocorrência de catálise básica geral, embora a ocorrência de catálise 

nucleofílica não possa ser descartada. 

  Soluções de sais de sódio, cloretos e amônio alteram o pH do meio. Desta 

forma, as soluções preparadas em tampão fosfato pHs 3 e 6,2 com concentração 100 

mmol L–1 permitiram o estudo do efeito de diferentes íons sobre a cinética de 

decomposição de Bn. Nestas condições o tampão não afeta a hidrólise e os resultados 

obtidos sugerem a formação de pares iônicos, em diferentes pHs, entre Bn e p-TsO– e 

entre Bn e Bu4N+. A formação dos pares iônicos compromete a estabilidade de betanina 

em solução provavelmente pela diminuição dos valores de pKa ou pela estabilização 

das cargas negativas da Bn em meio alcalino.  

  O efeito do pH sobre a hidrólise de Bn e BtP indica a ocorrência de CAE na 

região de pH entre 2 e 4, seguida por CBG entre 4 e 8. Acima de pH = 8, observa-se 

ocorrência de CBE pela HO–.  Embora BtP seja mais estável frente à hidrólise na região 

independente do pH, ela é mais sensível à presença de HO– em pH > 8, conforme 

determinado pelo ajuste não linear dos dados com uma função multiparamétrica, que 

relaciona kobs com as concentrações de espécies com potencial catalítico, suas 

constantes de proporcionalidade e com uma constante que reflete a atividade de água 

somada a catálise intramolecular.  
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6. MATERIAL E MÉTODOS 

6.1. Reagentes e solventes 

  Os reagentes e solventes apresentados na Tabela 14 foram adquiridos em alto 

grau de pureza e utilizados sem tratamento prévio. 

Tabela	14.	Reagentes	usados	no	trabalho	e	seus	respectivos	fornecedores.	

Reagente Fórmula Fornecedor 

acetato de amônio CH3COONH4 Sigma-Aldrich 

acetato de etila CH3COOC2H5 Vetec 

acetato de sódio tri-hidratado CH3COONa Sigma-Aldrich 

ácido acético glacial CH3COOH Sigma-Aldrich, 99% 

ácido cítrico HOC(COOH)(CH2COOH)2 Sigma-Aldrich, 99% 

ácido clorídrico HCl Vetec, 37% 

ácido fosfórico H3PO4 Synth, 85% 

brometo de sódio NaBr Sigma-Aldrich 

citrato de sódio tribásico di-hidratado HOC(COONa)(CH2COONa)2 Sigma-Aldrich 

cloreto de amônio NH4Cl Sigma-Aldrich 

cloreto de lítio LiCl Sigma-Aldrich 

cloreto de magnésio MgCl2 Sigma-Aldrich 

cloreto de potássio KCl Sigma-Aldrich 

cloreto de sódio NaCl Sigma-Aldrich 

cloreto de tetrabutilamônio Bu4NCl Sigma-Aldrich 

fluoreto de amônio NH4F Sigma-Aldrich 

fluoreto de sódio NaF Vetec 

fosfato de sódio monobásico NaH2PO4 Sigma-Aldrich 
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fosfato de sódio dibásico Na2HPO4 Sigma-Aldrich 

hidróxido de amônio NH4OH Sigma-Aldrich 

hidróxido de sódio NaOH Sigma-Aldrich 

iodeto de amônio NH4I Sigma-Aldrich 

iodeto de sódio NaI Sigma-Aldrich 

L-prolina  Sigma-Aldrich 

metanol CH3OH Vetec, 99,8% 

p-toluenosulfonato de sódio CH3C6H4SO3Na (p-TsONa) Sigma-Aldrich 

sulfato de amônio (NH4)2SO4 Sigma-Aldrich 

sulfato de sódio NaSO4 Sigma-Aldrich 

tetrafluorborato de sódio NaBF4 Sigma-Aldrich 

 

6.2. Soluções 

  Todas as soluções estoque de sais e soluções tampão foram preparadas com água 

deionizada com resistividade em temperatura ambiente ≥ 18,2 MΩ · cm (Milli-Q, 

Millipore, Direct-Q 3). O pH das soluções foi aferido empregando-se um pHmetro 

(Metrohm, 827 pH lab) com eletrodo de vidro (Metrohm, Primatode NTC, 6.0203.100). 

6.2.1. Soluções tampão 

  Soluções tampão-estoque foram preparadas pela mistura de volumes adequados 

de soluções de mesma concentração de um ácido fraco e da sua base conjugada, de 

forma a atingir os pHs desejados (Tabela 15). 
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Tabela	15.	Ácidos	e	bases	usados	para	a	preparação	das	soluções	tampão-estoque	e	suas	concentrações.	

Tampão pH ca Vb HA ca Vb n A– ca Vb n 

Acetato 4,8 500 100 HOAc 500 39 0,019 NaOAc 500 61 0,030 

 5,8 500 100 HOAc 500 6,5 0,0032 NaOAc 500 93,5 0,047 

Citrato 4,8 500 100 
ácido 

cítrico 
500 25 0,012 

citrato de 

sódio 
500 75 0,037 

Fosfato 2,1 500 100 H3PO4 500 44 0,022 NaH2PO4 500 56 0,028 

 3,0 100 100 H3PO4 100 10 0,0009 NaH2PO4 100 90 0,009 

 6,2 500 100 NaH2PO4 500 76,5 0,038 Na2HPO4 500 23,5 0,012 

 8,2 500 100 NaH2PO4 500 4 0,0019 Na2HPO4 500 96 0,048 

a concentração em mmol L–1; b volume em mL. 

 As soluções tampão de trabalho (10, 50, 100, e 250 mmol L–1) foram preparadas 

pela diluição seriada das soluções-estoque, aferindo-se o pH após a diluição. O tampão 

fosfato pH = 3 foi utilizado apenas na concentração 100 mmol L-1. 

6.2.2. Soluções de fosfato com pH entre 2 e 11 

  Foram preparadas soluções tampão de 10 mmol L–1 de fosfato dibásico e 200 

mmol L–1 de cloreto de sódio, utilizando-se de HCl ou NaOH (1,0 mol L–1) para se 

atingir o pH desejado, no intervalo entre pH 2 – 11.50 

6.2.3. Soluções de sais em meio tamponado 

  As soluções de diferentes sais ([sal]final = 500 mmol L–1) foram preparadas em 

balão volumétrico (25 mL) pela dissolução da massa adequada dos sólidos em tampão 

fosfato (100 mmol L–1, pH = 3,0 ou 6,2). 

6.3. Obtenção de betanina a partir de suco de beterraba 

  Betanina foi obtida a partir de suco de beterraba bruto por purificação por 

cromatografia de coluna em condições de fase reversa.7 O preparo e a filtração do suco 
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foram feitos da seguinte forma: beterrabas frescas (Beta vulgaris, subsp. vulgaris) foram 

processadas em uma centrífuga tipo juicer (Phillips-Wallita RI1855/01) e o suco 

resultante foi centrifugado (10 min, 7500 ×g, –10 °C), filtrado com papel de filtro e, 

posteriormente, submetido a filtração em coluna de sílica gel (20 mm) a pressão 

reduzida (50 mmHg).  

 O filtrado foi refrigerado (–20 °C) e centrifugado (10 min, –10 °C, 7500 ×g) e 

filtrado em papel de filtro pregueado antes do uso. Após este processo, o suco foi 

submetido a cromatografia de coluna em condições de fase reversa (SiO2-C18), 

utilizando-se água como eluente (20 g SiO2-C18 para 5 mg de amostra). As frações de 

cor magenta (λabs = 536 nm) foram analisadas por HPLC e as frações contendo betanina 

pura foram reunidas e armazenadas a –20 °C.7 

6.4. Semissíntese de indicaxantina 

6.4.1. Obtenção de ácido betalâmico em acetato de etila 

  Suco de beterraba (500 mL) em um béquer (1 L) munido de agitação mecânica 

foi refrigerado (~10 ºC) e o pH do meio foi levado a 11,4 com a adição de NH4OH 30% 

(70 a 90 mL). A reação foi mantida sob agitação até que a solução atingisse uma 

coloração esverdeada com filme amarelo brilhante, característico do ácido betalâmico 

(cerca de 60 min). A solução foi então resfriada a 5 ºC e, em seguida, o pH foi levado a 

uma valor entre 1,5 e 2 com a adição de HCl(aq) 37% v/v (ca. 100 mL). Em seguida, a 

agitação foi interrompida e o macaco abaixado. A solução foi transferida para um funil 

de separação de 1,0 L e foram adicionados 50 mL de acetato de etila (10% do volume 

inicial de suco). O funil foi agitado com movimento precessional e foi observado um 

pequeno volume na fase superior. A fase inferior (aquosa) foi reservada para segunda 

extração e cerca de 90 mL restantes (contendo a fase orgânica) foram transferidos, 
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vertendo pela boca de cima do funil, para tubos falcon de 50 mL e centrifugados a 5000 

xg durante 2 minutos. A fase orgânica amarela foi separada com o auxílio de uma pipeta 

pasteur. O procedimento de extração foi repetido com a fase aquosa separada 

anteriormente para a segunda extração. O ácido betalâmico obtido com as duas 

extrações foi reunido e congelado em um banho de CO2(s)/EtOH. Ocorre a formação de 

uma suspensão que foi filtrada rapidamente a vácuo, com o auxílio de um funil de 

Büchner, para eliminar a água e o sal em suspensão. 

6.4.2. Semissíntese e purificação de indicaxantina 

  Indicaxantina foi preparada a partir do acoplamento aldimínico entre o ácido 

betalâmico em acetato de etila e L-prolina. A L-prolina (10 equiv.) foi adicionada ao 

ácido betalâmico e a reação foi mantida em um banho de ultrassom a temperatura 

ambiente por cerca de 10 min. A L-prolina não é solúvel em acetato de etila e, portanto, 

a reação de formação da indicaxantina ocorre na superfície do sólido. Após este 

período, observou-se a mudança na coloração do sólido, de branco para amarelo 

alaranjado. Neste momento, o sólido foi filtrado a vácuo, com o auxílio de um funil de 

Büchner, e em seguida, solubilizado em água. A purificação de indicaxantina foi feita 

por cromatografia de coluna em condições de fase reversa (SiO2-C18), utilizando água 

como eluente. 

6.5. Caracterização das betalaínas 

6.5.1. Espectroscopia de absorção 

  Espectros de absorção foram obtidos em meio aquoso empregando-se celas de 

acrílico (caminho ótico: 1 cm, volume total: 1,5 mL), com o auxílio de um 

espectrofotômetro Varian Cary 50 Bio. 



 74 

6.5.2. Cromatografia líquida de alta eficiência 

  Para análise cromatográfica das betalaínas foi utilizada cromatografia líquida de 

alta eficiência em escala analítica em um equipamento Shimadzu 20A equipado com 

detector PDA SPD20A com coluna de fase reversa C18 Ascentis® (250 x 4,6 mm, 

Supelco). Os dados foram obtidos utilizando o programa de aquisição LCSolution. A 

mistura de solventes utilizada foi: 5 – 95% B em 20 min, sendo o solvente A: 0,1% 

TFA/água e solvente B: 0,1% TFA/60% MeCN/água com fluxo de 1 mL min–1. 

6.6. Estudo cinético da decomposição de betalaínas 

6.6.1. Efeito da concentração do tampão 

  A decomposição de betanina em meio aquoso foi monitorada a 85 °C utilizando-

se um espectrofotômetro de absorção Varian Cary 50 Bio com porta cubeta 

termostatizado com um banho termostático Lauda RP845, e cubeta de quartzo de 4 mL 

de volume total. Espectros de absorção (200 a 700 nm) foram registrados a cada 1, 3 ou 

5 min por, no mínimo duas meia-vidas da betanina. Para os ensaios cinéticos, foram 

utilizadas soluções tampão acetato (pHs = 4,8 e 5,8), citrato (pH = 4,8) e fosfato (pHs = 

2,1, 6,2 e 8,2), nas concentrações 10, 50, 100, 250 e 500 mmol L-1. 

6.6.2. Efeito da presença de sais 

  A decomposição de betanina na presença de sais foi monitorada a 60°C 

utilizando-se um espectrofotômetro de absorção Varian Cary 50 Bio, com um porta 

cubetas para 18 cubetas, termostatizado com um banho termostático Lauda RP845, e 

cubetas de acrílico de 3,5 mL de volume total. Os espectros de absorção (300 a 700 nm) 

foram obtidos a cada 1,5 ou 2,5 min durante 360 min. Para estes ensaios foram 

utilizadas solução de sais na concentração de 500 mmol L-1 em tampão fosfato 100 

mmol L–1, pHs = 3 e 6,2. Os sais utilizados foram: cloreto de sódio, brometo de sódio, 
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iodeto de sódio, sulfato de sódio, acetato de sódio, p-toluenosulfonato de sódio, cloreto 

de lítio, cloreto de potássio, cloreto de magnésio, cloreto de tetrabutilamônio, cloreto de 

amônio, iodeto de amônio, fluoreto de amônio, sulfato de amônio e acetato de amônio. 

6.6.3. Efeito do pH 

 A decomposição de betanina em meio tamponado foi monitorada a 65, 70, 75, 

80 e 85 °C e a decomposição de indicaxantina em meio tamponado foi monitorada a 60 

°C. Em ambos os casos utilizou-se um espectrofotômetro de absorção Varian Cary 50 

Bio, com um porta cubetas para 18 cubetas, termostatizado com um banho termostático 

Lauda RP845, e cubetas de acrílico de 3,5 mL de volume total. Para Bn, os espectros de 

absorção (300 a 700 nm) foram obtidos a cada 1,5 min durante 150 min. Para estes 

ensaios foram utilizadas solução tampão fosfato 10 mmol L-1, variando o pH entre 2 – 

11. No caso de BtP, os espectros de absorção (300 a 700 nm) foram obtidos a cada 2 ou 

5 min durante 480 min. Para estes ensaios foram utilizadas solução tampão fosfato 10 

mmol L-1, variando o pH entre 2 – 11. 

6.7. Determinação das constantes cinéticas observadas (kobs) 

  Os dados de variação da absorção em diferentes comprimentos de onda vs. o 

tempo foram ajustados a um modelo cinético de primeira ordem, empregando-se 

funções mono (Eq. (2)) ou biexponenciais (Eq. (3)), conforme necessário. Assim, foram 

determinados os valores das constantes cinéticas observadas (kobs). 

 Abs = Abs0 + A1e
−kobs1t   (2) 

 Abs = Abs0 + A1e
−kobs1t + A2e

−kobs 2t   (3) 

Cálculo das constantes cinéticas bimoleculares (kbi) 

 A + B→ P   (4) 

a constante bimolecular (kbi) é obtida de acordo com: 
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 d[P]
dt

= kbi[A][B]   (5) 

mas, para A em excesso (> 10 equiv. em relação a B, condição de pseudo-primeira 

ordem), tem-se um valor de constante observada (kobs) determinado por: 

 d[P]
dt

= kobs[B]   (6) 

onde kobs = kbi[A]. Assim, as constantes bimoleculares para a decomposição de betanina 

na presença de excesso de sal foram determinadas correlacionando-se as constantes 

cinéticas observadas com a concentração do sal e calculando-se o coeficiente angular. 

6.8. Análise dos resultados 

  Os ajustes matemáticos e análises estatísticas foram feitos empregando-se o 

programa Origin (v.9.1, OriginLab, 2013). 
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8. ANEXOS 

8.1. Curvas cinéticas de hidrólise de Bn nos tampões acetato e citrato 

 

Decaimento de absorção de Bn em função do tempo em tampão acetato e citrato, a 85 °C. Na 

horizontal, tampão acetato pH = 4,8, tampão citrato pH = 4,8 e tampão acetato pH = 5,8; na 

vertical, a concentração do tampão é 10, 50, 100, 250, 500 mmol L–1. Os espectros foram 

obtidos a cada 5 min durante 150 min. 
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Formação e degradação de HBt em função do tempo em tampão acetato e citrato, a 85 °C. Na 

horizontal, tampão acetato pH = 4,8, tampão citrato pH = 4,8, e tampão acetato pH = 5,8; na 

vertical a concentração do tampão é 10, 50, 100, 250, 500 mmol L–1. 
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8.2. Curvas cinéticas de hidrólise de Bn em tampão fosfato 

 

Decaimento de absorção de Bn em função do tempo em tampão fosfato, a 85 °C. Na horizontal 

o pH é 2,1, 6,2 e 8,2; na vertical, a concentração do tampão é 10, 50, 100, 250, 500 mmol L–1. 
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Formação e degradação de HBt em função do tempo em tampão fosfato, a 85 °C. Na horizontal 

o pH é 2,1, 6,2 e 8,2; na vertical, a concentração do tampão é 10, 50, 100, 250, 500 mmol L–1. 
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8.3. Curvas cinéticas de hidrólise de Bn em tampão fosfato 100 mmol L-1, 

na presença de sais 

 

Decaimento de absorção de Bn em função do tempo em tampão fosfato 100 mmol L-1 (A) pH 3 

e (B) pH 6,2, a 60 °C. 

 

 

Decaimento de absorção de Bn em função do tempo em tampão fosfato 100 mmol L-1 pH 3, na 

presença de diferentes sais de sódio, a 60 °C. 
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Decaimento de absorção de Bn em função do tempo em tampão fosfato 100 mmol L–1 pH = 6,2, 

na presença de diferentes sais de sódio, 60 °C. 

 

 

Decaimento de absorção de Bn em função do tempo em tampão fosfato 100 mmol L–1 pH = 3, 

na presença de diferentes sais de amônio, a 60 °C. 
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Decaimento de absorção de Bn em função do tempo em tampão fosfato 100 mmol L–1 pH = 6,2, 

na presença de diferentes sais de amônio, a 60 °C. 

 

 

Decaimento de absorção de Bn em função do tempo em tampão fosfato 100 mmol L–1 pH = 3, 

na presença de diferentes sais cloretos, 60 °C. 
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Decaimento de absorção de Bn em função do tempo em tampão fosfato 100 mmol L–1 pH = 6,2, 

na presença de diferentes sais cloretos, a 60 °C. 
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8.4. Curvas cinéticas de hidrólise de Bn em tampão fosfato 10 mmol L-1, 

em função do pH e da temperatura 

 

Decaimento de absorção de Bn em função do tempo em tampão fosfato 10 mmol L–1 em 

diferentes pHs, a 65 °C. 
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Decaimento de absorção de Bn em função do tempo em tampão fosfato 10 mmol L–1 em 

diferentes pHs, a 70 °C. 

 



 91 

 

Decaimento de absorção de Bn em função do tempo em tampão fosfato 10 mmol L–1 em 

diferentes pHs, a 75 °C. 
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Decaimento de absorção de Bn em função do tempo em tampão fosfato 10 mmol L–1 em 

diferentes pHs, a 80 °C. 
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Decaimento de absorção de Bn em função do tempo em tampão fosfato 10 mmol L–1 em 

diferentes pHs, a 85 °C. 
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8.5. Gráficos de Arrhenius 

 

Gráficos de ln kobs em função de T–1. kobs é a constante cinética observada de hidrólise de Bn em 

tampão fosfato 10 mmol L–1, obtida pelo ajuste exponencial dos dados de decaimento da banda 

da Bn. 
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Coeficiente angular da regressão linear (α), coeficiente linear (β) e coeficiente de determinação 

ajustado (Adj-R2) das curvas. pH 2 (α = -6471; β = 17; Adj-R2 = 0,98), pH 3 (α = -6992; β = 17; 

Adj-R2 = 0,98), pH 4 (α = -7454; β = 18; Adj-R2 = 0,88), pH 5 (α = -10148; β = 25; Adj-R2 = 

0,98), pH 6 (α = -9487; β = 23; Adj-R2 = 0,98), pH 7 (α = -9181; β = 23; Adj-R2 = 0,97), pH 8 

(α = -9810; β = 25; Adj-R2 = 0,99), pH 9 (α = -8498; β = 22; Adj-R2 = 0,97), pH 10 (α = -6433; 

β = 16; Adj-R2 = 0,98), pH 11 (α = -4773; β = 13; Adj-R2 = 0,99). 
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8.6. Curvas cinéticas de hidrólise de BtP em tampão fosfato 10 mmol L-1, 

em função do pH 

 

Decaimento de absorção de BtP em função do tempo em tampão fosfato 10 mmol L–1 em 

diferentes pHs, a 60 °C. 


