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Resumo 

FREITAS-DÖRR, B. C. BeetBlue: semissíntese e propriedades espectroscópicas de 

um corante polimetínico quiral bioinspirado 2018. 158f Tese (Doutorado) – Instituto 

de Química, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. 

Betalaínas são pigmentos nitrogenados de cor vermelha-violeta ou amarela encontrados 

em um número restrito de espécies de plantas e fungos. Esta Tese de Doutorado apresenta 

o desenvolvimento de um derivado betalaínico com sistema S estendido chamado de 

BeetBlue, a caracterização de suas propriedades estruturais, redox e espectroscópicas e o 

estudo do seu comportamento na presença de outras espécies químicas. Este corante foi 

semissintetizado a partir do acoplamento entre 2,4-dimetilpirrol e ácido betalâmico 

extraído de suco de beterraba hidrolisado. Embora o sistema diazapolimetínico com nove 

grupos metilênicos da BeetBlue seja análogo ao da indocianina verde, um corante 

fluorescente de grande interesse aplicado, BeetBlue é azul-violeta e pouco fluorescente 

em soluções de solventes moleculares. A diminuição da polaridade ou aumento da 

viscosidade do meio aumentam o seu rendimento quântico de fluorescência em até três 

ordens de grandeza e a complexação com lantanídeos em meio aquoso muda a sua cor de 

azul para laranja. BeetBlue é sensível à hidrólise catalisada por base e à oxidação, o que 

oferece novas oportunidades para o seu uso no desenvolvimento de métodos analíticos. 

Este corante não é citotóxico para células de epitélio de retina e não afetou o 

desenvolvimento de embriões e larvas de peixe-zebra. BeetBlue é o protótipo de uma 

nova classe de pigmentos polimetínicos quirais solúveis em água, as quasibetalaínas, que 

apresentam grande potencial de aplicação como corantes seguros para o meio ambiente e 

saúde animal. 

Palavras-chave – betalaínas, corantes, fluorescência, conjugação, cor, toxicidade. 
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Abstract 

FREITAS-DÖRR, B. C. BeetBlue: semi-synthesis and spectroscopic properties of a 

bioinspired chiral polimethyne dye 2018. 158f. Thesis (Doctorate) – Instituto de 

Química, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. 

Betalains are nitrogen-containing pigments of red-violet or yellow color found in a 

restricted number of species of plants and fungi. This Doctoral Thesis presents the 

development of a betalain derivative with an extended S system called BeetBlue, the 

characterization of its structural, redox and spectroscopic properties and the study of its 

behavior in the presence of other chemical species. This dye was semi-synthesized from 

the coupling of 2,4-dimethylpyrrole and betalamic acid extracted from hydrolyzed beet 

juice. Although the diazapolimethyne system with nine methylene groups of BeetBlue is 

analogous to that of indocyanine green, a fluorescent dye of great interest, BeetBlue is 

blue-violet and poorly fluorescent in solutions of molecular solvents. The decrease in 

polarity or increase in the viscosity of the medium increases its fluorescence quantum 

yield by up to three orders of magnitude, and the complexation with lanthanides in 

aqueous medium changes its color from blue to orange. BeetBlue is sensitive to base-

catalyzed hydrolysis and oxidation, which offers new opportunities for its use in the 

development of analytical methods. This dye is non-cytotoxic to retinal epithelial cells 

and did not affect the development of zebrafish embryos and larvae. BeetBlue is the 

prototype of a new class of water-soluble chiral polymethynic pigments, the 

quasibetalains, which present great potential for application as safe dyes for the 

environment and animal health. 

Keywords – betalains, dye, fluorescence, conjugation, color, toxicity. 
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1 Introdução 

1.1 Cores da natureza 

As cores influenciam o equilíbrio entre as espécies que habitam este planeta.1 

Pigmentos vegetais desempenham papéis vitais nas plantas, transcendendo a atração de 

insetos polinizadores. Clorofila, o principal pigmento no processo de fotossíntese, captura 

a energia da luz do sol para a conversão de dióxido de carbono em glicose. Carotenoides 

tem a importante função de proteger o aparato fotossintetizante contra processos foto-

oxidativos.2,3 Na via das pentoses-fosfato, D-glicose é o material de partida para a 

obtenção de D-eritrose-4-fosfato, composto chave na biossíntese do ácido xiquímico. 

Aminoácidos aromáticos, como a L-fenilalanina e a L-tirosina, são produtos da via do 

xiquimato e, em plantas, dão origem às antocianinas e betalaínas.4 Nesta breve descrição, 

foi traçado um panorama multicolorido: clorofilas são porfirinas de cor verde, 

carotenoides são tetraterpenos que abrangem os tons de amarelo a vermelho, antocianinas 

são flavonoides que se apresentam nas mais diversas cores, incluindo amarelo, laranja, 

vermelho, violeta e azul e betalaínas têm cores magenta, amarela e vermelha. 

1.1.1 Cor azul na natureza 

Embora a cor azul seja frequente na natureza, podendo ser vista em flores, frutos 

e penas de pássaros, nem sempre é resultado da presença de um pigmento azul.5 A cor 

azul em animais é tipicamente causada pela reflexão da luz em nanoestruturas (cor física), 

fenômeno que ocorre nas penas do pavão6, nas asas de borboletas do gênero morpho7,8 e 

em alguns frutos silvestres, como na Pollia condensata9 (Figura 1). Em flores e frutos 

pigmentados por antocianinas, a cor azul é o resultado da formação de complexos 

supramoleculares.5 
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Figura 1 Exemplo de animais e fruto azuis, resultado de cor física: (A) borboleta morpha (Morpho sp); (B) pavão 
(Pavo cristatus); (C) fruto da polia (Pollia condensata); (D) wetern bluebird (Sialia sp). 

Pigmentos naturais† azuis não são tão comuns porque a percepção visual desta cor 

depende da absorção de luz na região do amarelo-laranja (em torno de 600 nm). A maioria 

das moléculas absorvem fótons ultravioletas por transições σ → σ* e σ → π*. Algumas 

moléculas possuem sistemas conjugados que permitem transições de menor energia π → 

π* e n → π*, absorvendo luz no visível e apresentando cor.5 Para que um composto consiga 

absorver na região necessária do espectro para apresentar coloração azul é necessário, 

além de uma conjugação estendida, anéis aromáticos, heteroátomos e cargas, sendo 

poucas as moléculas que cumprem esses requisitos. Alguns exemplos de classes que 

possuem como representantes pigmentos azuis são: flavonoides, quinonas, alcaloides, 

azulenos e organometálicos.5 

A indústria de alimentos possui grande interesse em pigmentos naturais, que são 

utilizados como aditivos de cor para melhorar a aparência e aceitação de uma ampla 

                                                 
†  Metabólitos secundários coloridos são chamados de pigmentos. Quando usada neste contexto, essa 
nomenclatura não indica solubilidade, viz., corantes são solúveis e pigmentos são insolúveis. 

(A)

(D)(C)

(B)
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variedade de alimentos e bebidas. Para ser considerado um aditivo de cor, o composto 

tem que se mostrar seguro ao consumo, ou seja, não ser tóxico para humanos; um alto 

coeficiente de atenuação molar (ɛ), permitindo seu uso em baixas concentrações e 

evitando problemas com toxicidade e agregação de sabor indesejado ao alimento; estável 

o suficiente para sobreviver ao processamento dos alimentos, como aquecimento, tempo 

de prateleira, entre outros.5 Alguns exemplos de pigmentos naturais já utilizados são a 

betanina extraída da beterraba, a cochonilha extraída do inseto Dactylopius coccus e a 

clorofila. 

Apesar de existirem pigmentos azuis naturais, a maioria não consegue preencher os 

requisitos para serem considerados aditivos de cor na indústria de alimentos. As 

antocianinas e as quinonas só mantém a sua tonalidade azul em meio neutro, em alimentos 

e bebidas com teor ácidos estas tendem a tomar coloração rosa/roxa, no caso das 

antocianinas, e alaranjada, no caso das quinonas.5,10–13 Os alcaloides indólicos possuem 

coloração azul em meio ácido, porém tendem a ser bioativos e tóxicos. Já o azuleno e 

seus derivados costumam ser lipofílicos, possuem um baixo ɛ e baixa estabilidade, o que 

dificulta seu uso.5 Devido à falta de candidatos e alto potencial de aplicabilidade, a busca 

de novos pigmentos azuis se torna de grande importância. 

1.2 Betalaínas, pigmentos naturais nitrogenados 

Betalaínas são pigmentos nitrogenados vacuolares que substituem as antocianinas 

na maioria das famílias de plantas da ordem Caryophyllales, exceto nas famílias 

Caryophyllaceae e Molluginaceae, e em alguns fungos basideomicetos dos gêneros 

Amanita e Hygrophorus.14 As betalaínas naturais são divididas em duas classes que 

possuem um cromóforo comum, o ácido betalâmico (HBt), um aldeído α, β, γ, δ 

insaturado (Esquema 1). As betaxantinas (xanthos, amarelo) são resultado do 

acoplamento aldimínico do HBt com aminoácidos e possuem coloração amarelo-
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alaranjada (máximo de absorção (λabs) ≈ 470 nm), enquanto as betacianinas (kyaneos, 

azul) resultam do acoplamento com derivados da ciclo-DOPA com diferentes graus de 

glicosilação e possuem coloração vermelho-violácea (λabs ≈ 540 nm).15 

 

Esquema 1 Estrutura básica de betacianinas vermelho-violáceas e betaxantinas amarelo-alaranjadas, do ácido 
betalâmico, seu precursor comum, e de dois exemplos encontrados na natureza (betanina e indicaxantina). 

Esta classe de pigmentos é responsável por pigmentar flores, como a primavera 

(Bouganvillea spp.), e frutos, como a pitaia (Hylocereus spp.), e seu papel, neste caso, 

parece se relacionar com a atração de vetores no processo de polinização e dispersão de 

sementes.16 Entretanto, o fato de também estarem presentes em raízes, como a beterraba 

(Beta vulgaris), e em fungos superiores, como o agário das moscas (Amanita muscaria) 

não revela uma função evolutiva evidente (Figura 2).17–20 

Ácido Betalâmico (HBt)

IndicaxantinaBetanina

Betacianinas Betaxantinas

forma iso
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Figura 2 Exemplos de fontes de betalaínas. (A) Beterraba vermelha (Beta vulgaris); (B) Maravilha (Mirabilis jalapa); 
(C) flor do cacto opuntia (Opuntia spp.); (D) Pitaia (Hylocereus spp.); (E) Agário das moscas (Amanita muscária); (F) 
Primavera (Bouganvillea spp.). 

Apesar das betalaínas chamarem atenção pela sua capacidade tintorial, a betanina 

(E162), pigmento majoritário na beterraba, é a única aprovada pelo FDA (Food and Drug 

Administration) para ser utilizada como corante de alimentos.21 A cor dos alimentos está 

frequentemente ligada à qualidade do alimento e à sua aceitação. Os corantes naturais 

estão sendo cada vez mais procurados para substituírem os sintéticos, por serem 

considerados inofensivos e mais saudáveis.22  

Além das suas propriedades tintoriais, as betalaínas também são conhecidas pelo seu 

potencial antioxidante e anti-inflamatório.23–27 O potencial antioxidante de betalaínas 

naturais, como a betanina e indicaxantina, vem sido altamente estudado para uso 

terapêutico em doenças vinculadas ao estresse oxidativo.28–32 Quando parte de uma dieta 

regular, as betalaínas tem o potencial para inibir a lipoxidação e a peroxidação.33 Ainda, 

betanina e indicaxantina mostraram ser capazes de diminuir o edema e o número de 

leucócitos recrutados em casos de inflamação, aumentando o seu potencial 

terapêutico.23,24 Estes eventos se tornam mais interessantes, pois além da capacidade 

terapêutica as betalaínas apresentam alta biodisponibilidade.34 O consumo consistente de 

(A) (B) (C)

(D) (E) (F)
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figo-do-diabo (500 g, contendo 28 mg de indicaxantina e 16 mg de betanina) gerou uma 

concentração máxima de 7 µmol L-1 e 0,2 µmol L-1 de indicaxantina e betanina, 

respectivamente, após 3 h de consumo, valores relativamente altos e comparáveis a 

maioria dos flavonoides.33,34 

Um fator ainda mais intrigante que envolve esta classe de pigmentos é o fato de 

algumas flores pigmentadas com betalaínas apresentarem fluorescência.35 As pétalas das 

variedades amarelas da maravilha (Mirabilis jalapa), onze-horas (Portulaca grandiflora) 

e do cacto-margarida (Lampranthus productus) emitem fluorescência verde quando 

irradiados com luz azul. Sabe-se que essa emissão de fluorescência é decorrente das 

betaxantinas presentes nestas flores. Embora os motivos para a emissão de fluorescência 

sejam pouco entendidos, acredita-se que estejam envolvidos na atração de 

polinizadores.35 

Apesar da fluorescência visível apresentada por essas flores, as betalaínas 

apresentam rendimento quântico de fluorescência (ɸFl) bem baixos quando isoladas em 

soluções aquosas (e.g. ɸFl betanina = 0,07%; ɸFl indicaxantina = 0,53%; ambas em água 

a 25 ºC)36,37 quando comparadas a outras moléculas fluorescentes, como por exemplo o 

quinino que está presente na água tônica (ɸFl = 55%, em H2SO4 0,5 mol L–1 a 25 ºC)38. 

Estudos realizados com quatro betalaínas naturais (betanina, indicaxantina, vulgaxantina 

I e miraxantina V) demonstraram que a principal via de desativação destes pigmentos é a 

via não radiativa, não sendo observado em nenhum dos casos a ocorrência de cruzamento 

interssistemas S1 → T1 e nem a formação de fotoprodutos.36,37,39,40 Esta eficiente 

conversão de luz em calor e a não formação do estado excitado triplete sugerem que as 

betalaínas possuem o papel de fotoprotetoras nas plantas, fato corroborado por outros 

estudos que mostram um acumulo destes pigmentos em plantas expostas a luz branca ou 

UV.41–44 
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Apesar disso, alterações no meio demonstraram ter grande efeito sobre o ɸFl de 

betalaínas. A troca do solvente de água para 2,2,2-trifluoretanol (TFE) demonstrou dobrar 

o ɸFl da indicaxantina.45 Também foi constatado que o aumento da viscosidade do meio 

aumenta consideravelmente o ɸFl das betalaínas, como por exemplo o ɸFl da vulgaxantina 

I que passa de 0,7% em água (0,89 cP) para 3,9% em etilenoglicol (16,1 cP).37 Tal fato 

indica que a fluorescência visível das flores pigmentadas por betaxantinas é resultado da 

compartimentalização destes pigmentos nos vacúolos da planta, onde ocorre um aumento 

da microviscosidade e consequente aumento do ɸFl.37,39,40 

1.2.1 Estabilidade de betalaínas 

Betalaínas são suscetíveis a fatores como como pH46,47, luz48, atividade de água 

(aw)49,50 e temperatura21,47,51. Estes fatores comprometem o tempo de vida destes 

compostos, podendo afetar a sua coloração e limitando a sua aplicação. As principais vias 

de decomposição das betalaínas são hidrólise, descarboxilação, desidrogenação e 

epimerização. A temperatura é o fator que possui o efeito mais pronunciado sobre a 

estabilidade das betalaínas. Com o aquecimento as betalaínas podem se degradar através 

de todas as vias citadas acima.52,53 A velocidade de degradação é diretamente 

proporcional ao aumento de temperatura e segue cinética de primeira ordem.47,54,55 A 

betanina, por exemplo, apresenta meia vida em pH 7 de 110 min a 25 ºC, decaindo para 

20 min a 75 ºC.47 As betacianinas apresentam maior estabilidade térmica frente as 

betaxantinas56,57, como no caso da meia vida da betanina, que é 11 vezes maior do que a 

da vulgaxantina I a 55 ºC.58 Após tratamento térmico prolongado, pode-se observar a 

descarboxilação dos pigmentos, que resulta em compostos com comprimento de onda 

máximo de absorção deslocados para o azul, devido à concentração de carga no sistema 

conjugado 1,7-diazaheptametínico.21  
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Em meio alcalino, a hidrólise da ligação aldimínica (Esquema 2) é favorecida 

conforme o aumento de temperatura, resultando no precursor ácido betalâmico, que torna 

a solução amarela, e na amina correspondente.59 Por se tratar de um equilíbrio, este 

processo pode ser revertido através da acidificação do meio ou resfriamento59, que 

favorecem a condensação aldimínica. Porém a regeneração dos pigmentos não se dá por 

completo uma vez que o ácido betalâmico também é decomposto nestas condições.55,60 

Um estudo recente sobre a hidrólise de betanina na presença de íons fosfato revelou a 

ocorrência de catálise ácida e básica específica, bem como a catálise ácida e básica geral, 

sendo a região onde betanina é mais estável entre pH 5 e 7.61 Também foi apresentado 

que os produtos formados tanto em pH 2 quanto em pH 9 são os mesmos, modificando-

se apenas a taxa na formação, sendo eles ciclo-DOPA, HBt e produtos de degradação 

destes dois últimos (ciclo-DOPA oxidada e desglicosilada e produto da descarboxilação 

oxidativa de HBt).61 Ainda neste trabalho, relatou-se que em pH 8,2 o íon hidrogênio 

fosfato age como uma base geral, mesmo que em baixas concentrações de tampão.61 

 

Esquema 2 Esquema de hidrólise de betalaínas a ácido betalâmico e amina precursora. 

Justamente por se tratarem de iminas ou sal de imínio, as betalaínas são 

diretamente afetadas pela atividade de água.50 A atividade de água é um parâmetro obtido 

pela pressão de vapor parcial da água em uma substância em relação a pressão de vapor 

parcial da água pura na mesma temperatura, e o seu valor varia de 0 a 1. Desta forma, 

quanto maior o valor de aw, menos associadas estão as moléculas de água e, portanto, 
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mais disponíveis para o ataque nucleofílico. Por consequência, métodos que diminuem a 

aw, como concentração da solução, aumentam a estabilidade das betalaínas.62 

Nas suas matrizes naturais, betaxantinas58 e betacianinas47,63 são mais estáveis que 

em solução aquosa. Os constituintes vegetais como açúcares, ácidos e pectinas diminuem 

a aw
64 e a complexação com metais, aumentando a persistência dos pigmentos em meio 

aquoso.65 Os metais podem agir como ácidos de Lewis, favorecendo a hidrólise ou como 

pró-oxidantes, favorecendo a oxidação.66 A betanina, por exemplo, mostrou ser menos 

estável na presença dos cátions metálicos Fe2+, Fe3+, Sn2+, Al3+, Cr3+ e Cu2+.66–68 Na 

presença de Cu+, Cu2+ e Hg2+, também foi observado um deslocamento batocrômico da 

banda de absorção da betanina, indicando a possível formação de complexos.67 

Processos oxidativos levam a formação de neobetalaínas (amarelas) e este 

processo é favorecido em altas temperaturas (Esquema 3).69 A betanina é instável na 

presença de oxigênio, sendo sua estabilidade inversamente proporcional a concentração 

de oxigênio. O efeito do oxigênio é pH dependente, sendo mais expressivo na faixa de 

pH ótimo para betanina em solução aquosa.67 A proteção contra oxidação das betalaínas 

pode ser feita através da utilização de atmosfera de nitrogênio ou argônio ou através do 

uso de baixas concentrações de redutores, como o ácido ascórbico.21,70,71 Devido a sua 

sensibilidade a presença de oxigênio, betacianinas foram utilizadas como sonda para 

oxigênio singlete, onde a sua oxidação foi acompanhada pela perda de cor.72 Os processos 

de decomposição oxidativa das betalaínas também podem ser favorecidos pela presença 

de luz na região UV-Vis, i.e., Ea = 104,5 kJ mol -1 no escuro e 80,3 kJ mol-1 na presença 

de luz. 26,47,48,73 
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Esquema 3 Oxidação de betalaínas a seus derivados neobetalâmicos. 

Na natureza as betalaínas existem como misturas de diastereoisômeros, sendo na 

forma S chamadas pelos seus nomes tradicionais e o isômero R recebendo o prefixo iso. 

A betanina e a isobetanina possuem propriedades de absorção e fluorescência idênticas, 

porém podem ser separadas por meio de cromatografia em fase reversa.59,74 A 

epimerização das betacianinas para sua forma iso se dá sob aquecimento em meio ácido.21 

Uma possível via para esta isomerização envolve a tautomerização graças à presença de 

um hidrogênio alfa carboxílico relativamente ácido (Esquema 4). 

 

Esquema 4 Possível via para epimerização de betalaínas. 

1.2.2 Obtenção de novas betalaínas 

A obtenção de ácido betalâmico pelas plantas se dá através da oxidação da L-

tirosina em duas etapas envolvendo enzimas.75–78 Apesar disso, a etapa final de 

acoplamento de HBt com ciclo-DOPA ou aminoácidos mostrou ser espontânea79, o que 

permitiu obtenção de novas betalaínas in vitro. A metodologia mais comumente utilizada 

para obtenção de novas betalaínas é a obtenção de ácido betalâmico a partir da hidrólise 

alcalina da betanina, seguido da adição de excesso de amina e diminuição do pH.80 O 

problema desta abordagem é que se obtém além da betalaína desejada, uma mistura de 

HBt e betanina, dificultando a sua purificação e tornando o rendimento global da reação 



 

25 
 

baixo (aproximadamente 20%81). O HBt também pode ser obtido em acetato de etila a 

partir da hidrólise alcalina do suco de beterraba.79 Apesar dos baixos rendimentos, esta 

extração permite a utilização de aminas insolúveis em água, ampliando as possibilidades 

de betalaínas serem obtidas. Além disso, Cabanes e colaboradores propuseram a 

semissíntese one-pot de betaxantinas a partir do suco de beterraba, através da 

imobilização do HBt em uma resina (Lewatit® VP OC 1065) que possui grupamentos 

amina.82 Apesar de ser uma abordagem interessante, a remoção do aduto da resina e 

consequente obtenção da betalaína só foi otimizada para as aminas utilizadas no trabalho. 

A semissíntese in vitro possibilita a obtenção de uma grande variedade estrutural 

de betalaínas, que podem ser aplicadas em diversas áreas. Como por exemplo a cBeet120, 

uma betalaína fluorescente semissintética, obtida através do acoplamento do HBt com 7-

amino-4-metilcumarina, que é capaz de acumular em Plasmodium falciparum, marcando 

seletivamente eritrócitos infectados.81 Porém, o tempo de meia vida da cBeet120, e da 

maioria das betalaínas semissintéticas83,84, é ainda menor do que o das betalaínas naturais, 

sendo 110 minutos a 25 ºC para o derivado cumarínico81,85. A principal via de degradação 

no caso é a hidrólise da porção imínica e a descarboxilação. A hidrólise de betalaínas 

acaba sendo uma das vias mais importantes de degradação, uma vez que betalaínas são 

solúveis apenas em água ou solventes orgânicos polares próticos, como metanol por 

exemplo e 2,2,2-trifluoretanol (TFE). 

Uma maneira de contornar este problema é a substituição desta porção imínica 

por uma ligação carbono-carbono, através do uso de um nucleófilo de carbono. Esta 

substituição tornaria, em teoria, as betalaínas mais resistentes ao calor, à atividade de água 

e à pH mais elevados. Pirróis são nucleófilos de carbono conhecidos pela sua capacidade 

de reagir com aldeídos aromáticos formando moléculas do tipo BODIPY.86–89 Uma 

vantagem extra com a utilização de pirróis como nucleófilo de carbono com HBt seria a 
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provável extensão do sistema diazapolimetínico, podendo chegar betalaínas azuis, além 

de mais estáveis. 
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2 Objetivos 

Semissintetizar um derivado de betalaína biocompatível por meio do acoplamento 

entre o ácido betalâmico e um nucleófilo de carbono e investigar os efeitos da estrutura e 

do meio sobre as suas propriedades fotofísicas e hidrolíticas. 

2.1 Objetivos específicos 

i. Estender o sistema diazapolimetínico de betalaínas para obter derivados com 

absorção deslocada para comprimentos de onda mais longos; 

ii. Entender o efeito da porção imínica sobre a persistência de betalaínas em água, 

bem como sobre as propriedades fotofísicas e redox de derivados do ácido 

betalâmico; 

iii. Racionalizar os efeitos da polaridade e viscosidade do meio sobre as propriedades 

fotofísicas destes derivados betalaínicos; 

iv. Avaliar a citotoxicidade in vitro e a toxicidade in vivo destes compostos. 
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3 Resultados e Discussões 

3.1 Semissíntese e caracterização da BeetBlue 

A instabilidade hidrolítica das betalaínas limita a sua aplicação.21,46,47,49,51 Contudo, 

a substituição da porção imínica de betalaínas por uma ligação C=C poderia prevenir a 

ocorrência de hidrólise sem comprometer o sistema S. Pirróis são nucleófilos de carbono 

que se acoplam a aldeídos em meio de solvente orgânico acidificado.90 Um exemplo 

importante de compostos derivados de pirróis são os fluoróforos boraazaindacênicos da 

classe BODIPY. Estes corantes fluorescentes se originam do acoplamento de aldeídos, 

quase sempre aromáticos, com dois equivalentes de pirrol, seguido por oxidação e 

complexação com BF3 (Esquema 5a).86 Não há muitos relatos do acoplamento entre 

aldeídos D,E-insaturados e dois equivalentes de pirrol. Um exemplo é um BODIPY tioeter 

vinílico obtido em 2% de rendimento com o uso de um catalisador de Lewis de itérbio 

(Esquema 5b).91  

A reação entre o 2,4-dimetilpirrol (2,4-dmp) e ácido betalâmico (HBt) foi realizada 

em acetato de etila acidificado com ácido trifluoroacético, adaptando-se o método 

descrito na literatura para a síntese de BODIPYs92 (Esquema 5c). O ácido betalâmico foi 

extraído de suco de beterraba hidrolisado conforme metodologia descrita por Schliemann 

e coautores79 e otimizada no nosso grupo83. Esse método baseia-se na concorrência entre 

a formação de novas betalaínas e o particionamento do ácido betalâmico protonado entre 

água e acetato de etila sendo, portanto, intrinsicamente pouco eficiente, i.e. até 20 mg de 

HBt por litro de suco. Acetato de etila foi usado no lugar de diclorometano, evitando o 

uso de solvente clorado e a troca do solvente no qual o HBt foi extraído do suco de 

beterraba. A reação foi conduzida a temperatura ambiente e protegido de luz, para evitar 

a degradação do HBt. A reação se torna inicialmente vinho e, após 40 minutos, azul 

(Esquema 5c). O produto foi purificado por cromatografia de permeação em gel com 
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Sephadex LH-20 e caracterizado por HPLC-DAD-HRMS-ESI(+). A reação apresentou 

um rendimento de 70% após purificação, valor muito mais alto do que o relatado para a 

semissíntese de betalaínas, que normalmente fica em torno de 20% 83,85. Esse resultado 

pode ser explicado pela irreversibilidade do acoplamento entre o 2,4-dmp e HBt ou, 

eventualmente, pela maior persistência do produto nas condições de purificação, etapa 

que reduz o rendimento de obtenção de betalaínas convencionais. 

Não era esperada a adição de dois equivalentes do pirrol ao HBt dada a diminuição 

da eletrofilicidade do C8 após a entrada da primeira unidade. O composto obtido, 

chamado de BeetBlue dada a sua coloração azul, não é formalmente uma betalaína. Por 

isso, classificamos derivados betalaínicos de nucleófilos de carbono como 

quasibetalaínas. BeetBlue é obtido na forma do tautômero 2-piperideínico, mas sua 

tautomerização ao pirrol dihidropiridínico correspondente é esperada dada a 

aromaticidade do pirrol. 
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Esquema 5. Acoplamento de pirróis com aldeídos. (a) Síntese de corantes tipo BODIPY; (b) Síntese do BODIPY 
tioéter vinílico com catalisador de itérbio e (c) Semissíntese de BeetBlue e aspecto do material após evaporação do 
solvente.  

3.1.1 Caracterização estrutural 

A análise cromatográfica do produto azul purificado revelou um pico majoritário 

com tempo de retenção (tR) igual a 6,6 min. Análise por espectrometria de massas de alta 

resolução mostrou que a espécie majoritária apresenta m/z igual a 289,1181, que 

corresponde ao valor de m/z esperado para o íon [M+H]+ da BeetBlue (m/z teórico 

289,1183; erro 0,69 ppm; Figura 3). A fragmentação deste íon levou a íons com m/z 

245,1250 (perda de fragmento 43,9930 u, possível produto de descarboxilação), e m/z 

201,1384 (perda de 43,9866 u com relação a m/z 245,1250, compatível com o produto de 

dupla descarboxilação). Além disso, também foi encontrado m/z 108,0800, compatível 

com o produto de dupla descarboxilação com perda da porção pirrólica e um fragmento 
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com m/z 124,0393, que coincide com o valor esperado para a 2-carboxipiridina protonada 

(Figura 3). Este padrão de fragmentação é muito similar ao encontrado para betalaínas 

em nosso grupo, com exceção do fragmento m/z 108,0800. A presença deste fragmento 

corrobora a formação de ligação C-C, uma vez que não é esperada uma fragmentação 

desta forma em uma ligação imínica, sendo mais provável a formação do fragmento 

referente ao HBt. 

 

Figura 3 Análise de HPLC-MS de alta resolução com ionização por eletrospray no modo positivo de BeetBlue: (A) 
cromatograma em 254 nm; (B) espectro de massas de alta resolução do pico com tR = 6,6 min e estrutura do íon [M+H]+; 
(C) distribuição isotópica do pico com m/z 289,1181; (D) espectro de varredura de íons produto após dissociação 
induzida por colisão (MS/MS) de BeetBlue e possíveis estruturas. 

Em seguida, BeetBlue foi caracterizada por espectrometria de ressonância 

magnética nuclear através de experimentos de 1H, 13C (Figura 4; anexos 7.1 e 7.2), 1H,1H 

NOESY (Figura 5; anexo 7.3), 1H,13C HMQC (Figura 6; anexo 7.4) e 1H,13C HMBC 

(Figura 7; anexo 7.5). É importante ressaltar que devido à baixa persistência93 e 

solubilidade limitada das betalaínas em solventes orgânicos polares e D2O45, há poucos 

espectros de RMN destes compostos na literatura. Deslocamentos de 13C RMN são ainda 
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mais escassos, sendo normalmente medidos atráves das projeções dos espectros de HSQC 

e HMQC94,95. O único relato de espectro de 13C RMN registrado diretamente refere-se a 

neobetanina, um derivado piridínico da betanina muito mais estável96. Os experimentos 

com BeetBlue foram conduzidos satisfatoriamente em D2O. Os espectros de 1H e 13C e 

respectivas atribuições se encontram na Figura 4.  

 

Figura 4 Espectros de 1H RMN (800 Hz) e 13C RMN (200 Hz) de BeetBlue em D2O a 15 ºC. Foram utilizadas a 
sequência de pulso zgpr para o 1H que presatura o sinal da H2O/HOD residuais em 4,79 ppm. Para aquisição do espectro 
de 13C foi usada a sequência de pulso zgpgspzr.v1.cga97. O espectro de 13C foi aprimorado por apodização do 
decaimento livre de indução (FID) e atribuído em conjunto com outros experimentos e predição com o auxílio do 
algoritmo implementado no sistema online nmrdb. 
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Os sinais do espectro de hidrogênio foram atribuídos com o auxílio dos espectros 

de betalaínas já existentes na literatura61,94 e no grupo83,85, através de espectro predito com 

o sistema de redes neurais nmrbd e por meio do 1H,1H-NOESY (Figura 5). A ausência 

do sinal de H9 (Figura 4), corrobora a formação da ligação C–C, visto que esse sinal 

corresponde ao H2 do 2,4-dimetilpirrol (2,4-dmp). Além de contribuir para a atribuição 

dos hidrogênios, o 1H,1H-NOESY também auxiliou na elucidação da estrutura 

tridimensional da quasibetalaína, uma vez que este experimento permite estabelecer 

correlação entre núcleos fisicamente próximos, até mesmo quando não há ligação entre 

eles98. A atribuição do H7 e do H8 só foi resolvida através das correlações dos sinais de 

H3a, H3b e H15 com o sinal então atribuído para H8.  

A atribuição do espectro de carbono se deu com o auxílio de experimentos de 

HMQC (Figura 6) e HMBC (Figura 7). O HMQC é um experimento de correlação 

heteronuclear a uma ligação, ou seja, detecta o acoplamento de hidrogênios e carbonos 

diretamente ligados.98 Desta forma, todos os carbonos diretamente ligados a hidrogênios 

de BeetBlue puderam ser atribuídos (Figura 6). Já o HMBC é um experimento de 

correlação heteronuclear a longa distância98, o que auxiliou na atribuição dos carbonos 

quaternários da BeetBlue (Figura 7). O C16 foi atribuído graças à sua correlação com 

H2, H3a e H3b. Por sua vez, o C6 foi atribuído através da sua correlação com H5 e o C4 

devido a sua correlação com H2, H3a, H3b e H8. Por fim, o C9 pode ser atribuído pela 

correlação com H7, H8 e H15, o C10 pela correlação com H14 e H15 e o C12 através da 

correlação com H8, H14 e H15. O único carbono que não apresentou nenhuma correlação 

com hidrogênios foi o C17, que foi atribuído tentativamente a partir do espectro predito 

(nmrbd.org). 
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Figura 5 Espectro de 1H,1H-NOESY da amostra BeetBlue, obtido em D2O a 15 ⁰C empregando-se a sequência de pulsos noesyesgpph que suprime o sinal de H2O/HOD residuais99. 
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Figura 6 Espectro de 1H,13C-HMQC (800 Hz para 1H e 200 Hz para 13C) da amostra BeetBlue, obtido em D2O a 15 ⁰C, empregando-se a sequência de pulsos hmqcgpqf. 
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Figura 7 Espectro de 1H,13C-HMBC (800 Hz para 1H e 200 Hz para 13C) da amostra BeetBlue, obtido em D2O a 15 ⁰C empregando-se a sequência de pulsos hmbcgplpndqf. As correlações são 
apresentadas esquematicamente indicando em azul os acoplamentos a longa distância observados no experimento de HMBC e em vermelho os acoplamentos 1J inferidos do espectro de HMQC. 
O hidrogênio em questão é sublinhado e os deslocamentos dos carbonos inferidos para cada um deles estão coloridos em azul. 
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A comparação dos deslocamentos químicos (δ) e das constantes de acoplamento 

(J) de BeetBlue com outras betalaínas auxilia a sua caracterização estrutural. Um estudo 

do nosso grupo relacionou o efeito de grupos retiradores e doadores de elétrons sobre o 

espectro de 1H RMN de betalaínas semissintéticas derivadas da anilina para substituída, 

chamadas de fenilbetalaínas, ou pBeets.84 Estas betalaínas podem ser representadas por 

duas estruturas de ressonância principais, com carga formal positiva na imina exocíclica 

ou na imina presente no anel 2-piperideínico (Esquema 6, estruturas pBeet I e II, 

respectivamente). Quando grupos retiradores de elétrons (e.g. CN e NO2) são inseridos 

no anel benzênico de fenilbetalaína, infere-se que predomina no híbrido de ressonância a 

forma canônica com maior densidade positiva no nitrogênio do anel 2-piperideínico.84 Os 

espectros de 1H RMN destas betalaínas com grupos elétron-retiradores são caracterizados 

por uma boa resolução espectral e sinal para o H2 com δ de 4,5 ppm na forma de um 

duplo dubleto. Já na presença de grupos doadores de elétrons (e.g. OH e OMe), observa-

se um espectro com sinais menos resolvidos, com H2 como um aparente tripleto largo 

com δ igual a 4,3 ppm. Estes resultados foram racionalizados considerando-se que o 

híbrido de ressonância pode ser melhor representado considerando-se uma maior 

contribuição da estrutura de ressonância com densidade positiva mais localizada na imina 

exocíclica.84  

BeetBlue também pode ser representada por duas estruturas de ressonância 

principais (Esquema 6). O espectro de 1H RMN da BeetBlue é bem resolvido, com o 

sinal de H2 sendo apresentado como um duplo dubleto com δ igual a 4,43 ppm. Estes 

dados sugerem que o híbrido de ressonância da quasibetalaína deve apresentar uma maior 

densidade positiva no nitrogênio do anel 2-piperideínico, mantendo a aromaticidade do 

pirrol, e que o grupo pirrol não atua como forte doador de densidade eletrônica, uma 

inferência talvez pouco intuitiva. A constante de acoplamento 3J entre H7 e H8 da 
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BeetBlue é 15,2 Hz, sendo compatível com valores de acoplamento de hidrogênios 

insaturados na configuração trans (14 – 16 Hz), enquanto para todas as betalaínas 

descritas na literatura o valor de 3J7,8 está entre 11 e 12 Hz.90 

 

Esquema 6 Estruturas e híbrido de ressonância de (a) fenilbetalaínas (pBeets) e (b) BeetBlue. 

Para aprofundar a análise dos dados de RMN da BeetBlue, foram calculadas as 

energias de Gibbs de quatro confôrmeros possíveis através de cálculos de otimização e 

frequência empregando-se a Teoria do Funcional de Densidade (DFT). A Figura 8a 

mostra que o confômero sugerido após análise dos dados de RMN, confôrmero A, tem a 

mudança conformação da sua porção 2,6-dicarboxi-2-piperideínica de carboxi equatorial 

para carboxi axial marcada por uma variação de energia muito menor do que a resolução 

possível com o método teórico empregado (ca. 1,0 kcal mol–1; 4,18 kJ mol–1). Contudo, 

a mudança da conformação das ligações C4–C7 e/ou C8–C9 levam a confômeros menos 

estáveis. Apesar disso, a diferença de energia de ca. 12 kJ mol–1 é compatível com as 

variações de energia determinadas para mudanças conformacionais de alcanos, e.g., da 
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forma alternada para eclipsada do etano. Este resultado sugere que o sistema 

diazapolimetínico da BeetBlue não é tão conjugado como sugerem as estruturas de 

ressonância do Esquema 6, possivelmente pela disposição dos nitrogênios na estrutura 

(em contraste com outros sistemas diazapolimetínicos como as indocianinas, por 

exemplo). A hipótese de comprometimento parcial da conjugação é corroborada pela 

análise da superfície do orbital molecular ocupado de mais alta energia (HOMO,Figura 

8b). Observa-se um nó no C8 comprometendo a disposição do sistema S que seria 

representado (salvo limitações no modelo de Lewis) como a estrutura de ressonância I da 

BeetBlue no Esquema 6. A análise do orbital molecular desocupado de mais baixa 

energia (LUMO), mostra que a BeetBlue tem os mesmos três sítios para ataque 

nucleofílico que as betalaínas, possivelmente dado o efeito da porção sacadora de elétrons 

(electron sink) 2-piperideínica protonada (Figura 8b). Finalmente, cálculos de 

deslocamento químico a partir do confôrmero A da BeetBlue foram realizados e se 

correlacionam razoavelmente bem (Adj-R2 = 0,992) com os dados experimentais, 

corroborando a estrutura proposta (Figura 8c). 
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Figura 8. Efeitos conformacionais sobre as propriedades eletrônicas da BeetBlue. (a) Energia relativa de quatro 
confôrmeros da BeetBlue e fórmula estrutural numerada para referência. Geometrias otimizadas no nível 
SMD(H2O)/B3LYP/6-31+G(d,p). Proporções das espécies calculadas considerando a distribuição de Boltzmann. (b) 
Orbitais de fronteira do confôrmero A; são indicados os carbonos mais susceptíveis a ataque nucleofílico. Valor de 
contorno igual a 0.04. (c) Correlação entre os valores de deslocamento químico de 1H medidos experimentalmente para 
o confôrmero A e os calculados com o método GIAO/SMD(H2O)/WP04/6-311+G(2d,p)100 não escalado e com 
blindagem de referência igual a 31.8821 ppm. 

O dados de RMN da BeetBlue foram comparados com aqueles relatados para duas 

betalaínas naturais, betanina (Bn)94 e indicaxantina (BtP)95 (Tabela 1). Os hidrogênios 

de maior relevância no sistema 1,7-diazapolimetínico das betalaínas são os H5, H7 e H8. 

Observa-se que estes átomos apresentam alterações pronunciadas em seus deslocamentos 

químicos ao compararmos BeetBlue com as duas betalaínas naturais. Enquanto o H7 e o 

H5 estão mais desblindados em BeetBlue, o H8 encontra-se mais blindado. Tanto a Bn 
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quanto a BtP são sais de imínio nos quais há uma carga formal positiva localizada no 

átomo de nitrogênio aldimínico. Independente do grau de deslocalização desta carga, o 

H8 diretamente ligado ao carbono carbonílico deve estar mais desblindado em betalaínas 

do que na BeetBlue, cuja densidade de carga positiva no carbono alfa (C9) é muito menor 

e está distante do nitrogênio 2-piperideínico. 

Desta forma, foi possível confirmar a formação de uma ligação C–C entre o ácido 

betalâmico e o 2,4-dmp. O composto resultante, BeetBlue, é o primeiro exemplo de uma 

nova classe de derivados de betalaína, as quasibetalaínas. Os dados espectroscópicos e 

teóricos sugerem que BeetBlue tem distribuição de carga diferente de betalaínas naturais 

modelo. Embora a deslocalização de carga entre os nitrogênios do sistema 

diazapolimetínico seja provavelmente maior do que a observada em betacianinas 

(betalaínas vermelhas), a posição relativa dos átomos de nitrogênio compromete a 

transferência de carga quando comparada a indocianinas análogas com nove carbonos 

metilênicos, e.g., indocianina verde, que apresentam máximo de absorção em 800 nm 

(Esquema 7)101. 
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Tabela 1 Atribuição dos sinais obtidos nos experimentos: 1H-RMN (800 Hz) e 13C-RMN (200 Hz) de BeetBlue em D2O a 15 ºC; 1H-RMN (600 Hz) e 13C-RMN (150 Hz) de Betanina (Bn) em 
D2O a 25 ºC; 1H-RMN (500 Hz) e 13C-RMN (125 Hz) de Indicaxantina (BtP) em 0,01% TFA D2O/H2O 1:4 a 25 ºC (s: singleto, d: dubleto, dd: duplo dubleto, t: tripleto; m: multipleto; br: largo; 
*sinais sobrepostos). 

Estrutura Posição 
δH (ppm) δC (ppm) 

BeetBlue Bn94 BtP95 BeetBlue Bn94 BtP95 

 

2 
4,43 (dd, J2,3a = 6,7 Hz, 

J2,3b = 8,4 Hz) 
4,29 (br t; J = 7,3 Hz) 

4,43 (dd; J = 6,5 

Hz) 
56,95 54,3 52,5 

3 

(a) 3,37 (dd, J3a,3b
 = 

17,7 Hz, J3a,2 = 6,7 Hz) 

(b) 3,16 (dd, J3b,3a
 = 

17,7 Hz, J3b,2 = 8,4 Hz) 

(a) 3,26 (br m) 

(b) 3,16 (br m) 

(a) 3,28* 

(b) 3,04* 
29,82 27,5 26,4 

5 6,46 (s) 6,21 (br s) 6,10 (s) 117,25 105,2 103,6 

6 - - - 164,87 - 152,9 

7 6,64 (d, J7,8 = 15,1 Hz) 
5,82 (br d, J = 12,2 

Hz) 

5,76 (d, J = 12,3 

Hz) 
119,96 106,2 107,4 

8 7,51 (d, J8,7 = 15,1 Hz) 
8,19 (br d, J = 11,4 

Hz) 

8,29 (d; J = 12,3 

Hz) 
135,25 144,0 156,2 
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Esquema 7. Estrutura da indocianina verde (ICG) e da BeetBlue. É apresentado o isômero da ICG mais parecido com 
a estrutura da BeetBlue proposta após análise dos experimentos de RMN, não o mais estável. Observa-se que os 
carbonos dos grupos imínio e enamina estão "protegidos" da hidrólise pela presença de duas metilas ligadas a cada 
carbono D. Além disso, equilíbrios de protonação são pouco relevantes para a ICG seja no estado fundamental ou 
excitado.  

3.2 Propriedades fotofísicas e redox 

3.2.1 Absorção e fluorescência no estado estacionário e voltametria cíclica 

Foram realizadas medidas espectroscópicas em estado estacionário para 

caracterizar o comportamento fotofísico geral da BeetBlue em solução. Inicialmente, 

foram adquiridos espectros de absorção na região UV-Vis, de excitação e de emissão de 

fluorescência da BeetBlue em meio aquoso (Figura 9). Com estes espectros, foram 

calculados o deslocamento de Stokes (Δν, diferença entre o máximo de emissão (λf) e o 

máximo de absorção (λabs), em cm–1) e a energia singlete (ES; comprimento de onda no 

qual ocorre a intersecção entre os espectros de absorção e fluorescência e que, portanto, 

representa a energia da transição 0,0 entre o S0 e o S1)102. O coeficiente de absorção molar 

(ɛ) e o rendimento quântico de fluorescência (ɸFl) de BeetBlue também foram calculados 

a partir de, respectivamente, experimentos de ponto final e medidas com padrão 

secundário, conforme discutido mais adiante neste tópico (Figura 10). Foi registrado 

também o perfil de voltametria cíclica da BeetBlue em água para determinar seu potencial 

anódico, valor relevante para o estudo da sua oxidação em solução. A Tabela 2 compila 

os resultados obtidos para BeetBlue e os relatados na literatura para as betalaínas naturais 

Bn e BtP para comparação. Detalhamentos são apresentados a seguir. 
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Figura 9 Espectros de absorção, emissão (λEx = 570 nm) e excitação (λEm = 620 nm) não corrigidos de BeetBlue em 
H2O, a 25 ºC. 
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Figura 10. Caracterização das propriedades fotofísicas e redox de BeetBlue. (a) Estrutura dos compostos. (b) Espectros de absorção e emissão de BeetBlue, Betanina (Bn) e Indicaxantina (BtP) 
em H2O, a 25 ºC. (c) Monitoramento do decaimento de HBt e surgimento da banda de BeetBlue em 582 nm em água. (d) Gráfico da correlação entre a área sob a curva de emissão de fluorescência 
e a absorção de BeetBlue em água em relação ao padrão de violeta de cresila em etanol. (e) Voltametria cíclica em KCl 0,1 mol L-1 na ausência (linha pontilhada) e na presença (linhas preta e 
cinza) de BeetBlue (8,6 × 10-5 mol L-1). Eletrodo de trabalho: carbono vítreo; eletrodo de referência: Ag|AgCl; contra-eletrodo: platina; intervalo de varredura: 0,3 a 0,85 V vs. Ag/AgCl; velocidade 
de varredura: 50 mV s-1. 
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Tabela 2 Valores de máximo de absorção (λabs), coeficiente de atenuação molar (ɛ), máximo de emissão (λf), rendimento quântico de fluorescência (ɸFl), deslocamento de Stokes (Δν), energia 
singlete (Es) e potencial de pico anódico (Epa, em mV, contra eletrodo de referência Ag|AgCl,) para a quasibetalaína (azul) BeetBlue e as duas betalaínas naturais (vermelho) Betanina (Bn) e 
Indicaxantina (BtP) 

 λabs (nm) ɛ (L mol-1 cm-1) λf (nm) ɸFl (±σ) x 10-2 Δν (cm-1) ES (kJ mol-1) Epa (mV) Ref 

BeetBlue 582 54.000 623 0,06 ± 0,01 1101 197 632, 762 este trabalho 

Bn 536 65.000 620 < 0,01 1990 211 404, 616, 998 25,45,103 

BtP 486 48.000 520 0,46 ± 0,02 1388 238 611, 895 25,45,103 

 

 



 

47 
 

Determinar a concentração de BeetBlue é importante para a realização de todos os 

experimentos descritos nesta Tese. Entretanto, assim como as betalaínas, a BeetBlue é 

higroscópica e foi obtida em quantidades mínimas (escala de 1-10 mg), o que torna a sua 

pesagem precisa muito difícil. Além disso, BeetBlue é, em praticamente toda a faixa de 

pH em condições aquosas, um sal cujos contra íons são difíceis de serem identificados 

com precisão. Portanto, o ɛ da quasibetalaína não pôde ser calculado através de medidas 

de absorção de soluções com concentrações conhecidas. O cálculo do ɛ das betalaínas 

semissintetizadas é feito empregando-se uma metodologia de ponto final (endpoint)104, 

que se baseia na hidrólise completa da betalaína em meio alcalino com a formação 

estequiométrica de HBt (cujo ɛ em água é conhecido, ɛ424nm = 26.270 L mol-1 cm–1)105. 

Esta metodologia também não pode ser aplicada com a BeetBlue uma vez que esta 

quasibetalaína não se hidrolisa produzindo HBt. Desta forma, acompanhou-se a formação 

de BeetBlue a partir do acoplamento de HBt com 2,4-dmp em meio aquoso acidificado 

com TFA. A presença do ponto isosbéstico no perfil cinético e o fato das constantes de 

formação (BeetBlue) e de decaimento (HBt) encontradas serem praticamente iguais (ca. 

5 10–3 min–1, anexo 7.6 e Figura 10c), corrobora a hipótese de que o acoplamento entre 

HBt e 2,4-dmp gera apenas BeetBlue (estequiometria 1:1), permitindo relacionar o H do 

ácido betalâmico, que é conhecido, como o da BeetBlue que se pretende determinar. O ɛ 

encontrado para BeetBlue foi de 54.000 L mol-1 cm-1, valor compatível com os relatados 

para Bn e BtP, 65.000 L mol-1 cm-1 e 48.000 L mol-1 cm-1, respectivamente (Tabela 2). 

Em seguida, as propriedades de absorção e emissão de betalaínas e quasibetalaína 

foram comparadas. O λabs e o λf da quasibetalaína em água são deslocados para o 

vermelho (menor energia) e o valor de ES obtido é menor quando comparados ao valores 

relatados para betalaínas dada a extensão da conjugação (Figura 10b e Tabela 2). O 

deslocamento de Stokes da BeetBlue é menor comparado aos valores relatados para BtP 
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e Bn representando uma diferença de 3,5 kJ mol–1 e 10,7 kJ mol–1, respectivamente. Este 

resultado sugere que as ligações químicas do sistema S da BeetBlue diferem daqueles de 

betalaínas, podendo conferir maior rigidez estrutural ao estado eletronicamente excitado 

da BeetBlue em comparação a betalaínas naturais.  

O rendimento quântico de fluorescência (ɸFl) da BeetBlue foi calculado 

empregando-se como padrão secundário violeta de cresila em etanol (ɸFl = 0,56)38 dada a 

similaridade dos perfis de absorção e emissão do padrão e da amostra. Utilizou-se uma 

metodologia na qual o rendimento quântico da amostra é calculado a partir da razão entre 

os índices de refração do solvente do padrão secundário e da amostra e a razão entre os 

coeficientes angulares calculados a partir das retas obtidas entre a área sob as curvas de 

emissão e as absorções das soluções do padrão e da amostra (Figura 10d, vide item 

5.2.4.3). A absorção das amostras foi mantida abaixo de 0,1 para evitar efeitos de 

reabsorção.106 O ɸFl da BeetBlue é (6,24 ± 0,1) × 10–4, que está de acordo com os valores 

encontrados para betalaínas tanto naturais quanto semissintéticas que desativam seus 

estados excitados principalmente por vias não-radiativas45.  

A medida dos potenciais redox da BeetBlue é necessária para o estudo de 

processos de transferência de elétron no estado fundamental, bem como no estado 

eletronicamente excitado. A voltametria cíclica de BeetBlue em KCl(aq) 0,1 mol L-1 foi 

realizada sobre eletrodo de carbono vítreo.83,85 Todos os processos observados são 

irreversíveis e os potenciais são relatados em mV vs. Ag/AgCl. Considerando o primeiro 

ciclo voltamétrico (linha preta), observam-se dois valores de potencial de pico anódico 

(Ep,a): 632 mV e 762 mV, sendo o primeiro um pico bem definido e o segundo menos 

definido (Figura 10e). Ensaios, em condições semelhantes às empregadas, descritos na 

literatura revelam valores de potencial de pico de duas betalaínas naturais (Tabela 2): 

betanina (404 mV, 616 mV e 998 mV) e indicaxantina (611 mV e 895 mV).25 Os valores 
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de Ep,a encontrados para BeetBlue estão próximos da faixa para as betalaínas naturais 

descritas, podendo-se inferir que o potencial encontrado está relacionado à porção 

betalâmica do composto. O baixo Ep,a encontrado para as três moléculas (ca. 600 mV vs. 

Ag/AgCl) indica que estas são bastante susceptíveis a oxidação. Para referência, fenóis 

tem potencial de pico anódico nas mesmas condições ao redor de 800 mV vs. Ag/AgCl. 

Durante o experimento, pôde-se notar que o produto de oxidação de BeetBlue adsorvia 

no eletrodo, efeito visto através da diminuição da corrente dos voltamogramas após o 

primeiro ciclo (Figura 10). Este efeito acontece comumente com betalaínas83,85,105 e, por 

isso, todas as medidas são seguidas de limpeza exaustiva do eletrodo de trabalho e medida 

controle do perfil voltamétrico de uma solução de ferricianeto de potássio. 

Em resumo, a banda de absorção de BeetBlue é deslocada para comprimentos de 

onda mais longos quando comparada a betalaínas modelo, conferindo a este composto 

uma coloração violeta-azul. BeetBlue é menos fluorescente do que BtP, sendo o 

rendimento quântico e o máximo de emissão indistinguíveis daqueles medidos para Bn. 

Curiosamente, o deslocamento de Stokes da BeetBlue é menor do que aquele medido 

para as betalaínas naturais. O potencial de pico anódico, relacionado com a oxidação da 

BeetBlue no estado fundamental é baixo o suficiente para sugerir que este composto seja 

um bom redutor e que sua oxidação no estado excitado seja ainda mais favorecida. Assim, 

os motivos para a baixa eficiência de fluorescência da BeetBlue podem estar relacionados 

a desativação vibracional rápida, como sugerido pela ampla liberdade conformacional 

inferida dos resultados de RMN, pela localização de carga nos estados fundamental e 

excitado, comprometendo a magnitude do vetor de transição dado o comprometimento 

da mudança do momento de dipolo, ou por processos redox fotoinduzidos que podem 

levar a radicais íons e desativação não-radiativa preferencial. O estudo destas questões 

requer medidas resolvidas no tempo, que são apresentadas a seguir. 
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3.2.2 Espectroscopia resolvida no tempo 

As propriedades fotofísicas da BeetBlue também foram investigadas 

empregando-se absorção e emissão resolvidas no tempo, em colaboração com o grupo do 

Prof. Jacinto Sá, na Universidade de Uppsala, Suécia. Os experimentos foram realizados 

durante um estágio de curta duração e completados com alguns resultados obtidos em 

Uppsala pela doutoranda Caroline de Oliveira Machado.  

Espectros de absorção e de emissão transientes resolvidos no tempo foram 

adquiridos em dois sistemas pump-probe independentes, ambos com streak-camera e com 

largura de pulso a meia altura de ca. 6 ps. Dados de absorção em escala de tempo entre 

ns – Ps foram obtidos em um sistema de fotólise relâmpago. As superfícies de contorno 

de absorção e emissão transientes obtidos com a streak-camera são apresentadas na 

Figura 11. Sete espectros de absorção transiente em função do tempo na escala ns – Ps 

na forma de superfície de contorno e os espectros de estado estacionário com correção 

para sensibilidade da fotomultiplicadora na excitação e emissão são apresentados para 

efeito de comparação (Figura 11).  
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Figura 11 Espectroscopia de absorção e emissão de BeetBlue em soluções aquosas aeradas. (a) Espectros de excitação 
e emissão corrigidos e de absorção. O espectro de emissão estimulada foi calculado a partir da seção de choque de 
emissão, F(O)×O4, conforme descrito na literatura.107 Os comprimentos de onda de excitação e emissão são 570 nm e 
613 nm, respectivamente. (b) Superfície de contorno de absorção transiente da BeetBlue em água (pH = 5), obtido em 
sistema pump-probe com bombeamento em 540 nm. (c) Superfície de contorno da emissão resolvida no tempo com 
excitação em 545 nm. (d) Superfície de contorno de experimento de fotólise relâmpago com excitação em 580 nm. Os 
espectros de absorção e emissão transientes foram submetidos a tratamento matemático para remoção de artefatos 
ligados à configuração do sistema ótico. 

O experimento de absorção transiente com BeetBlue foi realizado em água com 

bombeamento (pump) em 540 nm. As bandas positivas e negativas características da 

variação da absorção ('A) das espécies em solução podem ser observadas (Figura 12). 

A banda positiva, com máximo em 463 nm foi atribuída a absorção da BeetBlue em seu 

primeiro estado singlete, i.e., S1→Sn. Embora a largura do pulso a meia altura seja de ca. 

6 ps, observa-se no intervalo < 1 ps a mudança do máximo desta transição, bem como da 

emissão estimulada (SE, banda negativa próxima a 620 nm), para comprimentos de onda 

mais longos, fato que pode estar relacionado a solvatação da espécie localmente excitada. 

As duas bandas negativas, uma com máximo em 578 nm e outra em 634 nm, referem-se 

à recomposição do estado fundamental (branqueamento, bleaching) e à emissão 
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estimulada (SE), respectivamente. Este perfil observado é similar aos dados da literatura 

para as betalaínas Bn, BtP, vulgaxantina-I e miraxantina-V.36,37,39,40  

Todos os processos observados tem tempo de vida próximo a 14 ps, valor 

calculado através do ajuste não linear da variação da absorção em função do tempo com 

função monoexponencial (anexo 7.7). Não há formação de novas bandas de absorção, o 

que indica que não há processos fotoquímicos ocorrendo nessa escala de tempo (Figura 

12). O tempo de vida do estado excitado da quasibetalaína foi calculado pelo ajuste 

monoexponencial da emissão em 613 nm em função do tempo (τ igual a 13,7 ps, Figura 

12), que é próximo com os valores de W reportados para betalaínas naturais em meio 

aquoso (Tabela 3).36,37,39,40,85 O W de BeetBlue só é superior ao reportado para Bn (6,8 

ps) e neoBn (2,3 ps), que também apresentam ɸFl da ordem de 10-4.36,108 O maior valor 

de W descrito para uma betalaína é o da betalaína semissintética cBeet151 (110 ps)85, 

sendo este 8 vezes maior do que o de BeetBlue. 

Os decaimentos encontrados na literatura para betaxantinas em água são descritos 

por funções biexponenciais, com τ1 variando de 3,7 a 4,8 ps e τ2 variando de 22,7 a 37 ps, 

sendo atribuídos à emissão de isômeros excitados presentes em solução.37,39,40 O arranjo 

experimental usado em Uppsala tem largura de pulso a meia altura de ca. de 6 ps, não 

sendo possível observar com precisão fenômenos mais rápidos. Assim, ou a BeetBlue 

não tem os isômeros análogos ou o decaimento rápido é mais rápido do que o observado 

nesse experimento. Cabe ressaltar que o deslocamento da banda de absorção da BeetBlue 

excitada poderia estar relacionado à interconversão ultrarrápida de um isômero em outro. 
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Figura 12 Espectros de absorção e emissão transientes resolvida no tempo de BeetBlue em solução aquosa pH = 5. 
Para referência são apresentados os espectros de absorção no estado estacionário (SS-Abs), emissão no estado 
estacionário (SS-EM) e o espectro de emissão estimulada107 (V-EM). [BeetBlue] = 1 10-5. 

As constantes cinéticas radiativas (kr) e não radiativas (knr) para a desativação do 

estado eletronicamente excitado singlete de BeetBlue foram calculados a partir dos 

valores de ɸFl e do tempo de vida do estado excitado (τ) (Tabela 3). A knr de BeetBlue é 

cerca de três ordens de grandeza maior do que a sua kr, o que significa que a energia 

proveniente do processo de excitação é dissipada principalmente por processos não 

radiativos. O valor de knr de BeetBlue é um pouco maior do que o relatado para 

miraxantina-V (knr = 6,6 × 1010 s–1)40 e menor do que o relatado para Bn (knr = 1,5 × 1011 

s–1)36 e neoBn (knr = 4,3 × 1010 s–1)108. Por outro lado, seu valor de kr é menor do que 

todos os valores relatados na literatura para betalaínas, sendo uma ordem de grandeza 

menor do que das betaxantinas naturais miraxantina-V (kr = 2,0 × 108 s–1), BtP (kr = 2,0 

× 108 s–1) e vulgaxantina-I (kr = 2,0 × 108 s–1). 36,37,39,40,85,108 
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Tabela 3 Correlação entre ɸFl, τFl e as constantes radiativa (kr) e não radiativa (knr) de BeetBlue. 

Entrada ɸFl τ (ps) kr (s–1) knr (s–1) Ref 

 

BeetBlue 

6,0 × 10–4 13,7 4,4 × 107 7,3 × 1010 este trabalho 

 

Miraxantina-V 

3,0 × 10-3 W1 = 3,7; W2 = 22,7 2,0 × 108 6,6 × 1010 40 

 

Indicaxantina 

5,3 × 10-3 W1 = 4,8; W2 = 27 1,9 × 108 3,7 × 1010 37 

N
H

HO2C CO2H

N
H

OH

OH

N
H

HO2C CO2H

N CO2H
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Vulgaxantina I 

7,3 × 10-3 W1 = 2,9; W2 = 37 2,0 × 108 2,5 × 109 39 

 

Betanina 

7,0 × 10-4 W1 = 0,86; W2 = 6,8 1,0 × 108 1,5 × 1011 36 

 

Neobetanina 

2,0 × 10-4 ��� 8,7 × 107 4,3 × 1011 108 

N
H

HO2C CO2H

N
H

CO2H

O NH2

N
H
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HO

O
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HO OH
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OH

OHO

HO OH



 

56 
 

 

cBeet120 

6,3 × 10-3 �� 1,7 × 108 2,6 × 1010 85 

 

cBeet151 

2,14 × 10-2 110 1,9 × 108 8,9 × 109 85 

W = 1/kr + knr; )Fl = krW� 
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Sabe-se que betalaínas naturais apresentam uma eficiência quântica extremamente 

baixa do cruzamento intersistema S1→T1, sendo observado a formação do estado triplete 

apenas na presença de fotossensibilizadores triplete, como o [Ru(bpy)3]2+.37,39 Apesar dos 

da recuperação da BeetBlue ocorrer em 14 ps, sugerindo que a desativação do estado S1 

não leva a população de um estado triplete por cruzamento interssistemas, foram 

realizadas análises de absorção transiente em escala de ns - Ps (fotólise relâmpago). Para 

isto, a quasibetalaína foi dissolvida em água aerada e saturada com gás argônio por 1 h 

(com o objetivo de reduzir a concentração de oxigênio dissolvido) e irradiadas em 580 

nm (Figura 13). Supreendentemente, em ambos os espectros obtidos, foi possível 

observar uma banda negativa em 550 nm, referente à recomposição do estado 

fundamental da BeetBlue, e uma banda positiva em 620 nm. Este resultado não pode ser 

explicado com facilidade, visto que nenhuma espécie com tempo de vida longo foi 

observada no experimento de absorção transiente com resolução de ps. Uma possível 

explicação pode estar relacionada a potência do pulso de cada sistema, informação que 

não estava disponível na ocasião do término desta Tese. O tempo de vida da espécie 

absorvendo em ca. 620 nm foi calculado através do ajuste não linear do decaimento em 

função do tempo empregando-se uma função monoexponencial (Figura 13). Tanto na 

solução aerada quanto na saturada com argônio os tempos de vida medidos são iguais a 

2,6 Ps (anexo 7.8). Praticamente o mesmo resultado foi obtido com excitação em 540 

nm, com tempo de vida de 3 Ps (dados não mostrados), que poderia ser explicado com a 

absorção de elétrons solvatados oriundos da ionização da água com dois fótons em 

regimes de alta potência do laser.109,110 De qualquer forma, este tempo de vida é uma 

ordem de grandeza menor do que aquele medido para a vulgaxantina-I (36 Ps), seja via 

KI ou fotossensibilização com [Ru(bpy)3]2+39 e o decaimento não foi observado em 

experimentos com outras betalaínas nas mesmas condições experimentais. 
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Figura 13 Espectros de absorção transiente resolvidos no tempo de BeetBlue em solução aerada e saturada com 
nitrogênio. [BeetBlue] = 1 10-5; pH = 5. 

Em água 25 ºC, a constante de difusão de oxigênio é 6,5 109 L mol–1 s–1 e a 

concentração de oxigênio em uma solução em contato com ar é 1,27 mmol L–1.111 Assim, 

o limiar de tempo para observação de sequestro do estado excitado por oxigênio 

molecular é 1,2 10–7 s, valor cerca de uma ordem de grandeza menor do o tempo de vida 

da espécie absorvendo ao redor de 620 nm, i.e. 2 Ps. Isso significa que o sequestro de 

uma espécie triplete poderia, a priori, ser observado, visto que requer menos tempo para 

ocorrer do que o tempo de vida da espécie. Apesar disso, não foi realizado um 

experimento saturando a solução com oxigênio nem o estudo com fotossensibilizadores 

triplete, e.g., [Ru(bpy)3]2+, ou em solução de iodeto de potássio para favorecer o 

cruzamento intersistemas pelo efeito de átomo pesado do iodo39, portanto, a formação de 

uma espécie triplete que absorva ao redor de 620 nm não pode ser descartada. Como 

referência, miraxantina-V não popula o estado triplete e não forma fotoprodutos quando 

excitada em 480 nm.40 Da mesma forma, considerando o potencial de pico anódico de 
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600 mV vs. Ag/AgCl e sabendo que este potencial é menor para BeetBlue no estado 

excitado pode-se postular a formação de uma espécie fotooxidada, e.g., um radical cátion, 

cuja absorção no estado eletronicamente excitado ocorre em ca. 620 nm. Experimentos 

preliminares em colaboração com o Prof. Maurício Baptista sugerem que BeetBlue não 

atua como fotossensibilizador para gerar oxigênio singlete. Contudo, esse resultado pode 

ser difícil de explicar considerando-se que betanina sequestra oxigênio singlete112 e não 

se sabe o comportamento da BeetBlue na presença de 1O2.  

BeetBlue tem um comportamento fotofísico que apresenta alguma similaridade 

com betalaínas, sendo pouco fluorescente o que se reflete em um tempo de vida do estado 

excitado de 14 ps e uma constante cinética para desativação não radiativa na ordem de 7 

× 1010 s–1. Este resultado poderia estar relacionado a desativação do estado S,�S* via uma 

troca para o estado n,�S* associado ao par de elétrons do nitrogênio 2-piperideínico 

desprotonado ou do nitrogênio seguida por uma intersecção cônica com o estado 

fundamental.40,110 Os dados de absorção transiente na escala de ns a Ps não podem 

inequivocamente diferenciar a formação de um fotoproduto da população do estado 

triplete, tampouco está descartado algum artefato experimental, sendo necessário explorar 

mais profundamente o problema nesta escala de tempo. 

3.3 Estabilidade hidrolítica 

A persistência de corantes em água é um fator determinante para a sua aplicação 

em alimentos, cosméticos e outros produtos destinados à utilização animal. 

Considerando-se a ausência da ligação aldimínica na BeetBlue, esperar-se-ia que esta 

quasibetalaína fosse mais estável em meio aquoso comparada às betalaínas. A 

persistência da BeetBlue em água foi monitorada por espectroscopia de absorção UV-

Vis a 60 ºC por 10 h. A Figura 14 mostra a diminuição da banda de absorção em 582 nm 

em função do tempo e, simultaneamente, o surgimento de uma pequena banda próxima a 
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400 nm. Este decaimento foi ajustado com uma função monoexponencial e permitiu a 

obtenção do valor de kobs de 1,47 10–3 min-1 e, consequentemente, da t1/2 de 682 min (11 

h). 

 

Figura 14 (a) Cinética de decomposição de BeetBlue em água, a 60 ºC e (b) monitoramento de decaimento da mesma 
em 582 nm. 

Surpreendentemente, quando comparada a Bn e BtP, que possuem valores de t1/2 

de 2 h e 10 h113, respectivamente, BeetBlue não teve maior persistência em água do que 

a betalaína de maior t1/2 (BtP). Estes resultados demonstram que a substituição da ligação 

imínica pela ligação carbono-carbono em BeetBlue não lhe confere estabilidade superior 

a betalaínas. Este resultado pode ser explicado considerando que na sua forma imino-

protonada, BeetBlue possui três carbonos eletrofílicos (C4, C6 e C8, Figura 8b). O 

ataque da água ao C6 no anel 2-piperideínico sugere abertura do anel, de forma análoga 

ao que acontece com betalaínas, sendo este equilíbrio uma etapa crítica da biossíntese 

desses pigmentos naturais. A ocorrência do ataque é favorecida com a protonação do 

nitrogênio 2-piperideínico que ativa o C6 para o ataque. Desta forma, optou-se por 

determinar os pKas da BeetBlue e investigar o efeito do pH do meio sobre a sua hidrólise. 

Apesar de parecer uma medida simples, determinar o pKa da BeetBlue 

espectrofotometricamente (dada a sua solubilidade inferior a 10–4 mol L–1 em água) 

envolve contornar a concorrência entre os equilíbrios ácido-base e reações de degradação 

que se iniciam na escala de tempo de minutos em condições fortemente ácidas ou 
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alcalinas (pH < 2 ou pH > 10). Os espectros de absorção e emissão de soluções de 

BeetBlue foram adquiridos em tampão Britton-Robinson (universal, 

borato/fosfato/acetato, 0,4 mol L–1) na faixa de pH entre 2 e 12. As soluções eram 

preparadas imediatamente antes da medida, mantendo-se a concentração de BeetBlue 

constante, para evitar que a ocorrência de decomposição comprometesse a medida. 

Os resultados obtidos por absorção e fluorescência tem perfil similar (Figura 15). 

Os seguintes valores de pKa foram calculados através de ajuste não linear dos dados 

empregando-se uma função sigmoide absorção: absorção, pKa1 = 2,9 e pKdecomp = 9,5; 

fluorescência: pKa1 = 2,4 e pKdecomp = 9,8. O valor em torno de 2,4 pode ser atribuído aos 

ácidos carboxílicos, que apesar de serem diferentes eles possuem valores de pKa muito 

próximos, sendo difícil diferenciá-los.114,115 O valor em torno de 9,8 pode ser atribuído 

ao pKa de decomposição da BeetBlue, uma vez que o último ponto (pH 12) apresenta 

absorção e emissão igual a zero na das bandas referentes a quasibetalaína. Apesar do 

experimento não possuir resolução suficiente para se inferir o pKa da imina presente no 

anel 2-piperideínico, nota-se uma inflexão sistemática entre o pH 6 e 7 (circulada de azul) 

tanto no experimento por absorção quanto no experimento por emissão, sugerindo que 

este valor pode se encontrar nesta faixa. 
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Figura 15 Titulação de BeetBlue com Tampão Britton-Robinson (pH 2 a 12), a 25 ºC: (a) espectro de absorção de 
BeetBlue em diferentes pHs; (b) gráfico de máximo de absorção em 580 nm versus pH; (c) espectro de BeetBlue em 
diferentes pHs; (d) gráfico de máximo de emissão em 620 nm versus pH. 

Após a determinação dos pKas, seguiu-se com a investigação a estabilidade de 

BeetBlue em diferentes pHs (pH 2 – 10), através de cinéticas realizadas a 60 ºC. Este 

experimento foi realizado em dois meios diferentes: tampão Britton-Robinson e tampão 

fosfato. Ambos apresentaram resultados estatisticamente iguais e, portanto, será 

apresentado apenas os resultados obtidos com tampão fosfato, uma vez os dados 

reportados na literatura para Bn e BtP foram realizados neste meio61,113. Apesar do fosfato 

não ser capaz de tamponar em toda a faixa de pH estudada (pKa1 = 2,1, pKa2 = 7,2 e pKa3 

= 12,1), este sistema já foi usado neste tipo de estudo e o pH116, medido a 25 ºC antes e 

após cada experimento, não se alterou. Após a obtenção do perfil cinético, os valores de 

λabs de BeetBlue em cada pH foram medidos e colocados em função do tempo (anexos 

7.9 e 7.10). Os valores obtidos de kobs e da t1/2 podem ser encontrados na Figura 16.  
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pH kobs (min–1) t1/2 (min) 

2 3,1 10-2 32 

3 8,0 10-3 125 

4 1,9 10-3 529 

5 2,9 10-3 341 

6 5,2 10-3 193 

7 1,8 10-2 56 

8 4,7 10-2 21 

9 9,5 10-2 10 

10 2,5 10-1 4 

 

Figura 16 Dependência do valor de logkobs com o pH do meio para BeetBlue e Bn à 60 ⁰C em tampão Fosfato e valor 
de logkobs para BeetBlue em água representado pela linha tracejada. Tempo de vida (t1/2) e constante de decaimento 
observada (kobs) de BeetBlue em função do pH, com tampão fosfato 10 mM, a 60 ºC. 

Observou-se que, independente do pH, a decomposição de BeetBlue se deu mais 

rapidamente em tampão fosfato do que em água deionizada, sugerindo a interferência do 

componente do tampão na degradação da quasibetalaína. De maneira geral, pode-se 

observar que em pHs entre 4 e 7, a t1/2 tende a ser maior do que em meios mais ácidos ou 

mais básicos. Este perfil pode ser melhor observado na Figura 16, onde nota-se uma 

concavidade para cima, com o mínimo em pH 4. Este perfil já foi observado e estudado 

no nosso grupo de pesquisa com BtP e Bn 61,113, onde se relata a ocorrência de catálise 

ácida na região de pH entre 2 e 4 e catálise básica na região de pH entre 8 e 11 separadas 

por uma faixa de pH independente entre 5 e 7 (Figura 16). No caso da Bn, os produtos 

de degradação formados em tampão fosfato pH 2 e 9 são os mesmos, apesar da diferença 

em suas constantes de formação, sendo eles ácido betalâmico, ciclo-DOPA e seus 

respectivos produtos de oxidação e descarboxilação. A comparação entre as curvas 

(Figura 16) sugere que BeetBlue é mais estável do que Bn em pH 2 a pH 5. As curvas 

se cruzam em pH 6 e em pHs alcalinos a BeetBlue é mais instável. Quando comparada a 

BtP, a quasibetalaína é mais estável somente entre pH 2 e 3. 
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O perfil encontrado para a curva de pH versus logkobs indica que BeetBlue está 

sofrendo catálise ácida e básica. Desta forma, para avaliar uma possível catálise mediada 

pelos sais na reação de hidrólise, as concentrações de tampão fosfato (pH = 6,2) e acetato 

(pH = 5,8) foram alteradas e as cinéticas de degradação monitoradas. O gráfico de kobs 

versus a concentração do tampão em pH constante é capaz de indicar a ocorrência ou não 

de catálise geral ou nucleofílica: obtenção de uma reta crescente ou decrescente indica a 

ocorrência de catálise geral ou nucleofílica, enquanto a obtenção de uma reta horizontal 

indica a não ocorrência de catálise.117 Os espectros de absorção em função do tempo e os 

decaimentos no λabs de BeetBlue nestas condições podem ser encontrados nos anexos 

7.11 a 7.14. Observa-se nos dois casos que quanto maior a concentração do sal, maior é 

a constante kobs e, consequentemente, menor é o tempo de meia vida (t1/2). Tal fato fica 

ainda mais evidente quando construímos um gráfico das constantes kobs versus a 

concentração do tampão (Figura 17), onde observa-se uma correlação linear crescente 

entre esses dois parâmetros, evidenciando a ocorrência de catálise básica geral ou catálise 

nucleofílica como a via de decomposição da BeetBlue. O efeito do tampão fosfato sobre 

a hidrólise de BeetBlue se mostrou maior do que o do tampão acetato, sendo a constante 

kobs do primeiro aproximadamente 2,5 vezes maior do que a do segundo em quase todas 

as concentrações. 
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Figura 17 Correlação entre os valores de kobs obtidos através do monitoramento do decaimento de BeetBlue em tampão 
fosfato e acetato e a concentração do tampão. 

Posteriormente, com o intuito de investigar a ocorrência de catálise básica geral ou 

catálise nucleofílica pelos tampões estudados, cinéticas em tampão fosfato 100 mmol L-1 

e tampão acetato 100 mmol L-1 foram acompanhadas por HPLC-DAD-HRMS-ESI(+). 

Em ambos os ensaios, nota-se inicialmente a presença de apenas um pico cromatográfico 

com tempo de retenção 9,2 min e m/z 289, correspondente à BeetBlue protonada. Com o 

decorrer do tempo, observa-se a diminuição de sua intensidade e o surgimento de dois 

produtos: um aos 9,7 min com m/z 287 e 243 e outro aos 10,3 min com m/z 275 e 259 

(Figura 18 e Figura 19). Uma vez que os produtos observados são semelhantes para os 

dois tampões utilizados, confirma-se a ocorrência de catálise básica geral. As m/z 287 e 

243 podem ser atribuídas à neoBeetBlue e ao seu produto de descarboxilação (–44 u), 

respectivamente. O fato de estas m/z encontrarem-se em um mesmo pico cromatográfico 

indica que a descarboxilação da neoBeetBlue é um artefato analítico, ocorrido no interior 

do espectrômetro de massas. Caso a descarboxilação ocorra no meio reacional, a 

polaridade do composto formado é suficientemente alterada para que ocorra separação 

cromatográfica, de maneira que um pico com tempo de retenção diferente seria 

observado. Já para as m/z 275 e 259 encontradas no tempo de retenção 10,3 min, não foi 
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possível propor estruturas. As diferenças de m/z entre a BeetBlue e os possíveis produtos 

revelam perdas inespecíficas de 14 e 28 u, que são de difícil atribuição. 

 

Figura 18 Análise de HPLC-MS de alta resolução com ionização por eletrospray no modo positivo de BeetBlue em 
Tampão Fosfato 100 mmol L-1 com a amostra sendo aquecida a 60 ºC: (a) cromatogramas obtidos a cada 30 minutos 
durante 210 min; (b) monitoramento do decaimento da área dos picos correspondentes às massas encontradas; (c) 
espectro de massas de alta resolução do pico com tR = 9,2 min; (d) espectro de massas de alta resolução do pico com 
tR = 9,7 min; (e) espectro de massas de alta resolução do pico com tR = 10,3 min. 
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Figura 19 Análise de HPLC-MS de alta resolução com ionização por eletrospray no modo positivo de BeetBlue em 
Tampão Acetato 100 mmol L-1 com a amostra sendo aquecida a 60 ºC: (a) cromatogramas obtidos a cada 30 minutos 
durante 480 min; (b) monitoramento do decaimento da área dos picos correspondentes às massas encontradas; (c) 
espectro de massas de alta resolução do pico com tR = 9,2 min; (d) espectro de massas de alta resolução do pico com 
tR = 9,7 min; (e) espectro de massas de alta resolução do pico com tR = 10,3 min. 

Com este conjunto de dados, iniciou-se a interpretação dos resultados. Mesmo com 

a troca da ligação aldimínica pela ligação C–C ainda há ocorrência de catálise ácida 

específica e catálise básica geral como via de decomposição. Isto é explicado pelo fato 

do anel 2-piperideínico também ser suscetível a hidrólise. Esta via de decomposição 

levaria à abertura deste anel, que já foi reportada como via alternativa para hidrólise de 
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Bn61 e para o próprio HBt20,118. A Figura 20 mostra as curvas de especiação aproximadas 

de BeetBlue, Bn e BtP, obtidas através do programa CurTiPot e dos pKas destas 

moléculas, sem considerar a força iônica do meio, sendo, portanto, aproximadas. Os pKas 

de Bn e BtP foram retirados da literatura.114,115 

Em pH 2 é possível observar que a forma majoritária da quasibetalaína é a 

positivamente carregada (azul), enquanto no tampão fostato teria-se uma mistura das 

formas H3PO4 e H2PO4
-. Pode-se inferir que nesta faixa ocorra catálise ácida específica 

(CAE), uma vez que o C6 da BeetBlue se encontra com uma alta densidade de carga 

positiva, estando suscetível ao ataque da água. Conforme há o aumento do pH, aumenta-

se também a fração de moléculas de BeetBlue com as duas porções carboxílicas 

desprotonadas (vermelho) o que diminui a densidade negativa de C6, diminuindo, 

portanto, a suscetibilidade ao ataque da água e justificando o aumento gradativo da 

estabilidade até pH 4. Bn e BtP se encontram totalmente protonadas em pH 2 e também 

é reportado ocorrência de CAE, com a hidrólise tanto na imina exocíclica, quanto a 

abertura do ciclo.61,113 O fato de existirem dois sítios ativados pode justificar a menor 

estabilidade de ambas quando comparadas com BeetBlue nesta faixa. 

A partir de pH 5 observa-se o aumento da forma totalmente desprotonada da 

BeetBlue (preto). Nesta forma o C6 encontra-se desativado e era previsto uma maior 

persistência da quasibetalaína, porém o que se observa é o comportamento oposto. Em 

pH igual a 6, observa-se a presença majoritária do espécime H2PO4
– e o início do 

aparecimento de HPO4
2-, ambos capazes de ativarem a água para o ataque ao C6. Neste 

caso então infere-se a ocorrência de catálise básica geral (CBG) com participação dos 

componentes do tampão. Conforme há o aumento do pH, aumenta a fração do espécime 

HPO4
2-, que é uma base mais forte e, consequentemente, também se observa o aumento 

o kobs da degradação de BeetBlue. A partir de pH 9 espera-se o início ocorrência de 



 

69 
 

catálise básica específica (CBE), com a participação direta do hidróxido na abertura do 

anel 2-piperideínico. 

Em pH 4 e pH 6 ocorre o cruzamento com as curvas de BtP e Bn, respectivamente, 

indicando uma maior estabilidade das betalaínas a partir deste ponto. Nesta faixa as 

betalaínas se encontram negativamente carregadas e é reportada também a ocorrência de 

CBG.61,113 Com a alta densidade de carga negativa presente no anel 2-piperideínico, 

infere-se que a hidrólise esteja acontecendo na imina exocíclica.61,113 Estes dados nos 

mostram que ao obter uma ligação C–C em busca de evitar a hidrólise da imina exocíclica, 

acabou-se ativando mais o C6 e provocando a hidrólise via abertura de anel na porção 

betalâmica do composto, reação esta que se mostrou mais sensível à CBG e à CBE e 

menos sensível a CAE. 
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Figura 20 Curva de especiação de H3PO4, BeetBlue, Betanina e Indicaxantina, obtidos através do programa CurTiPot 
e dos pKas dos compostos. 

O produto de hidrólise com abertura do anel 2-piperideínico não foi observado na 

análise de HPLC-DAD-HRMS-ESI(+), o que pode ser explicado pelo fato de se tratar de 

um equilíbrio entre a forma cíclica e a forma aberta. Possivelmente, este equilíbrio está 

deslocado para a forma fechada nas condições analíticas empregadas. Este experimento, 

porém, mostrou a presença da neoBeetBlue, que pode ser formada em meio básico 

através da oxidação do anel 2-piperideínico (Esquema 8). 
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Esquema 8 Proposta para a oxidação do anel 2-piperideínico de BeetBlue e formação de neoBeetBlue. 

O Esquema 9 mostra um resumo dos possíveis produtos da decomposição de 

BeetBlue. Assim como as betalaínas, BeetBlue possui três carbonos eletrofílicos, sendo 

eles C4, C6 e C8. A hidrólise no C6 leva à abertura do anel 2-piperideínico resultando na 

4,5-seco-BeetBlue, sendo esta podendo ser mediada por catálise ácida específica e 

catálise básica geral e específica. Ainda pode-se pensar no ataque da água ao C4 e C8, 

que levaria à hidroxilação destas posições resultando na 4-hidro-BeetBlue e na 8-hidro-

BeetBlue, respectivamente. Em meio básico também pode ocorrer a oxidação do anel 2-

piperideínico, que resulta na formação da neoBeetBlue. 

 

Esquema 9. Estrutura da BeetBlue e dos produtos de hidrólise, hidratação e oxidação. 

3.4 Efeitos de interações intermoleculares sobre a fotofísica de BeetBlue 

Sabe-se que o meio exerce grande influência sobre as propriedades fotofísicas das 

betalaínas.45,85 A caracterização fotofísica e estrutural de BeetBlue indica que este 

composto possui a coloração azul devido ao aumento do sistema conjugado em 

comparação com betalaínas. As constantes kr e knr da quasibetalaína sugerem que o seu 

baixo ɸFl deve ocorrer principalmente pela perda de energia vibracional. Sendo assim, 

este item apresentará os efeitos de mudança de solvente, polaridade, viscosidade e 
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diminuição da camada de solvatação de água nas propriedades fotofísicas da 

quasibetalaína, na tentativa de compreender melhor as suas propriedades. 

3.4.1 Efeitos de solventes moleculares 

A interação de fluoróforos com solventes pode ser descrita em termos dos 

momentos de dipolo do estado fundamental e excitado, PG e PE, respectivamente e os 

campos reativos ao redor destes dipolos.119 Estes campos podem ser divididos naqueles 

resultantes de alterações na distribuição de carga na molécula e aqueles derivados da 

reorganização do solvente. Há várias formas de racionalizar estes parâmetros em função 

das diferenças nas frequências de absorção e de emissão e de alguns parâmetros físico-

químicos. Uma aproximação muito utilizada é a equação de Lippert, também conhecida 

como Lippert-Mataga (Eq. 1): 

ῡ − ῡ =
2

ℎ𝑐
ɛ − 1

2ɛ + 1 −
𝑛 − 1

2𝑛 + 1
(µ − µ )

𝛼 + 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. 
Eq. 1 

onde, h (6,6256 × 10-34 J s) é a constante de Plank, c (2,9979 × 1010 cm s-1) é a velocidade 

da luz no vácuo, ῡA e ῡE são os números de onda (cm-1) da absorção e emissão, 

respectivamente. 

No estudo de betalaínas nunca foi possível o uso da equação de Lippert-Mataga 

visto que estes compostos não são solúveis ou estáveis o suficiente em um número 

representativo de solventes moleculares. Contudo, BeetBlue é solúvel em álcoois leves, 

2,2,2-trifluoroetanol (TFE) e 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropanol (HFIP). Observou-se que 

no caso de metanol (MeOH) e dimetilsulfóxido (DMSO) a solução de BeetBlue era 

amarela, mas se tornava parcialmente rosa com a adição de ácido para-toluenossulfônico 

(Figura 21). Com os máximos de absorção e emissão e com o valor de momento de dipolo 

obtido através de cálculo teórico em nível DFT SMD(H2O)/B3LYP/6-31+G(d,p)), PG = 

11 D, tentou-se aplicar a equação de Lippert-Mataga para cálculo do valor de PE. Embora 
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não tenha sido observada uma relação linear (dados não apresentados, Adj-R2 = –0,24), 

é possível estimar se o efeito do solvente se relaciona com uma mudança no momento de 

dipolo ou não. O aumento da polaridade do meio resulta em deslocamento batocrômico 

no espectro de absorção pode sugerir um estado excitado mais polar que o fundamental. 

O efeito observado não é sistemático e não foi possível relacionar efeitos de solvente com 

variações na polaridade resultantes da excitação. Como exercício, o uso do coeficiente 

angular obtido empregando-se a equação de Lippert-Mataga, mesmo não descrevendo um 

comportamento sistemático, resulta em um valor de PE igual a 12 D. Curiosamente, a 

fluorescência em isopropanol seco é uma ordem de grandeza maior que em água. Fato 

que pode ser explicado pela eventual presença de água residual nos outros solventes, 

apesar dos nossos esforços na secagem ou aquisição de solventes secos em frascos sure-

seal. 

 

Figura 21. Espectros de absorção e emissão corrigidos de BeetBlue em solventes moleculares. Os números nos 
espectros de emissão indicam a escala de intensidade em unidades arbitrárias. 

Finalmente, as amostras foram submetidas a medidas de cor com iluminador CIE 

D75 com ângulo de observador de 2º. Cor é uma questão que associa as propriedades 
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físicas de um material, como a sua reflectância, com a percepção do observador. Assim, 

existem diversas formas de relatar cor e de medi-la. Empregando o espaço de cor CIELu'v' 

foram sistematizados os resultados obtidos com o estudo das soluções de BeetBlue em 

diferentes solventes (Figura 21). Em água, a solução se torna mais violeta, sendo que o 

aumento da acidez do solvente, e.g., TFE, HFIP, ou a adição de ácido deslocam a cor 

mais para o azul. Em todos os casos, as soluções parecem visualmente violeta-azulado ou 

diversas tonalidades de azul, fato que pode ser distorcido pela cor do gráfico na Figura 

22. O aumento da concentração de BeetBlue em TFE não resultou na mudança dos 

comprimentos de onda de absorção, mas levaram a uma mudança na percepção da cor 

conforme a concentração, i.e., a solução parece mais azul visualmente quando diluída e 

mais violeta quando concentrada. Estes resultados ajudam a caracterizar adequadamente 

a cor da BeetBlue em solução e fornecem indícios da importância da protonação do 

nitrogênio 2-piperideínico para a cor azul desta quasibetalaína. 

 

Figura 22 Cor da BeetBlue em solução com solventes moleculares diversos (a) e ampliação da região de interesse (b). 
Os valores de u' e v' foram adquiridos em um espectrofotômetro Cary 50 Bio com o programa Color com parâmetro de 
iluminador CIE D75 e ângulo de observador 2º. A concentração de BeetBlue foi mantida constante em todos os 
experimentos e é igual a 10 Pmol L–1. 

3.4.2 Interação de BeetBlue com lantanídeos 

O resultado obtido com solventes mais básicos poderia ser explicado considerando 

que a desprotonação da BeetBlue compromete a conjugação do sistema 

diazapolimetínico e desloca a banda de absorção para comprimentos de onda mais curtos, 

a b

TFE /2

TFE
HFIP

MeOH

DMSO

i-PrOHi-PrOH, H+

DMSO, H+

MeOH, H+
W

TFE x5

TFE x2
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tornando-a amarela. Contudo, o dado de pH assumindo que o pKaH do anel 2-piperideínico 

esteja ao redor de 7 sugere que se esta hipótese estiver correta a água deve desempenhar 

um papel fundamental para manter a deslocalização ou algum outro fenômeno que 

preserve a cor azul. Desta forma, considerando-se que o complexo betanina-Eu3+, 

previamente utilizado para quantificação de esporos de Bacillus anthracis120, é amarelo 

decidiu-se investigar como lantanídeos afetariam a absorção da BeetBlue, visto que Eu3+ 

se ligou ao sistema 2,6-dicarboxi-2-piperideínico da betanina estabelecendo uma ligação 

coordenada com o nitrogênio do anel, que está desprotonado.120  

A interação de BeetBlue com Dy3+, Eu3+, Gd3+, Nd3+, Er3+, Ho3+, Pr3+ e Yb3+ foi 

investigada empregando-se o método das variações contínuas, ou método de Job, que 

permite o estudo da variação da absorção e a determinação da estequiometria dos 

complexos formados. Embora tenha limitações121,122, o método é simples e consiste na 

construção de um gráfico da medida da concentração do complexo (e.g. absorção) versus 

a fração molar de um dos reagentes, enquanto a soma das concentrações dos reagentes é 

mantida constante.122,123  

Os espectros de absorbância obtidos mostram que com o aumento da fração molar 

dos lantanídeos ocorre a diminuição da absorbância da solução, provocada tanto pela 

formação do complexo quanto pela diminuição da concentração de BeetBlue (Figura 

23). Portanto, para a construção do gráfico de Job, foi necessário corrigir a absorbância 

(vide item 5.3.1.2), considerando apenas a influência dos lantanídeos sobre a absorção da 

BeetBlue (absorbância do complexo). O máximo da parábola (Figura 24) da maioria dos 

complexos estudados ficou mais próxima a 0,5, indicando que a estequiometria dos 

complexos é 1:1. O único caso em que isto não foi observado foi com Nd3+, onde o 

máximo da parábola ficou mais próximo de 0,33, indicando uma estequiometria 2:1. 
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Figura 23 Espectro de absorção dos complexos de BeetBlue com Dy3+, Eu3+, Gd3+, Nd3+, Er3+, Ho3+, Pr3+ e Yb3+, 
variando a razão entre as concentrações dos compostos. [BeetBlue] = 15 – 1,5 µmol L-1. [Lantanídeos] = 1,5 – 15 µmol 
L-1. 



 

77 
 

 

Figura 24 Gráfico de Job para os complexos de BeetBlue com Dy3+, Eu3+, Gd3+, Nd3+, Er3+, Ho3+, Pr3+ e Yb3+. 
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O gráfico de Job só permite inferir a estequiometria média do complexo, não 

dando nenhuma informação sobre a natureza dos sítios ligantes. O ácido 2,6-dipicolínico 

(DPA) forma complexos estáveis com lantanídeos124,125. Como representado na Figura 

25, observa-se que o complexo envolve a participação do nitrogênio (comprimento da 

ligação Ln–N, 267 pm).126 Uma vez que o anel presente em BeetBlue possui grande 

semelhança estrutural com o DPA, espera-se que o complexo de lantanídeos com a 

quasibetalaína também possua uma estrutura semelhante. No caso de BeetBlue, para 

ocorrer a participação do nitrogênio do anel 2-piperideínico da quasibetalaína na 

formação do complexo seria necessário a perda do próton. A ligação Ln-N é mais longa 

do que no complexo com DPA, devido à não aromaticidade do anel de BeetBlue, 

resultando em uma densidade positiva baixa neste nitrogênio. Cálculos teóricos com um 

complexo de Ln3+ indicam uma distância similar, de 270 pm. O deslocamento 

hipsocrômico do complexo BeetBlue-lantanídeo comparado à quasibetalaína livre, de 

582 nm para aproximadamente 450 nm, não pode ser explicado pela desprotonação e 

diminuição da transferência de carga entre os átomos de nitrogênio da BeetBlue. 

Contudo, os átomos mais eletronegativos da BeetBlue estão no anel 2,6-dicarboxi-2-

piperideínico; portanto, o vetor momento de dipolo se orienta com a seta indicando 

densidade negativa na direção do anel. No complexo com Ln3+, a densidade positiva se 

localiza na porção 2-piperideínica ligada ao lantanídeo e o vetor tem sua direção invertida. 

A protonação da porção carboxilato causa uma grande redução do momento de dipolo, 

de 38 D para 11 D, mantendo a direção do vetor (Figura 25). A deslocalização da carga 

positiva em betalaínas e BeetBlue aumenta a densidade de carga positiva na porção pirrol 

da BeetBlue ou aldimínica nas betalaínas. Contudo, os ácidos carboxílicos na porção 

piperideínica destes compostos favorecem que o vetor momento de dipolo aponte na 

direção do anel dado o efeito indutivo. Estes dois efeitos combinados, aliados ao efeito 
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de substituintes sobre as cargas formais, definem a direção e magnitude do vetor momento 

de dipolo, que influenciam a energia os orbitais envolvidos nas transições eletrônicas e, 

consequentemente, na absorção/cor das substâncias. A relação entre os resultados obtidos 

com lantanídeos e com solventes moleculares é complexa e pode envolver efeitos como 

agregação e solvatação preferencial. Embora esta Tese não apresente uma explicação 

clara para a mudança de cor ela está, de alguma forma, relacionada com o efeito da 

complexação sobre a distribuição de carga na BeetBlue. 

 

 

Figura 25 Complexo lantanídeo (La) – ácido 2,6-dipicolínico com estequiometria 1:1 destacado no quadro pontilhado 
e formação do complexo de BeetBlue com lantanídeos (Ln) com provável estrutura do complexo com estequiometria 
1:1. Estruturas e setas de vetor momento de dipolo (δ+⟼δ–) e sua magnitude calculados em nível 
SMD(H2O)/B3LYP/LANL2DZ com BeetBlue totalmente protonada, com as porções carboxílicas desprotonadas e com 
um átomo de Ln ligado ao sistema 2,6-dicarboxi-2-piperideínico desprotonado sem ligantes adicionais, perfazendo um 
cátion com carga +1. 

m = 25 D

m = 38 Dm = 11 D
d(N–La) = 270 pmd(N–H) = 102 pmd(N–H) = 102 pm
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3.4.3 Efeito da viscosidade do solvente 

A polaridade e a viscosidade do solvente influenciam o rendimento quântico, pois 

afetam a diferença de energia entre o estado fundamental e o estado excitado dada a 

estabilização diferencial do estado fundamenta e excitado da espécie.119 Contudo, é difícil 

separar esses efeitos. O aumento da viscosidade do meio restringe o grau de liberdade 

vibracional e rotacional do estado excitado e, consequentemente, aumenta o ɸFl. Como 

nossos dados fotofísicos sugerem que em BeetBlue seu baixo ɸFl é devido à grande perda 

energia vibracional no estado excitado, decidiu-se realizar um estudo a fim de avaliar o 

aumento da viscosidade do meio no ɸFl da quasibetalaína. Porém, quando há uma 

mudança na viscosidade do meio, normalmente há também uma mudança paralela da 

polaridade, sendo difícil avaliar qual parâmetro está ocasionando o possível efeito no ɸFl. 

Desta forma, optou-se por trabalhar com misturas binárias de glicerol/água (Gli/H2O), 

2,2,2-trifluoretanol/água (TFE/H2O) e glicerol/2,2,2-trifluoretanol (Gli/TFE), 

empregando-se uma metodologia descrita no grupo85, para avaliar o efeito da polaridade 

e da viscosidade do meio sobre as propriedades fotofísicas de BeetBlue. A mistura binária 

Gli/H2O permite variar a viscosidade do meio em mais de 100 x e, no caso da mistura 

TFE/H2O, apesar da viscosidade apenas dobrar, a polaridade diminui muito mais do que 

para a mistura de Gli/H2O (Tabela 4).85 O TFE foi o solvente de escolha devido a maior 

solubilidade e estabilidade das betalaínas neste solvente45. 

Tabela 4 Viscosidade (η), permissibilidade relativa (ɛr) e índice de refração (nD) de água, glicerol e 2,2,2-
trifluoretanol.127 

 ηa (cP) ɛr
b nD

b 

Água (H2O) 0,893 80,1 1,333 

Glicerol (Gli) 945 46,5 1,474 

2,2,2-Trifluoretanol (TFE) 1,73 27,7 1,291 

  a 25 ºC; b 20 ºC 
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O espectro de excitação e emissão de BeetBlue em diferentes proporções das 

misturas citadas acima pode ser observado na Figura 26. Nota-se o aumento da 

intensidade de fluorescência conforme o aumento de Gli ou TFE nas três misturas 

estudadas, sendo este menos intenso na mistura TFE/H2O. Também foram calculados os 

ɸFl, onde observou-se um efeito muito maior da viscosidade do meio quando comparado 

a polaridade (Figura 27). Enquanto na mistura 90 %m/m TFE/H2O apresentou um 

aumento no ɸFl de aproximadamente 3 vezes quando comparado ao valor em água, a 

mistura de 90 %m/m Gli/H2O apresentou um aumento de 100 vezes e a mistura 90 %m/m 

Gli/TFE apresentou um aumento de aproximadamente 130 vezes neste mesmo parâmetro.  

 

Figura 26 Espectros de excitação (λEm = 620 nm) e emissão (λEx = 570 nm) de BeetBlue a 25 ºC em diferentes frações 
molares das misturas: (a) 2,2,2-trifluoretanol/água, (b) glicerol/água e (c) glicerol/2,2,2-trifluoretanol. 
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Figura 27 Relação entre os rendimentos quânticos de fluorescência (фFl) de BeetBlue e a fração mola (ꭓ) das misturas 
2,2,2-trifluoreranol/H2O, glicerol/H2O e glicerol/2,2,2-trifluoretanol. Valores de viscosidades relatados em preto e de 
polaridade empírica em vermelho. 

A Dra. Ana Clara Beltran Rodrigues mediu previamente a polaridade empírica, 

ET(30), utilizando a  e a viscosidades das misturas estudadas. Alguns destes valores são 

relatados na Figura 27. O efeito do TFE sobre o ɸFl já foi estudado para BtP e cBeet12045 

e o resultado obtivo foi compatível para o encontrado para BeetBlue (2 e 4 vezes maior 

em TFE do que em água, respectivamente)45. Este resultado pode ser explicado pelo 

envolvimento de ligações de hidrogênio intermoleculares na desativação não-radiativa da 

quasibetalaína e das betalaínas no estado excitado.45  

Na fração molar 0,6 observa-se um aumento pronunciado de ɸFl quando 

comparamos as misturas TFE/Gli e H2O/Gli, sendo a primeira o maior valor. Neste ponto 

há uma variação relativamente baixa de ET(30), aproximadamente 1 kcal mol-1, porém a 

viscosidade aumenta de 9,846 cP na mistura H2O/Gli para 133,1 cP na mistura TFE/Gli. 

O mesmo efeito ocorre quando comparamos outros pontos deste gráfico, como, por 

exemplo, a fração molar 0 e 0,6 da mistura TFE/Gli. Desta forma, infere-se que o efeito 

da viscosidade se mostrou mais importante do que a polaridade. Os dados também 
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confirmam os resultados obtidos na caracterização fotofísica, indicando que tanto a 

retirada de água do sistema, quanto a restrição do grau de liberdade vibracional aumentam 

o ɸFl, sendo o último um aumento mais pronunciado. 

3.4.4 BeetBlue em micelas reversas 

Os experimentos com misturas binárias apontaram que a presença de água afeta o 

ɸFl. Uma maneira de controlar a quantidade de água presente na camada solvatação de 

um composto é o confinamento dos mesmo em uma micela reversa128,129,130, permitindo 

avaliar o efeito da água no ɸFl de maneira mais efetiva. O tensoativo dioctilsulfoccinato 

de sódio (AOT) é conhecido por ser capaz de formar micelas reversas quando dissolvido 

em solventes orgânicos não polares, no caso heptano, e também ser capaz de 

compartimentalizar relativamente grandes quantidades de água. O número de moléculas 

de água presente em soluções micelares do tensoativo AOT é descrita pelo parâmetro W0, 

definido como (Eq. 2): 

𝑊 =  
[𝐻 𝑂]
[𝐴𝑂𝑇] Eq. 2 

O raio hidrodinâmico (RH) da micela desse compartimento aquoso é diretamente 

proporcional ao W0
 (Eq. 3):131  

𝑅 = 1,5 + 0,175𝑊  Eq. 3 
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Figura 28 Espectros de absorção de BeetBlue em meio aquoso e em micelas reversas de AOT/heptano. [BeetBlue] = 
1,5 x 10-6 mol L-1; [AOT] = 0,1 mol L-1 em heptano; W0 = [H2O]/[AOT]. 

O confinamento da BeetBlue na cavidade de micelas reversas de AOT ocasionou 

um deslocamento hipsocrômico de 10 nm no λabs com relação ao espectro em água 

(Figura 28). Além disto, também ocorre uma diminuição da absorção conforme aumenta-

se o valor de W0 (Abs = 0,082 em água e Abs = 0,016 em W0 = 20). Ao avaliarmos os 

espectros de emissão e excitação obtidos nas soluções micelares, com relação ao em água, 

observa-se um aumento na intensidade de ambos conforme diminui-se o W0, que também 

pode ser observado ao analisar os espectros sincronizados (Figura 29). Ao contrário do 

que ocorre nos espectros de absorção, nenhum deslocamento de λmáx foi observado nos 

espectros de emissão e excitação. 
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Figura 29 (a) Espectros de emissão e excitação (λEx = 570 nm; λEm = 620 nm) e (b) espectros sincronizados (delta = 
20 nm) de BeetBlue em meio aquoso e em micelas reversas de AOT/heptano, a 25 ºC. [BeetBlue] = 1,5 x 10-6 mol L-

1; [AOT] = 0,1 mol L-1 em heptano; W0 = [H2O]/[AOT]. 

Devido ao grande aumento da intensidade nos espectros de emissão, optou-se por 

calcular o rendimento quântico de fluorescência (ɸFL) nas soluções micelares estudadas 

e, como o esperado, o ɸFL aumenta conforme o volume da cavidade aquosa da micela 

diminui (Figura 30). Já em W0 = 20 o ɸFL aumenta 40 vezes quando comparado com o 

valor em água (ɸFL = 2,45 % em W0 = 20). Em W0 = 2 o aumento do ɸFL é ainda mais 

significativo, sendo 190 vezes maior do que o valor reportado em água (ɸFL = 11,37 % 

em W0 = 2). Tal resultado pode ser atribuído a dois fatores, a diminuição da quantidade 

de moléculas de água presentes na cavidade em valores menores de W0 e/ou o 

confinamento da BeetBlue dentro da cavidade. A presença de água tem mostrado 

constantemente afetar o ɸFl da quasibetalaína. Uma das hipóteses que justificaria este 

efeito seria que a energia do estado excitado de BeetBlue pode ser próxima da energia de 

vibração da água, desta forma ocorre a transferência de energia para a água, que a perde 

vibracionalmente. Com a diminuição de W0, há uma consequente diminuição do raio 

hidrodinâmico e da quantidade de moléculas de água presentes no poço, desta forma há 

uma diminuição da solvatação do estado excitado de BeetBlue dentro da cavidade, 

levando ao aumento do ɸFl. Já o segundo fator pode ser explicado, pois o confinamento 

da BeetBlue dentro da cavidade da micela reversa resultaria em uma restrição dos graus 
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rotacionais (assim como ocorre em meios viscosos) e, consequentemente, em uma menor 

perda de energia por processos não radiativos. 

 

Figura 30 Correlação entre o rendimento quântico de fluorescência (ɸFL) de BeetBlue e o valor de W0 ([H2O]/[AOT]) 
das micelas reversas de AOT/heptano. 

3.4.5 Interação entre BeetBlue e albumina sérica bovina 

Proteínas são umas das mais importantes moléculas bioativas, sendo responsáveis 

por uma série de funções no organismo. A albumina sérica, por exemplo, é a proteína 

mais abundante do plasma sanguíneo e é responsável pelo transporte de uma grande gama 

de compostos endógenos e exógenos.132 O estudo da interação de fluoróforos com esta 

classe de proteínas é uma importante ferramenta no estudo da sensibilidade das 

propriedades fotofísicas destes compostos à modificações nas propriedades do meio.133–

136 A albumina sérica bovina (BSA) tem sido vastamente utilizada como modelo, 

principalmente pela sua homologia estrutural com a albumina sérica humana (HSA).135 

Neste contexto, o efeito da adição de BSA na emissão de fluorescência de BeetBlue foi 

avaliado em diferentes pHs, visando investigar a possível interação da quasibetalaína com 

proteínas. Este estudo foi baseado em protocolo já estabelecido pelo grupo85, onde foram 

testadas concentrações de 0,5 a 100 equivalentes da proteína em relação a BeetBlue. Os 

experimentos foram feitos em meio tamponado (pH 3, pH 5 e pH 7) a fim de variar o 
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estado de protonação da quasibetalaína e também a carga da proteína (ponto isoelétrico 

BSA = 4,7)137. A faixa de concentração de BSA escolhida baseia-se na concentração em 

que as albuminas séricas estão presentes no citoplasma de mamíferos (estimada em 6,0 x 

10-4 mol L-1)138 e na solubilidade da proteína em meio aquoso (40 g L-1). Já a concentração 

de BeetBlue foi mantida baixa (1,5 x 10-6 mol L-1) para possibilitar a variação da 

concentração de BSA em uma ampla faixa, mantendo a densidade óptica da solução da 

quasibetalaína inferior a 0,1 no máximo de excitação, evitando processos de reabsorção106 

que poderiam interferir na determinação dos rendimentos quânticos de fluorescência 

(ɸFl). 

Foi observado uma diminuição da intensidade da banda de absorção 

correspondente a BeetBlue conforme foi adicionado BSA, sendo o efeito mais 

pronunciado na presença de 50 e 100 equivalentes. Essa diminuição é mais intensa em 

meio tamponado pH 3 e menos intensa em pH7 (Figura 31). Tal efeito pode ser explicado 

pelo fato de que ligações de hidrogênio e interações hidrofóbicas podem gerar uma 

diminuição na deslocalização dos elétrons na molécula e, consequentemente, resultar em 

um deslocamento hipocrômico, indicando a interação de BeetBlue com a BSA. O efeito 

observado na emissão de fluorescência é mais pronunciado (Figura 31), podendo-se 

observar um aumento na intensidade de emissão proporcional ao aumento da quantidade 

de equivalentes de BSA adicionado, reforçando a ocorrência de interação entre a 

quasibetalaína e a proteína. 
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Figura 31 Espectros de absorção, emissão (λEx = 570 nm) e excitação (λEm = 620 nm) em concentração de 0,5 a 100 
equivalentes de BSA em relação a BeetBlue em diferentes meios tamponados (tampão fosfato 100 mmol L-1 pH 3; 
tampão acetato 100 mmol L-1 pH 5; tampão fosfato 100 mmol L-1 pH 7), a 25 ºC. 

O mesmo efeito também pode ser observado na Figura 32, onde observa-se o 

aumento do ɸFl conforme o aumento da quantidade de equivalentes de BSA. Ocorre este 

aumento em todos os pHs estudados, porém é mais pronunciado em pH 3, onde há uma 

elevação de aproximadamente 7 vezes no ɸFL quando comparado ao mesmo valor em 

água. O estudo realizado anteriormente com a betalaína semissintética cBeet12085 
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apresentou alteração relevante apenas em pH 3, onde o aumento foi de 5 vezes na 

presença de 100 equivalentes de BSA quando comparado ao mesmo valor em água. Esta 

diferença pode estar relacionada ao pKa dos compostos envolvidos e será discutida 

adiante. 

 

Figura 32 Efeito da concentração de BSA e do pH no rendimento quântico de fluorescência (фFl) de BeetBlue. 
[BeetBlue] = 1,5 x 10-6 mol L-1; [BSA] = 7,5 x 10-7 (0,5 equivalentes de BSA) a 1,5 x 10-4 mol L-1 (100 equivalentes 
de BSA). 

Ao contrário da HSA, a estrutura cristalina da BSA não é conhecida.133 A estrutura 

modelo de BSA, que foi obtida a partir da sequência de aminoácidos e pela estrutura 

cristalina da proteína homóloga HSA (Figura 33), indica que ela é composta por três 

domínios homólogos (I, II e III), sendo cada domínio dividido em dois subdomínios (A e 

B).133,139 Os principais sítios de interação são localizados nos subdomínios IIA (mais 

hidrofóbico) e IIIA.133 A BSA possui ponto isoelétrico igual a 4,7, ou seja, está 

positivamente carregada em pH 3, neutra em pH 5 e aniônica em pH 7. Já a BeetBlue, 

como visto no item 3.3, possui pKa médio das porções carboxílicas por volta de 2,4 e pKa 

da imina do anel 2-piperideínico próximo de 6 (Esquema 10). Sendo assim, a 

quasibetalaína se encontra negativamente carregada nos três pHs estudados. Nos três pHs 

estudados foi observado interação da BSA com BeetBlue, que pode ser observado através 



 

90 
 

do aumento do rendimento quântico de fluorescência. Apesar de não ser possível inferir 

qual sítio e por meio de quais interações está ocorrendo esta interação, os resultados 

apontam que há contribuição de interações iônicas, uma vez que em pH 3 o aumento de 

ɸFl foi mais pronunciado e, neste pH, a BSA encontra-se positivamente carregada e 

BeetBlue negativamente carregada. O mesmo pode ser inferido observando o pH 7, onde 

o efeito no ɸFl foi menos pronunciado e ambas se encontram negativamente carregadas. 

Estes resultados também estão de acordo com os dados obtidos com micelas reversas, a 

quasibetalaína tende a fluorescer mais em ambientes mais hidrofóbicos e com volume 

livre reduzido. 

 

Figura 33 Representação pictórica da estrutura da BSA obtida da estrutura cristalina da proteína homóloga, HSA, seus 
domínios e principais sítios de ligação. 133 

 

 

Esquema 10 Diferentes estados de protonação de BeetBlue. 
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3.5 Toxicidade in vitro e in vivo 

A cor azul na natureza é proveniente normalmente da difração da luz em 

nanoestruturas5. Desta forma, pigmentos azuis semissintéticos biocompatíveis são de 

grande interesse para a aplicação industrial.5 Um dos requisitos para aplicação de 

pigmentos na indústria de alimentos é justamente ser seguro para o consumo humano. 

Ensaios toxicológicos in vitro, como cultivo celular, são vastamente utilizados devido a 

sua rapidez, eficiência e rentabilidade. Porém, quando se trata de riscos à saúde humana, 

este tipo de estudo dificulta a prospecção de possíveis riscos. Nestes casos, há a 

preferência por estudos in vivo, onde se possui uma resposta biológica direta. Desta 

forma, a possibilidade da aplicação de BeetBlue na indústria alimentícia foi avaliada 

através da realização de experimentos de viabilidade celular por citometria de fluxo e de 

toxicidade em embriões de peixe-zebra (zebrafish). 

3.5.1 Viabilidade celular 

Inicialmente, foram realizados, com a ajuda da estudante de doutorado Caroline 

de Oliveira Machado, experimentos de viabilidade celular, visando investigar a 

citotoxicidade de BeetBlue in vitro. Para isso, linhagens de célula ARPE-19 foram 

incubadas com 10-5 mol L-1 de BeetBlue por 5 e 24 horas, em tampão PBS 10 mM (pH 

7,4). ARPE-19 são células da retina e foram selecionadas para este experimento por terem 

uma alta resistência a luz, no caso da necessidade de irradiação. Após os períodos de 

incubação, foi adicionado o corante 7AAD, composto conhecido por apresentar 

fluorescência (λf = 647 nm) apenas quando intercalado com o DNA.140 Tal composto não 

possui a capacidade de permear a membrana celular de células vivas e, portanto, só é 

possível observar a sua fluorescência quando a célula não se encontra mais viável.140,141  

Também foram realizados experimentos controle, onde células que não passaram 

por tratamento algum (controle negativo), células que foram tratadas com 50 mmol L-1 
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de peróxido de hidrogênio (controle positivo) e células que foram incubadas apenas com 

PBS 10 mM (pH 7,4) por 24 horas foram incubadas com 7AAD. A banda obtida com o 

controle negativo representa a população de células viáveis e possui menor intensidade 

de fluorescência, que é referente a autofluorescência da célula estudada. Já no controle 

positivo o tratamento com peróxido de hidrogênio gera um estresse oxidativo e, 

consequentemente, morte celular. Neste caso, nota-se o aparecimento de uma segunda 

banda à direita que representa a população de células não viáveis e que possui maior 

intensidade de fluorescência, referente à fluorescência do complexo 7AAD/DNA. 

Através da Figura 34 pode-se observar que, para um período de até 24 horas de 

incubação nas condições testadas não foram observados danos às células causados por 

BeetBlue, podendo indicar portando que, nestas condições, a quasibetalaína não é toxica 

para a linhagem testada. Este resultado, apesar de parcial, é positivo e nos dá uma boa 

perspectiva para prosseguir os testes em modelos mais complexos. 



 

93 
 

 

Figura 34 Gráficos DOT e histogramas dos ensaios de viabilidade celular por citometria de fluxo, com células ARPE-
19, sendo: (a) controle positivo com peróxido de hidrogênio 50 mmol L-1 por 5 horas de incubação; (b) controle com 
PBS 10 mM (pH 7,4), com 24 horas de incubação; (c) células incubadas com 10-5 mol L-1 de BeetBlue, com 5 horas 
de incubação; e (d) células incubadas com 10-5 mol L-1 de BeetBlue, com 24 horas de incubação. 
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3.5.2 Toxicidade em modelo peixe-zebra 

Uma vez que BeetBlue não se mostrou citotóxica nas condições testadas, 

prosseguiu-se para os estudos in vivo, que são os de escolha no tocante a segurança para 

consumo humano. O modelo normalmente utilizado é o de roedores, porém envolve a 

necessidade de uma grande infraestrutura, cuidados complexos com os animais e análises 

mais demoradas que, consequentemente, tornam a análise cara e menos acessível.142 Uma 

alternativa aos problemas expostos é a utilização de embriões de Zebrafish (Danio rerio), 

modelo já bem estabelecido para o estudo de processos biológicos básicos de 

desenvolvimento143 e para avaliações toxicológicas144,145. Além do menor custo de 

manutenção, o modelo de Zebrafish apresenta vantagens como: rápido desenvolvimento 

dos embriões, que eclodem dentro de aproximadamente 2 – 3 dias após a fertilização146; 

os embriões são transparentes desde a fertilização até o estágio de larva, o que permite a 

observação clara de alterações morfológicas durante o período de experimentação144; e o 

seu genoma já foi totalmente sequenciado, apresentando 70% de genes ortólogos ao 

genoma humano147, sendo então considerado um bom modelo de estudo in vivo. 

Desta forma, estudos com Zebrafish foram realizados em colaboração com a 

Pesquisadora Científica Dra. Mônica Lopes-Ferreira do Instituto Butantã. Os embriões 

de Zebrafish foram incubados com 10-5 mol L-1 de BeetBlue e monitorados por 4 dias. 

Simultaneamente, foi realizado o experimento controle com embriões apenas na presença 

do meio E2. A cada 24 horas após a exposição a BeetBlue foram realizadas observações 

referentes a quatro indicadores de letalidade: coagulação de embriões fertilizados, não 

formação de somito (estruturas epiteliais transitórias relacionadas com a formação da 

coluna vertebral), não descolamento da cauda do vitelo e ausência de batimento 

cardíaco148. Qualquer observação positiva relacionada aos parâmetros citados considera-

se morto o embrião de Zebrafish148. A eclosão dos embriões se dá entre o segundo e o 
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terceiro dia e a partir deste momento também são observados parâmetros de má formação 

da larva, como, por exemplo, dano vascular, tamanho da larva, cauda, tamanho de bexiga 

natatória e vitelo.  

Não foram observadas diferenças estatísticas entre tratamento com BeetBlue e 

controle na taxa de sobrevivência (Figura 35). Em ambos os grupos foram observados 

embriões mortos apenas no primeiro dia e todos os casos se deram por coagulação. A 

perda de alguns embriões é esperada, sendo o experimento considerado válido quando a 

taxa de sobrevivência é ≥ 70 % no controle. Como esperado, todos os embriões eclodiram 

entre o segundo e o terceiro dia de experimento. Na Figura 36 é possível observar que o 

tratamento com a quasibetalaína também não gerou nenhuma má formação na larva. 

 

Figura 35 Taxa de sobrevivência no controle com Meio E2 e no tratamento com 10-5 mM de BeetBlue dos embriões 
de Zebrafish incubados a 28 ºC durante os 4 dias de tratamento. 
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Figura 36 Imagem das larvas de Zebrafish após os 5 dias de incubação a 28 ºC do controle (apenas meio E2) e com 
10-5 mol L-1 de BeetBlue. 

Apesar da ausência de sinais de toxicidade é prematuro concluir que BeetBlue 

não é tóxica ao Zebrafish. O córion, estrutura anatômica que envolve o ovo do peixe, do 

Zebrafish é espesso, acelular e composto principalmente por proteínas e glicoproteínas. 

Uma vez que a quasibetalaína já se mostrou capaz de interagir com proteína (item 3.4.5), 

não é possível afirmar se esta atravessou o córion ou ficou retida em sua superfície, não 

tendo contato com o embrião. Desta forma, a única informação inequívoca que podemos 

extrair deste experimento é que BeetBlue não se mostrou tóxica à larva já formada do 

Zebrafish nos dias e condições estudadas. Apesar de se tratar de um experimento 

preliminar, estes resultados somados aos obtidos no experimento de citotoxidade são 

promissores no tocante a aplicação de BeetBlue na indústria de alimentos. 
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4 Conclusões 

A semissíntese do derivado de betalaína resultante do acoplamento de HBt com o 

nucleófilo de carbono 2,4-dmp em meio acidificado com TFA, pôde realizada com 

sucesso. O resultado deste acoplamento deu origem a um composto azul, BeetBlue, que 

foi classificado como uma quasibetalaína devido a substituição da ligação imínica pela 

ligação carbono-carbono. Esta abordagem foi realizada com o objetivo de gerar 

compostos mais estáveis a hidrólise, porém acarretou em um aumento na ativação do C6, 

tornando a hidrólise por abertura do anel 2-piperideínico uma via mais importante. 

Devido a este fato, a BeetBlue não se mostrou mais estável do que a betalaína com maior 

t1/2 (BtP, t1/2: 10 horas). Mesmo assim, a t1/2 de BeetBlue é mais alta do que a maioria das 

betalaínas semissintéticas, o que permitiu a sua caracterização estrutural completa por 

HPLC-DAD-HMRS-ESI(+) e por ressonância magnética nuclear (1H, 13C, NOESY, 

HMQC e HMBC), onde foi observado uma distribuição de carga diferente de betalaínas 

naturais modelo, com densidade de carga positiva maior no nitrogênio do anel 2-

piperideínico. 

O ɸFl de BeetBlue é baixo, compatível com os valores relatados para Bn, o que pode 

ser explicado pela sua alta constante não radiativa (três ordens de grandeza maior do que 

a sua constante radiativa) e pelo seu baixo potencial de oxidação, que sugere possível 

oxidação no estado excitado. O aumento da viscosidade do meio e a diminuição da 

quantidade de água na solvatação de BeetBlue tem efeito intenso sobre a sua emissão. A 

interação com BSA também aumenta a fluorescência da quasibetalaína, provavelmente 

devido a sua interação com porções menos polares da proteína. Sendo assim, é possível 

modular a intensidade de fluorescência de BeetBlue através de mudanças no meio, 

tornando-a uma possível sonda on – off. 
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Por fim, BeetBlue não apresentou ser citotóxica para a linhagem ARPE-19 nas 

condições testadas e nem ser tóxica para a larva de Zebrafish já formada. Apesar de não 

ser possível concluir nada sobre a embriogênese do Zebrafish e de se tratarem de 

experimentos preliminares, os resultados foram promissores para a continuação do estudo 

da aplicação de BeetBlue.  
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5 Parte Experimental 

5.1 Materiais 

Os reagentes e solventes utilizados neste trabalho e suas características estão 

listadas na Tabela 5. 

Tabela 5 Reagentes e solventes utilizados no trabalho, sua origem e grau de pureza. 

Reagente/Solvente 
Fórmula/ 

Abreviatura 
Fornecedor 

Grau de 

pureza 

1,1,1,3,3,3-hexafluor-2-propanol  HFIP S.A. ≥ 99% 

2,2,2-trifluoretanol* TFE S.A. ≥ 99% 

2,4-dimetilpirrol 2,4dmp S.A. 97% 

2-propanol*  Merck P.A. 

7-aminoactinomicina D 7AAD ThermoFisher - 

Acetato de etila AcOEt Merck P.A. 

Acetato de sódio CH3COO- Na+ S.A. > 99% 

Acetona  Merck P.A. 

Acetonitrila ACN Tedia HPLC 

Acetonitrila* ACN S.A. P.A. 

Ácido acético glacial CH3COOH S.A. ≥ 99% 

Ácido bórico H3BO3 S.A. ≥ 98,5% 

Ácido clorídrico HCl Merck 37% 

Ácido fórmico HCO2H Merck 98-100% 

Ácido fosfórico H3PO4 S.A. 85% 

Ácido sulfúrico H2SO4 S.A. 95-98% 

Ácido trifluoroacético TFA S.A. 99% 

Água deuterada D2O S.A. 99,9% 
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Albumina sérica bovina BSA S.A. ≥ 96% 

Cloreto de ferro (III) FeCl3 Synth 97% 

Cloreto de itérbio YbCl3 S.A. 99,9% 

Cloreto de potássio KCl S.A. ≥ 99% 

Cloreto de sódio NaCl S.A. ≥ 99,5% 

Clorofórmio* CHCl3 Merck P.A. 

Diclorometano DCM S.A. ≥ 98,9% 

Dihidrogenofosfato de potássio KH2PO4 S.A. ≥ 99% 

Dihidrogenofosfato de sódio NaH2PO4 S.A. ≥ 99% 

Dimetilsulfóxido* DMSO Synth P.A. 

Dioctilsulfoccinato de sódio AOT Across ≥ 97% 

Etanol* EtOH Merck P.A. 

Glicerol Gli S.A. ≥ 99,5% 

Heptano  Synth P.A. 

Hidrogenofosfato dissódico Na2HPO4 S.A. ≥ 99% 

Hidróxido de amônio NH4OH Merck 28-30% 

Hidróxido de sódio NaOH S.A. ≥ 98% 

Metanol MeOH Tedia HPLC 

N,N-dimetilformamida* DMF Synth P.A. 

Nitrato de disprósio Dy(NO3)3 S.A. 99,9% 

Nitrato de érbio Er(NO3)3 S.A. 99,9% 

Cloreto de európio EuCl3 S.A. 99,9% 

Nitrato de gadolínio Gd(NO3)3 S.A. 99,9% 

Nitrato de hólmio Ho(NO3)3 S.A. 99,9% 
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Nitrato de neodímio Nd(NO3)3 S.A. 99,9% 

Nitrato de praseodímio Pr(NO3)3 S.A. 99,9% 

Sephadex LH20  G.E. - 

Tetrahidrofurano THF S.A. ≥ 99,9% 

S.A.: Sigma-Aldrich; P.A.: para análise; *reagentes foram tratados sempre antes do 
uso.149 
5.2 Métodos 

5.2.1 Soluções de trabalho 

Todas as soluções foram preparadas com água desmineralizada com resistividade 

em temperatura ambiente ≥ 18 MΩ cm-1 (milli-Q, Millipore). 

5.2.1.1 Gerais 

-Solução aquosa de NaOH 1 mol L-1: 4 g de NaOH foram adicionados em balão 

volumétrico (100 mL) e o volume foi completado com água. 

-Solução aquosa de HCl 1 mol L-1: 8,28 mL de HCl 37% (d = 1,2 g mL-1) foram 

adicionados em balão volumétrico (100 mL) e o volume foi completado com água. 

-Solução aquosa de NaOH 0,2 mol L-1: 4 g de NaOH foram adicionados em balão 

volumétrico (500 mL) e o volume foi completado com água. 

-Solução aquosa de HCl 0,2 mol L-1: 1,12 mL de HCl 37% (d = 1,2 g mL-1) foram 

adicionados em balão volumétrico (500 mL) e o volume foi completado com água. 

-Solução de NaCl 0,01 mol L-1: 0,0029 g de NaCl foram adicionados em balão 

volumétrico (5 mL) e o volume completado com água. 

-Solução de HCl 0,01 mol L-1: 4 µL de HCl 37% (d = 1,2 g mL-1) foram adicionados em 

balão volumétrico (5 mL) e o volume completado com água. 

-Solução de NaOH 0,01 mol L-1: 0,0020 g de NaOH foram adicionados em balão 

volumétrico (5 mL) e o volume completado com água. 
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5.2.1.2 Análise cromatográfica 

As soluções foram preparadas imediatamente antes das análises cromatográficas: 

-Solvente A (0,05% ácido fórmico/H2O): 125 µL de ácido fórmico foram diluídos em 250 

mL de água. 

-Solvente B (0,05% ácido fórmico/ACN): 125 µL de ácido fórmico foram diluídos em 250 

mL de acetonitrila. 

5.2.1.3 Tampões 

As soluções tampões foram preparadas e armazenadas a 8 ºC por até um mês. O 

valor de pH da solução foi conferido e, caso necessário, aferido, em temperatura ambiente 

antes de cada ensaio. 

-Solução tampão fosfato 10 mmol L-1: foram preparadas soluções tampão 10 mmol L-1 de 

fosfato dibásico (0,3549 g de Na2HPO4 adicionados a balão volumétrico de 250 mL e o 

volume completado com água) e 200 mmol L-1 de cloreto de sódio (2,922 g de NaCl 

adicionados a balão volumétrico de 250 mL e o volume completado com água), 

utilizando-se de HCl ou NaOH 1,0 mol L-1 para se atingir o pH desejado, no intervalo 

entre pH 2 – 10. 

-Solução tampão Britton-Robinson (acetato-fosfato-borato, 40 mmol L-1, pH2 – 12): 2,5 

g de H3BO3 (pKa = 9,24), 2,3 mL de CH3COOH (pKa = 4,76, d = 1,049 g mL-1) e 1,9 mL 

H3PO4 (pKa1 = 2,14; pKa2 = 7,21; pKa3 = 12,36; d = 1,685 g mL-1) foram dissolvidos em 

1 L de água. Foram adicionados, sob agitação, porções de solução de NaOH 0,2 mol L-1 

ajustando os valores de pH da solução tampão para o valor desejado. 

-Solução tampão H2PO4-/HPO42- 0,050 mol L-1, pH 6,21: 0,455 mmol de H2PO4– (0,0546 

g de NaH2PO4) e 0,0456 mmol de HPO4
2– (0,0063 g de Na2HPO4) foram adicionados em 

balão volumétrico (10 mL) e o volume completado com água. 
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-Solução tampão H2PO4-/HPO42- 0,10 mol L-1, pH 6,21: 0,911 mmol de H2PO4– (0,1093 

g de NaH2PO4) e 0,0892 mmol de HPO4
2– (0,0127 g de Na2HPO4) foram adicionados em 

balão volumétrico (10 mL) e o volume completado com água. 

-Solução tampão H2PO4-/HPO42- 0,15 mol L-1, pH 6,21: 1,37 mmol de H2PO4– (0,1638 g 

de NaH2PO4) e 0,134 mmol de HPO4
2– (0,0190 g de Na2HPO4) foram adicionados em 

balão volumétrico (10 mL) e o volume completado com água. 

-Solução tampão H2PO4-/HPO42- 0,20 mol L-1, pH 6,21: 1,82 mmol de H2PO4– (0,2185 g 

de NaH2PO4) e 0,178 mmol de HPO4
2– (0,0253 g de Na2HPO4) foram adicionados em 

balão volumétrico (10 mL) e o volume completado com água. 

-Solução tampão H2PO4-/HPO42- 0,25 mol L-1, pH 6,21: 2,28 mmol de H2PO4– (0,2732 g 

de NaH2PO4) e 0,223 mmol de HPO4
2– (0,0317 g de Na2HPO4) foram adicionados em 

balão volumétrico (10 mL) e o volume completado com água. 

-Solução tampão H2PO4-/HPO42- 0,30 mol L-1, pH 6,21: 2,73 mmol de H2PO4– (0,3278 g 

de NaH2PO4) e 0,268 mmol de HPO4
2– (0,0380 g de Na2HPO4) foram adicionados em 

balão volumétrico (10 mL) e o volume completado com água. 

-Solução tampão H2PO4-/HPO42- 0,40 mol L-1, pH 6,21: 3,64 mmol de H2PO4– (0,4371 g 

de NaH2PO4) e 0,357 mmol de HPO4
2– (0,0507 g de Na2HPO4) foram adicionados em 

balão volumétrico (10 mL) e o volume completado com água. 

-Solução tampão H2PO4-/HPO42- 0,50 mol L-1, pH 6,21: 4,55 mmol de H2PO4– (0,5464 g 

de NaH2PO4) e 0,456 mmol de HPO4
2– (0,0634 g de Na2HPO4) foram adicionados em 

balão volumétrico (10 mL) e o volume completado com água. 

-Solução tampão CH3COOH/CH3COO- 0,050 mol L-1, pH 5,76: 0,0454 mmol de 

CH3COOH (2,6 µL de CH3COOH) e 0,454 mmol de CH3COO- (0,0618 g de 

NaCH3COO) foram adicionados em balão volumétrico (10 mL) e o volume completado 

com água. 
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-Solução tampão CH3COOH/CH3COO- 0,10 mol L-1, pH 5,76: 0,0909 mmol de 

CH3COOH (5,2 µL de CH3COOH) e 0,909 mmol de CH3COO- (0,1237 g de 

NaCH3COO) foram adicionados em balão volumétrico (10 mL) e o volume completado 

com água. 

-Solução tampão CH3COOH/CH3COO- 0,15 mol L-1, pH 5,76: 0,136 mmol de 

CH3COOH (7,8 µL de CH3COOH) e 1,36 mmol de CH3COO- (0,1856 g de NaCH3COO) 

foram adicionados em balão volumétrico (10 mL) e o volume completado com água. 

-Solução tampão CH3COOH/CH3COO- 0,20 mol L-1, pH 5,76: 0,182 mmol de 

CH3COOH (10,4 µL de CH3COOH) e 1,82 mmol de CH3COO- (0,2474 g de 

NaCH3COO) foram adicionados em balão volumétrico (10 mL) e o volume completado 

com água. 

-Solução tampão CH3COOH/CH3COO- 0,25 mol L-1, pH 5,76: 0,227 mmol de 

CH3COOH (13 µL de CH3COOH) e 2,27 mmol de CH3COO- (0,3093 g de NaCH3COO) 

foram adicionados em balão volumétrico (10 mL) e o volume completado com água. 

-Solução tampão CH3COOH/CH3COO- 0,30 mol L-1, pH 5,76: 0,273 mmol de 

CH3COOH (15,6 µL de CH3COOH) e 2,73 mmol de CH3COO- (0,3711 g de 

NaCH3COO) foram adicionados em balão volumétrico (10 mL) e o volume completado 

com água. 

-Solução tampão CH3COOH/CH3COO- 0,40 mol L-1, pH 5,76: 0,364 mmol de 

CH3COOH (20,8 µL de CH3COOH) e 3,64 mmol de CH3COO- (0,4948 g de 

NaCH3COO) foram adicionados em balão volumétrico (10 mL) e o volume completado 

com água. 

-Solução tampão CH3COOH/CH3COO- 0,50 mol L-1, pH 5,76: 0,454 mmol de 

CH3COOH (26 µL de CH3COOH) e 4,54 mmol de CH3COO- (0,6185 g de NaCH3COO) 

foram adicionados em balão volumétrico (10 mL) e o volume completado com água. 
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-Solução tampão PBS 10 mM, pH 7,4: 8 g de NaCl, 0,2 g de KCl, 1,44 g de Na2HPO4 e 

0,24 g de KH2PO4 foram adicionados em balão volumétrico (1 L) e o volume foi 

completado com água. O pH foi ajustado para 7,4 com HCl e a solução foi esterilizada 

em autoclave (20 minutos, 121 ºC). 

5.2.1.4 Voltametria cíclica 

-Solução aquosa de KCl 0,1 mol L-1: 1,864 g de KCl foram adicionados em balão 

volumétrico (250 mL) e o volume completado com água; a solução foi mantida a 

temperatura ambiente. 

-Solução aquosa de ferricianeto de potássio (K3[Fe(CN)6] 0,1 mol L-1: 0,329 g de 

K3[Fe(CN)6] foram adicionados em balão volumétrico (100 mL) e o volume completado 

com água; a solução foi mantida a temperatura ambiente, sob abrigo de luz. 

5.2.1.5 Interação com BSA 

-Solução aquosa de BSA 5 x 10-4 mol L-1: 0,3325 g de albumina sérica bovina (massa 

molar ≈ 66,5 kDa) foram adicionados em balão volumétrico (10 mL) e o volume 

completado com água; a solução foi preparada imediatamente antes dos ensaios. 

5.2.1.6 Micela reversa 

-Solução de AOT (dioctilsulfoccinato de sódio) 0,1 mol L-1: 1,11 g de dioctilsulfoccinato 

de sódio foram adicionados em balão volumétrico (25 mL) e o volume completado com 

heptano. 

5.2.1.7 Lantanídeos 

-Solução de Nd(NO3)3 0,3 mmol L-3: 0,0013 g de nitrato de neodímio (III) hexahidratado 

(massa molar = 438,35 g mol-1) foram adicionados em balão volumétrico (10 mL) e o 

volume completado com água. 
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-Solução de Dy(NO3)3 0,3 mmol L-3: 0,0010 g de nitrato de disprósio (III) (massa molar 

= 348,51 g mol-1) foram adicionados em balão volumétrico (10 mL) e o volume 

completado com água. 

-Solução de EuCl3 0,3 mmol L-3: 0,0011 g de cloreto de európio (III) hexahidratado 

(massa molar = 366,41 g mol-1) foram adicionados em balão volumétrico (10 mL) e o 

volume completado com água. 

-Solução de Gd(NO3)3 0,3 mmol L-3: 0,0014 g de nitrato de gadolínio (III) hexahidratado 

(massa molar = 451,36 g mol-1) foram adicionados em balão volumétrico (10 mL) e o 

volume completado com água. 

-Solução de Er(NO3)3 0,3 mmol L-3: 0,0013 g de nitrato de érbio (III) pentahidratado 

(massa molar = 443,35 g mol-1) foram adicionados em balão volumétrico (10 mL) e o 

volume completado com água. 

-Solução de Ho(NO3)3 0,3 mmol L-3: 0,0013 g de nitrato de hólmio (III) pentahidratado 

(massa molar = 441,02 g mol-1) foram adicionados em balão volumétrico (10 mL) e o 

volume completado com água. 

-Solução de Pr(NO3)3 0,3 mmol L-3: 0,0013 g de nitrato de praseodímio (III) 

pentahidratado (massa molar = 435,01 g mol-1) foram adicionados em balão volumétrico 

(10 mL) e o volume completado com água. 

-Solução de YbCl3 0,3 mmol L-3: 0,0012 g de nitrato de itérbio (III) hexahidratado (massa 

molar = 387,49 g mol-1) foram adicionados em balão volumétrico (10 mL) e o volume 

completado com água. 

5.2.2 Semissíntese e purificação de BeetBlue 

5.2.2.1 Obtenção de ácido betalâmico (HBt) em acetato de etila 

O HBt foi obtido por meio da hidrólise alcalina das betalaínas presentes no suco 

de beterraba. Beterrabas frescas foram lavadas e processadas em centrífuga tipo Juicer 
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(Philips-Walita, modelo RI1855). O suco (ca. 500 mL) foi filtrado em filtro de pano e 

refrigerado a aproximadamente 10 °C e o pH do meio foi elevado a 11,4 com a adição de 

NH4OH concentrado. A solução foi mantida sob agitação mecânica (ca. 400 rpm) até que 

a solução passasse da coloração roxa para a amarelo-esverdeada (ca. 30 min). A solução 

foi então resfriada a 1 °C (banho de CO2(s)/etanol) e em seguida o pH foi levado a 1,5 - 2 

com HCl concentrado. Em seguida, o eletrodo de pH foi retirado e foi adicionado acetato 

de etila (10% do volume inicial do suco) sob a solução avermelhada e a emulsão resultante 

foi centrifugada (7000 g, 1 minuto, 5 °C). A fase orgânica amarela foi separada, e repetiu-

se o processo de extração, adicionando-se novamente acetato de etila (10% do volume 

inicial do suco) sob a fase aquosa e centrifugando-se (7000 g, 1 minuto, 5 °C) a emulsão 

formada. A fase orgânica foi novamente separada, reunida com a fração anterior e 

resfriada a -20 °C. 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. 

A concentração de HBt na solução em acetato de etila foi estimada considerando-se um 

ε380nm = 30.000 L mol–1 cm–1, valor determinado para a água.105 

5.2.2.2 Semissíntese e purificação de BeetBlue 

Em um balão de fundo redondo, foi adicionado o HBt em acetato de etila (10 mL, 

0,6 mmol L-1, 6 µmol, 1,3 mg), o 2,4-dimetilpirrol (5 equivalentes, 30 µmol, 2,9 mg) e o 

ácido trifluoroacético (10 equivalentes, 60 µmol, 6,8 mg), sob atmosfera inerte e 

protegido de luz. A reação foi mantida por 30 minutos sob agitação mecânica, 

observando-se a mudança de coloração de amarela para azul, indicando a formação do 

produto desejado (Esquema 11). Em seguida, o solvente foi evaporado a pressão reduzida 

(70 mmHg, 25 °C) e mantido a - 20 °C protegido de luz. O produto resultante da síntese 

foi ressuspenso em água e purificado por cromatografia de filtração em gel com Sephadex 

LH-20 como fase estacionária e água como eluente, fluxo 4 mL min-1. A fração roxa, 
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correspondente a BeetBlue, foi coletada, congelada, liofilizada e armazenada a - 20 ⁰C 

protegida de luz. A coluna de Sephadex LH-20 foi regenerada através da limpeza com 

aproximadamente 5 volumes de coluna de metanol seguidos de cerca de 10 volumes de 

coluna de água, podendo ser reutilizada na sequência. 

 

Esquema 11 Semissíntese de BeetBlue a partir se ácido betalâmico e 2,4-dimetilpirrol. 

5.2.2.3 Análise cromatográfica 

As amostras purificadas foram analisadas por HPLC Shimadzu Prominence, 

equipado com uma coluna de fase reversa (Ascentis C18, 5 μm, 250 × 4.6 mm, Supelco) 

mantida a 30 ⁰C, acoplado ao detector PDA SPD-M20A. As análises foram realizadas 

com gradiente de 5% a 95% de B em 20 minutos, sendo solvente A 0,05% v/v ácido 

fórmico/água e o solvente B 0,05% v/v ácido fórmico/acetonitrila, com fluxo de 1 mL 

min-1. 

5.2.3 Caracterização estrutural 

5.2.3.1 Cromatografia líquida de alta eficiência acoplada a espectrometria de massas 

(HPLC-MS) 

As análises de HPLC-MS foram realizadas no laboratório do Prof. Ernani Pinto 

(FCF-USP) em um cromatógrafo líquido Shimadzu Prominence acoplado a um 

espectrômetro de massas de alta resolução micrOTOF-QII (Bruker Daltonics). Para 

separação foi utilizada uma coluna de fase reversa (Luna C18(2), 150 x 2,0 mm; 3 μm; 

Phenomenex®) e sistema cromatográfico: 5 – 95 % de B em 15 minutos, sendo o solvente 
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A 0,05% ácido fórmico/água e o solvente B 0,05% ácido fórmico/ACN com fluxo de 0,2 

mL.min-1. 

5.2.3.2 Espectroscopia de ressonância magnética nuclear (RMN) 

As análises de RMN foram realizadas na Central Analítica do Instituto de Química 

da USP, em um espectrômetro Bruker AIII800 acoplado a criosonda (TCI) com 4 canais. 

Foram adquiridos espectros de 1H, 13C, NOESY, HSQC e HMBC, com o equipamento 

operando a 800 MHz, para a frequência do hidrogênio e 200 MHz para o carbono. Para a 

análise, aproximadamente 3 mg da betalaína purificada e seca foram dissolvidos em 700 

μL de D2O. Os deslocamentos químicos (δ) estão representados em unidades de partes 

por milhão (ppm) em relação ao sinal do ácido trimetilsililpropanóico (TSP; δ 0,00). As 

multiplicidades dos sinas foram dadas como: s (singleto), d (dubleto) e dd (duplo dubleto). 

5.2.4 Propriedades fotofísicas e redox 

5.2.4.1 Espectroscopia de absorção, emissão e excitação 

Os espectros de absorção foram adquiridos em espectrofotômetro Varian Cary 

50Bio e os espectros de emissão e excitação em espectrofluorímetro Varian Cary Eclipse, 

ambos em meio aquoso mantido a 25 ⁰C por meio de banho termostático acoplado aos 

equipamentos. As análises foram realizadas em cubeta de quartzo de volume final 1,5 mL 

e caminho óptico de 10 mm e com as seguintes configurações: absorção - faixa de 

varredura de 800 – 250 nm; emissão - λEx = 570 nm, λEm = 600–800 nm, fex = 20 nm, fem 

= 20 nm, tensão = 600 V; excitação - λEm = 620 nm, λEm = 300 – 600 nm, fex = 20 nm, fem 

= 20 nm, tensão = 600 V. 

5.2.4.2 Coeficiente de atenuação molar 

O coeficiente de atenuação molar (ε) de BeetBlue foi calculado através da sua 

cinética de formação a partir de HBt e 2,4-dimetilpirrol. A concentração final da 
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quasibetalaína foi inferida a partir da total conversão de HBt, cujo ɛ é conhecido e sua 

concentração inicial pode ser determinada.  

Uma solução de HBt em água foi obtida através de uma extração líquido-líquido 

partindo-se da solução do mesmo em acetato de etila. Esta solução foi diluída de maneira 

a obter uma concentração de HBt próxima a 1 x 10-5 mol L-1 na cubeta e, em seguida, 

foram adicionados 5 equivalentes de 2,4 – dimetilpirrol e 100 equivalentes de TFA. A 

cinética de formação da BeetBlue foi monitorada no espectrofotômetro Varian Cary 

50Bio, a 25 ⁰C, por 500 min, com aquisição de espectros de absorção a cada 5 minutos e 

em cubetas de quartzo (volume final 3 mL e caminho óptico 10 mm). Ao término da 

cinética de formação, o H foi determinado correlacionando a concentração inicial de HBt 

com a concentração final da quasibetalaína (Eq. 4): 

𝑐 = 𝑐  Eq. 4 

 

Pela lei de Lambert-Beer, temos a relação (Eq. 5): 

𝐴 = 𝜀  𝑏𝑐 Eq. 5 

 

onde AO é a absorção em determinado comprimento de onda, HO é o coeficiente de 

atenuação molar nesse mesmo comprimento de onda, b é o caminho ótico e c é a 

concentração. 

Dessa forma, temos que (Eq. 6): 

𝐴
𝜀 =

𝐴
𝜀  Eq. 6 

 

O coeficiente de atenuação molar das betalaínas foi então determinado pela 

seguinte relação (Eq. 7): 
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𝜀 =
𝐴

𝐴 𝜀  Eq. 7 

 

Sendo que os valores de H e A foram obtidos no Omáx de BeetBlue (582 nm) e que 

o ε padrão utilizado para o cálculo foi de H424 nm = 26.270 L mol–1 cm–1 para o HBt.105 

5.2.4.3 Rendimento quântico de fluorescência 

Os rendimentos quânticos de fluorescência (IFl) foram determinados por método 

indireto por comparação com padrões secundários. Foi utilizado violeta de cresila em 

etanol (IFl = 0,56)38 como padrão secundário para a BeetBlue devido a compatibilidade 

das bandas de absorção e emissão do padrão com a quasibetalaína. 

Foram adquiridos, nas mesmas condições experimentais (fendas e tensão da 

fotomultiplicadora), espectros de absorção e emissão em diferentes concentrações da 

amostra e do padrão, mantendo sempre a densidade ótica da amostra inferior a 0,1 para 

evitar efeitos de reabsorção.106 Um gráfico que correlaciona a área de emissão com a 

absorção do composto foi construído, e o coeficiente angular da reta traçada com 

intercepto igual a zero foi correlacionado com o padrão de acordo com a Eq. 8:106  

𝜙 = 𝜙
𝛼
𝛼

𝑛
𝑛  Eq. 8 

onde, ϕ  é o rendimento quântico de fluorescência da amostra, ϕ  é o rendimento 

quântico de fluorescência do padrão, αx é o coeficiente angular do gráfico área sob a curva 

de emissão de fluorescência vs. absorção da amostra, αp é o coeficiente angular do gráfico 

área sob a curva de emissão de fluorescência vs. absorção do padrão, nx é índice de 

refração do solvente da amostra e np é índice de refração do solvente do padrão. 

5.2.4.4 Voltametria cíclica 

O experimento de voltametria cíclica foi conduzido empregando-se um 

potenciostato/galvanostato AutoLab PGSTAT101 (Metrohm), utilizando o software 
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NOVA. As medidas foram realizadas em cela eletroquímica adquirida do prof. Cecílio 

Sadao Fugivara (Unesp-Araraquara), composta por um sistema de três eletrodos: eletrodo 

de trabalho de carbono vítreo (diâmetro do disco = 2 mm); contra-eletrodo de fio de 

platina e eletrodo de referência Ag|AgCl, KCl sat. A velocidade de varredura foi fixada 

em 50 mV s–1 e o potencial foi varrido de –1 V a +1 V, em janela aberta, em seguida de 

varredura em janela fechada, entre 0,3 a 0,85 V, com 4 ciclos de varredura. A solução 

aquosa da BeetBlue foi preparada em KCl 0,1 mol L–1, também utilizado como solução 

controle nos ensaios, numa concentração fixa de 8,6 × 10–5 mol L–1. 

A varredura de BeetBlue foi realizada segundo o seguinte procedimento: (i) 

polimento do eletrodo de trabalho com alumina depositada em um pedaço de feltro 

umedecido – 60 ciclos de movimentos em forma de "8" eram realizados, com partículas 

de alumina de 1, 0,3 e 0,05 µm de diâmetro, respectivamente; (ii) enxágue do eletrodo 

com água e banho ultrassônico por 1 min; (iii) voltamograma de solução "padrão" de 

K3[Fe(CN)6] 0,1 mol L–1 em KCl 0,1 mol L–1 (velocidade de varredura de 50 mV s–1, 

janela de potencial de 0 a + 0,5 V); (iv) registro do branco do próximo voltamograma, na 

janela de potencial desejada, com solução de KCl 0,1 mol L–1. Tal procedimento foi 

realizado de forma a garantir que o eletrodo de trabalho estivesse em condições idênticas 

às iniciais e é fundamental, uma vez que há adsorção das betalaínas na superfície do 

eletrodo de carbono vítreo.83 

5.2.4.5 Absorção transiente resolvida no tempo na escala de ps 

Os experimentos de absorção transiente foram adquiridos no Ångström 

Laboratoriet, na Universidade de Uppsala, Suécia. Os experimentos foram realizados com 

potências de laser igual a menos de uma absorção de fóton por partícula. O laser utilizado 

foi o coerente de Ti:Safira (800 nm, comprimento de pulso de 100 fs, taxa de repetição 

de 1 kHz), onde os pulsos de excitação no comprimento de onda de aproximadamente 
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540 nm foram adquiridos utilizando um amplificador paramétrico óptico (Topas C, Light 

Conversion). O pulso de sonda e o pulso de referência foram dispersos em um 

espectrógrafo e detectados por um arranjo de diodos e a polarização da bomba foi ajustada 

em ângulo de 54,7º em relação ao feixe de sonda. O tempo de resposta instrumental é de 

aproximadamente 100 fs. 

5.2.4.6 Tempo de vida de fluorescência 

O decaimento do tempo de vida de emissão da BeetBlue também foi adquirido no 

Ångström Laboratoriet, na Universidade de Uppsala, Suécia. O decaimento foi obtido 

através da detecção do sinal de fluorescência das amostras, as quais foram excitadas em 

λEx = 535 nm. Para a excitação em 535 nm, o comprimento de onda do laser foi ajustado 

utilizando um sistema ótico composto por um amplificador paramétrico de onda (OPA, 

Coherent) excitado por um sistema de lasers ultra-rápido Ti:safira (Coherent Mira 900: 

gerador de pulsos de largura de 160 fs; Coherent RegA 900: amplificador do laser e 

Coherent Verdi-V18: pump laser). A frequência é de 200 kHz. Uma cubeta de caminho 

ótico de 1 cm foi utilizada e a linha do laser foi direcionada à parede da cubeta, 

posicionada em frente ao detector, reduzindo a passagem do laser por cerca de 1-2 mm 

do caminho óptico da cubeta. A fluorescência da amostra foi detectada pelo espectrômetro 

Streak Camera (Hamamatsu), em uma janela de observação de cerca de 200 nm (Bruker 

SPEC 250IS). O dispositivo de carga acoplada da câmera (Hamamatsu Orca-ER C4742-

95) foi utilizado no modo de armazenamento de 2 x 2 pixel, originando uma matriz de 

512 x 512 pixel. Um filtro C3C23 foi posicionado antes da streak camera a fim de 

remover o pulso do laser  

Para a detecção dos eventos rápidos do laser, assume-se que a resposta do 

instrumento, pulso do laser, é um perfil gaussiano150 em função do tempo, com uma 

largura σ em t0, cuja equação pode ser descrita por (Eq. 9 e Eq. 10)151: 
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𝐹 (𝑡) =
1

𝜎√2𝜋
𝑒

( )
 

Eq. 9 

𝐹𝑊𝐻𝑀 = 2√2𝑙𝑛2 Eq. 10 

Para combinar as Eqs. 2 e 3, um processo de reconvolução foi feito pela 

multiplicação de duas funções e introduzindo a função complementar de erro para 

reconvoluir tanto as funções exponenciais, quanto a gaussiana. Dessa forma, a função do 

ajuste monoexponencial é descrita pela Eq. 11: 

𝐼 (𝑡) =  
1
2 𝐼 𝑒 (1 + erf

𝜎
𝜏 −

𝑡 − 𝑡0
𝜎 .

1
√2

) Eq. 11 

onde a função erf calcula o erro do ajuste. 

As imagens dos decaimentos da streak camera e seus ajustes dos decaimentos, 

obtidos com as equações 2 a 4 combinadas, foram obtidos com funções matemáticas 

descritas no Mathlab, já previamente programadas para o tratamento dos dados. 

5.2.4.7 Absorção transiente resolvida no tempo na escala de µs e ns 

Para os experimentos de identificação do estado triplete de betalaínas e seus 

respectivos tempos de vida as amostras foram solubilizadas em água e saturadas com 

argônio. Um laser Nd:YAG em modo Q-switched ou frequência dupla (Quanta-Ray 

ProSeries, Spectra-Physics) foi utilizado para obtenção de 580 nm com potência de 10 

mJ pulso–1 e com pulso instrumental apresentando largura à meia altura de 10 ns. O 

espectrômetro (Edinburgh Instruments) foi acoplado a uma luz de sonda a partir de uma 

lâmpada de xenônio pulsada num ângulo de 90° para a excitação do laser, enquanto a 

amostra foi colocada a 45° em relação a ambos os feixes em uma cubeta de 1 cm. Traços 

de absorção transitória foram adquiridos com um osciloscópio Tektronix TDS 3052 500 

MHz (5GS s–1) em conexão com o software L900 (Edinburgh Instruments). 
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5.2.5 Estabilidade hidrolítica 

5.2.5.1 Estudo cinético de decomposição em água 

As cinéticas de decomposição foram realizadas em meio aquoso, através da 

aquisição do espectro de absorção (Varian Cary 50Bio) em função do tempo. As análises 

foram realizadas em um suporte de celas termostatizado por efeito Peltier (60 ⁰C) e em 

cubeta de quartzo com volume final 3 mL e caminho ótico de 10 mm. As cinéticas foram 

acompanhadas por 10 horas, na faixa de 800 – 250 nm e com medidas a cada 5 minutos. 

O tempo de meia-vida de decomposição (t1/2) e a constante de hidrólise (kobs) foram 

determinados no λmáx da BeetBlue (582 nm). 

5.2.5.2 Determinação do pKa  

Para a determinação do pKa de BeetBlue, foram obtidos espectros de absorção, 

emissão e excitação da quasibetalaína em soluções de Tampão Britton-Robinson pH 2 – 

12. O volume pipetado da quasibetalaína deve ser no mínimo 100 µL para diminuir o erro 

de pipetagem no experimento. Então, adicionou-se 100 µL de uma solução de BeetBlue 

(solução estoque = 1 x 10-6 mol L-1, aproximadamente Abscubeta = 0,6) à 900 µL de tampão 

Britton-Robinson em cubeta de quartzo de volume final 1,5 mL e caminho óptico de 10 

mm. A temperatura durante o ensaio foi mantida a 25 ⁰C por meio de banho termostático 

acoplado aos equipamentos. As medidas de absorção foram adquiridas em 

espectrofotômetro Varian Cary 50Bio, na faixa de varredura de 800 – 200 nm. Já as 

medidas de emissão e excitação foram obtidas em espectrofluorímetro Varian Cary 

Eclipse com as seguintes configurações: emissão - λEx = 570 nm, λEm = 600–800 nm, fex 

= 20 nm, fem = 20 nm, tensão = 600 V; excitação - λEm = 620 nm, λEm = 300 – 600 nm, fex 

= 20 nm, fem = 20 nm, tensão = 600 V. 
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5.2.5.3 Estudo cinético em diferentes pHs 

Estudos cinéticos de decomposição foram realizados na presença de tampão 

fosfato 10 mmol L-1 em pH 2 a 10. As cinéticas foram acompanhadas com o auxílio de 

espectrofotômetro Varian Cary 50Bio por 635 minutos, na faixa de 800 – 250 nm e com 

medidas a cada 5 minutos. As análises foram realizadas em um suporte de celas 

termostatizado por efeito Peltier a 60 °C e em cubeta de quartzo de 3 mL, caminho ótico 

de 10 mm e com um volume final de solução de 1 mL. O tempo de meia-vida de 

decomposição (t1/2) e a constante de hidrólise (kobs) foram determinados no λmáx de 

BeetBlue (582 nm). 

5.2.5.4 Estudos cinéticos em Tampão Fosfato pH 6,21 e Tampão Acetato pH 5,76 

Estudos cinéticos de decomposição foram realizados na presença de Tampão 

Fosfato pH 6,21 e Tampão Acetato pH 5,76 em diferentes concentrações (50 mM, 100 

mM, 150 mM, 200 mM, 250 mM, 300 mM, 400 mM e 500 mM). As cinéticas foram 

acompanhadas com o auxílio de espectrofotômetro Varian Cary 50Bio por 240 minutos 

(Tampão Fosfato) ou 580 minutos (Tampão Acetato), na faixa de 800 – 300 nm a cada 5 

minutos. As análises foram realizadas em um suporte de celas termostatizado por efeito 

Peltier a 60 °C e em cubeta de plástico de 1,5 mL, caminho ótico de 10 mm e com um 

volume final de solução de 1 mL. O tempo de meia-vida de decomposição (t1/2) e a 

constante de hidrólise (kobs) foram determinados no λmáx de BeetBlue (582 nm). 

A cinética de decomposição também foi acompanhada por cromatografia líquida 

de alta eficiência acoplada a espectrometria de massas (HPLC-MS). As análises foram 

realizadas no laboratório do Prof. Ernani Pinto (FCF-USP) em um cromatógrafo líquido 

Shimadzu Prominence acoplado a um espectrômetro de massas de alta resolução 

micrOTOF-QII (Bruker Daltonics). A amostra foi mantida em banho Thermomixer 

Comfort da Eppendorf termostatizado a 60 °C e injeções foram realizadas a cada 30 
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minutos. Para separação foi utilizada uma coluna de fase reversa (Eclipse Plus C18; 2,1 

x 50 mm; 1,8 μm; Agilent) e sistema cromatográfico: 5 – 10 % de B em 5 minutos e 10 – 

90 % de B em 10 minutos, sendo o solvente A 0,05% ácido fórmico/água e o solvente B 

0,05% ácido fórmico/ACN com fluxo de 0,2 mL.min-1. 

5.3 Efeitos de interações intermoleculares sobre a fotofísica de BeetBlue 

5.3.1.1 Efeitos de solventes moleculares 

Uma solução estoque concentrada de BeetBlue foi preparada em 2,2,2-

trifluoretanol (TFE). Um volume definido desta solução foi pipetado para uma cubeta de 

quartzo (volume final 1,5 mL e caminho óptico de 10 mm), seco em fluxo de nitrogênio 

e ressuspendido em 500 µL do solvente a ser estudado. Para cada amostra foi realizada 

análise de cor, espectro de absorção e espectros de emissão e excitação corrigidos. A 

análise de cor e o espectro de absorção foram realizados no espectrofotômetro Varian 

Cary 50Bio (programa Color) nas seguintes condições: faixa de varredura 830 – 360 nm; 

cromaticidade D75, 2 graus. Os espectros de emissão e excitação foram adquiridos em 

fluorímetro Hitachi F4500 e obtidos nas seguintes condições: emissão - λEx = 570 nm, 

λEm = 590 – 800 nm; excitação - λEm = 613 nm, λEm = 300 – 600 nm; todos com fex = 5 

nm, fem = 10 nm, scan speed 240 nm min-1 e tensão = 700 V. 

5.3.1.2 Interação de BeetBlue com lantanídeos 

-Job Plot 

O método de Job, ou método da variação contínua, foi escolhido para o estudo da 

interação de BeetBlue com os lantanídeos Dy3+, Eu3+, Gd3+, Nd3+, Er3+, Ho3+, Pr3+ e Yb3+. 

Para isto, foram preparadas soluções estoque 3 x 10-4 mol L-1 em água de BeetBlue, 

nitrato de disprósio (Dy(NO3)3), cloreto de európio (EuCl3), nitrato de gadolínio 

(Gd(NO3)3), nitrato de neodímio (Nd(NO3)3), nitrato de érbio (Er(NO3)3), nitrato de 

hólmio (Ho(NO3)3), nitrato de praseodímio (Pr(NO3)3) e cloreto de itérbio (YbCl3). O 
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número de mols total em todas as frações molares foi mantido constante em 60 nmol, 

variando-se a razão entre a concentração da quasibetalaína e do sal de lantanídeo. A 

Tabela 6 foi utilizada para adição dos volumes de água, da solução estoque de BeetBlue 

e da solução estoque do lantanídeo, nas diferentes frações molares de BeetBlue. As 

misturas foram preparadas em cubeta de plástico de caminho óptico de 10 mm e volume 

final de 4 mL, imediatamente antes da aquisição dos espectros de absorção. A faixa de 

varredura de absorção foi de 800 – 300 nm em espectrofotômetro Varian Cary 50Bio, 

termostatizado a 25 °C com banho Peltier. Após a aquisição dos espectros foi construído 

um gráfico da fração molar da quasibetalaína versus a absorção corrigida da mesma 

(gráfico de Job). A absorção corrigida foi obtida através da Eq. 12: 

𝐴𝑏𝑠 =  𝐴𝑏𝑠 ∗  𝑥𝑩𝒆𝒆𝒕𝑩𝒍𝒖𝒆 −  𝐴𝑏𝑠  Eq. 12 

Tabela 6 Volumes das soluções estoque 3 x 10-4 mol L-1 em água de BeetBlue e dos lantanídeos (Dy3+, Eu3+ e Gd3+) e 
correspondente fração molar de BeetBlue (Vfinal = 4 mL). 

ꭓBeetBlue VBeetBlue (µL) Vlantanídeo (µL) Vágua (µL) 

1 200 0 3800 

0,9 180 20 3800 

0,8 160 40 3800 

0,7 140 60 3800 

0,6 120 80 3800 

0,5 100 100 3800 

0,4 80 120 3800 

0,3 60 140 3800 

0,2 40 160 3800 

0,1 20 180 3800 

0 0 200 3800 
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5.3.1.3 Efeito da viscosidade do solvente 

Foram preparadas 6 mL de misturas binárias de glicerol/água (Gli/H2O), 2,2,2-

trifluoretanol/água (TFE/W) e glicerol/2,2,2-trifluoretanol (Gli/TFE) nas proporções 0, 

15, 30, 45, 60, 75 e 90%m/m pela pesagem dos componentes, como descrito na Tabela 7. 

O TFE utilizado foi previamente tratado com K2CO3 anidro seguido por destilação 

simples, como descrito na literatura.152 

Tabela 7 Proporção em massa da mistura correspondente, massa pesada do respectivo componente (g) e fração molar 
do componente referência. 

%m/m 
Gli/Wa TFE/Wb Gli/TFE 

ꭓGli mGli mW ꭓTFE mTFE mW ꭓGli mGli mTFE 

0 0 - 6,00 0 - 6,00 0 - 8,238 

15 0,03 0,925 5,26 0,03 0,9336 5,32 0,16 1,2 6,92 

30 0,08 1,925 4,46 0,07 1,949 4,58 0,32 2,4 5,602 

45 0,14 2,95 3,64 0,12 3,1 3,742 0,47 3,56 4,327 

60 0,23 4,1 2,72 0,21 4,284 2,88 0,62 4,65 3,13 

75 0,37 5,3 1,76 0,35 5,6568 1,88 0,77 5,775 1,895 

90 0,63 6,575 0,74 0,63 7,1946 0,76 0,91 6,75 0,824 

a dglicerol = 1,25 g mL-1, pHw = 7,6. b d2,2,2-trifluoretanol = 1,373 g mL-1, pHw = 7,2. 

As viscosidades e índices de refração das misturas a 25 ⁰C foram previamente 

medidas pela Dra. Ana Clara Beltran Rodrigues.85 O valor de absorção de BeetBlue foi 

mantido de forma que a densidade óptica fosse inferior a 0,05 em todas as misturas 

(Tabela 7). Os espectros de absorção, emissão, excitação e sincronizado foram adquiridos 

em triplicata em cubetas de quartzo de caminho óptico 10 mm e volume final de 1,5 mL. 

A faixa de varredura de absorção foi de 800 – 250 nm em espectrofotômetro Varian Cary 

50Bio, termostatizado a 25 °C com banho Peltier. Os espectros de emissão, excitação e 

sincronizado foram adquiridos em fluorímetro Varian Cary Eclipse e obtidos nas 
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seguintes condições: emissão - λEx = 570 nm, λEm = 600 – 800 nm; excitação - λEm = 620 

nm, λEm = 300 – 600 nm; sincronizado - delta = 20 nm, λ = 300–800 nm; todos com fex = 

5 nm, fem = 5 nm e tensão = 600 V. 

O rendimento quântico de fluorescência (ɸFl) de BeetBlue nas diferentes misturas 

foi obtido em triplicata, pelo método de Williams153, utilizando violeta de cresila em 

etanol (ФFl = 0,56)38 como padrão secundário. 

5.3.1.4 BeetBlue em micelas reversas 

Uma solução estoque de BeetBlue 4,3 × 10-4 mol L-1 em água foi preparada de 

forma que a adição de 7 µL da solução estoque em água (volume final de 2 mL) 

correspondesse a concentração na cubeta, mantida fixa nas diferentes proporções 

[H2O]/[AOT], de 1,5 × 10-6 mol L-1. A Tabela 8 foi utilizada para adição dos volumes de 

água, de solução de AOT 0,1 mol L-1 em heptano, mantendo fixos os 7 µL adicionados 

de solução estoque de BeetBlue nos diferentes valores de W0 ([H2O]/[AOT])129 

estudados. As soluções de diferentes W0 e do controle foram preparadas na cubeta de 

quartzo de caminho óptico de 10 mm e volume final 3,5 mL, imediatamente antes da 

aquisição dos espectros absorção, emissão, excitação e sincronizado. A faixa de varredura 

de absorção foi de 800 – 300 nm em espectrofotômetro Varian Cary 50Bio, 

termostatizado a 25 °C com banho peltier. Os espectros de emissão, excitação e 

sincronizado foram adquiridos em fluorímetro Varian Cary Eclipse e obtidos nas 

seguintes condições: emissão - λEx = 570 nm, λEm = 600 – 800 nm; excitação - λEm = 620 

nm, λEm = 300 – 600 nm; sincronizado - delta = 20 nm, λ = 350–800 nm; todos com fex = 

10 nm, fem = 10 nm e tensão = 600 V. 
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Tabela 8 Volumes de solução de AOT 0,1 mol L1- em heptano e água adicionados a 7 µL da solução 
estoque de BeetBlue 4,3 x 10-4 mol L -1 (Vfinal = 2 mL) 

 VAOT (µL) VH2O (µL) 

Controle - 1993 

W0 = 2 1993 - 

W0 = 3 1990 3 

W0 = 4 1986 7 

W0 = 5 1982 11 

W0 = 7 1975 18 

W0 = 10 1965 28 

W0 = 20 1930 63 

 

O rendimento quântico de fluorescência (ɸFl) de BeetBlue nos diferentes W0 foi 

obtido em triplicata, pelo método de Williams153, utilizando violeta de cresila em etanol 

(ФFl = 0,56)38 como padrão secundário, utilizando o ηD= 1,394 para as frações com 

heptano, conforme determinado anteriormente no grupo.85 

5.3.1.5 Interação de BeetBlue e albumina sérica bovina 

O efeito da adição de albumina sérica bovina (BSA) nos espectros de absorção e 

emissão de BeetBlue foi avaliado numa ampla faixa de concentração de BSA (de 7,5 x 

10-7 a 1,5 x 10-4 mol L-1), obtidas a partir da diluição da solução estoque de BSA (5 x 10-

4 mol L-1), como descrito na Tabela 9. A concentração de BeetBlue na cubeta (Vf = 2 

mL) foi mantida fixa em 1,5 x 10-6 mol L-1 e determinada espectofotometricamente pelo 

coeficiente de atenuação molar da quasibetalaína (ɛ582 nm = 54000 L mol-1 cm-1), de forma 

que o valor de absorção em λ = 582 nm fosse menor que 0,1. Dessa forma, a variação de 

concentração de BSA em relação a BeetBlue foi de 0,5 a 100 equivalentes. Os ensaios 

foram realizados em meio tamponado em pH 3 (tampão H3PO4/H2PO4
- 0,1 mol L-1), pH 
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5 (tampão CH3COOH/CH3COO- 0,1 mol L-1) e pH 7 (tampão H2PO4
-/HPO4

2- 0,1 mol L-

1) de forma a avaliar o efeito do pH do meio e da adição de BSA nos espectros de 

absorção, emissão e também do rendimento quântico de fluorescência. 

Tabela 9  Preparo de 5,0 mL das soluções estoque de BSA, nas diferentes concentrações estudadas. 

Número de 

equivalentes 

Concentração 

na cubeta  

(mol L-1) 

Concentração da 

solução estoque 

(mol L-1) 

V BSAa (mL) V H2O (mL) 

0,5 7,5 x 10-7 2,5 x 10-6 0,025 4,975 

1,0 1,5 x 10-6 5,0 x 10-6 0,05 4,95 

2,5 3,75 x 10-6 1,25 x 10-5 0,125 4,875 

5,0 7,5 x 10-6 2,5 x 10-5 0,25 4,75 

10 1,5 x 10-5 5,0 x 10-5 0,5 4,5 

25 3,75 x 10-5 1,25 x 10-4 1,25 3,75 

50 7,5 x 10-5 2,5 x 10-4 2,5 2,5 

100 1,5 x 10-4 5,0 x 10-4 5,0 - 

a da solução estoque de BSA 5 x 10-4 mol L-1. 

A adição das soluções à cubeta foi sempre realizada na seguinte ordem: x µL de 

solução tampão; 600 µL de solução aquosa de BSA, na concentração estudada; y µL de 

BeetBlue em água, de forma que o volume de x + y = 1,4 mL. O pH do meio foi conferido 

após os ensaios, assegurando que o efeito avaliado em cada pH poderia ser apenas a 

concentração de BSA em solução. Nos ensaios controle, sem BSA, os 600 µL de solução 

aquosa de BSA foram substituídos por solução tampão no pH estudado. Os ensaios foram 

realizados em cubeta de quartzo (volume final 1,5 mL e caminho óptico 10 mm) e foram 

avaliadas as mudanças nos espectros de absorção, emissão, excitação e sincronizado. A 

faixa de varredura de absorção foi de 800 – 250 nm em espectrofotômetro Varian Cary 
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50Bio, termostatizado a 25 °C com banho Peltier. Os espectros de emissão, excitação e 

sincronizado foram adquiridos em fluorímetro Varian Cary Eclipse e obtidos nas 

seguintes condições: emissão - λEx = 570 nm, λEm = 600 – 800 nm; excitação - λEm = 620 

nm, λEm = 300 – 600 nm; sincronizado - delta = 20 nm, λ = 300–800 nm; todos com fex = 

10 nm, fem = 10 nm e tensão = 600 V. 

O rendimento quântico de fluorescência (ɸFl) de BeetBlue frente as diferentes 

concentrações de BSA em diferentes pH foi obtido em triplicata, pelo método de 

Williams153, utilizando violeta de cresila em etanol (ФFl = 0,56)38 como padrão 

secundário. 

5.3.2 Toxicidade in vitro e in vivo 

5.3.2.1 Viabilidade celular 

As análises de citometria de fluxo foram realizadas na Central Analítica do 

Instituto de Química da USP, utilizando um citômetro de fluxo BC FACS Verse. Para o 

estudo de viabilidade celular, linhagens de ARPE-19 foram replicadas e incubadas com 

concentrações de 10-5 mol L-1 de BeetBlue em PBS 10 mM (pH7,4) por 5 e 24 horas. 

Após o tempo de incubação foi efetuada uma lavagem com PBS 10 mM (pH 7,4), seguiu-

se a incubação com o corante 7AAD (0,25 µg/10-6 células, solução estoque de 50 µg mL-

1) por 15 minutos e leitura da fluorescência do 7AAD através do filtro 665LP (700/54 

nm). Foram feitos controles com apenas PBS 10 mM (pH 7,4) após 24 horas de incubação 

e também o controle positivo, que foi realizado para a validação da metodologia, com 

peróxido de hidrogênio 50 mmol L-1 por 5 horas de incubação. Cada experimento foi 

realizado com 1 x 10-6 células com passagens entre 5 – 35. 

5.3.2.2 Estudo de toxicidade em modelo peixe-zebra 

As análises de toxicidade em embriões de Zebrafish foram realizadas no Laboratório 

Especial de Toxinologia Aplicada (LETA), no Instituto Butantan (IB), com o auxílio da 
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Pesquisadora Científica Dra. Mônica Lopes-Ferreira e da aluna de doutorado Maria Alice 

Pimentel Falcão. Lá o Zebrafish foi tratado de acordo com os regulamentos locais de 

bem-estar animal e mantido de acordo com protocolos padrão (zfin.org). A criação dos 

peixes adultos foi aprovada pelo comitê local de bem-estar animal (DEC) do IB. 

Machos e fêmeas adultos (< 18 meses de idade) da linhagem selvagem AB (Zebrafish 

International Resource Center, Eugene, OR) foram mantidos em condições laboratoriais 

padrão, com ciclo de 14 horas luz/ 10 horas escuro, a 28 ⁰C. Pares adultos foram utilizados 

para gerar embriões após 0 – 5 dias da fertilização. Óvulos não fertilizados ou irregulares 

foram separados e os embriões fertilizados foram transferidos para placas de 24 poços 

não mais do que 2 horas após a fertilização. O estudo de toxicidade em embriões de 

Zebrafish foi realizado de acordo com as diretrizes da OECD (Organisation for Economic 

Co-operation and Development; nº 236: Fish Embryo Acute Toxicity (FET) Test). Os 

ensaios foram conduzidos em placas de 24 poços, onde cinco embriões de Zebrafish 

(estágio de 4 a 32 células) foram incubados com uma solução de concentração  

10-5 mol L-1 de BeetBlue em meio de cultura E2154, em estufa a 28 ⁰C. Após o tratamento, 

embriões e larvas foram monitorados com auxílio de um microscópio Leica M205C (24, 

48, 72 e 96 horas pós-fertilização) onde cada embrião foi avaliado quanto à mortalidade 

(coagulação do embrião, não formação de somito, não descolamento da cauda do vitelo 

e ausência de batimento cardíaco) e más formações (edema do saco vitelino, dobramento 

do eixo do corpo, olho, focinho, mandíbula, otólito, edema pericárdico, cérebro, somito, 

nadadeira caudal, nadadeira peitoral, circulação, pigmentação, comprimento do tronco e 

bexiga natatória). Após os experimentos os Zebrafish foram eutanasiados por uma 

overdose de Tricaína tamponada (3-aminobenzoato de etila) diluído em meio E2154 por 

10 – 20 minutos. Após esse período, os peixes foram checados para garantir que eles não 

estavam se movendo ou respirando, antes de serem colocados em alvejante 10%.  
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7.1 Espectro de 1H – RMN (800 MHz) de BeetBlue 

 

Figura 37 Espectro de 1H RMN (800 Hz) de BeetBlue em D2O a 15 ºC. Foram utilizadas a sequência de pulso zgpr para o 1H que presatura o sinal da H2O/HOD residuais em 4,79 ppm.  
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7.2 Espectro de 13C – RMN (800 MHz) de BeetBlue 

 

Figura 38 Espectro 13C RMN (200 Hz) de BeetBlue em D2O a 15 ºC. Para aquisição do espectro de 13C foi usada a sequência de pulso zgpgspzr.v1.cga97. O espectro de 13C foi aprimorado por 
apodização do decaimento livre de indução (FID) e atribuído em conjunto com outros experimentos e predição com o auxílio do algoritmo implementado no sistema online nmrdb. 
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7.3 Espectro de 1H, 1H – NOESY de BeetBlue 

 

Figura 39 Espectro de 1H,1H-NOESY da amostra BeetBlue, obtido em D2O a 15 ⁰C empregando-se a sequência de pulsos noesyesgpph que suprime o sinal de H2O/HOD residuais99. 
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7.4 Espectro de 1H,13C-HMQC de BeetBlue 

 

Figura 40 Espectro de 1H,13C-HMQC (800 Hz para 1H e 200 Hz para 13C) da amostra BeetBlue, obtido em D2O a 15 ⁰C, empregando-se a sequência de pulsos hmqcgpqf. 
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7.5 Espectro de 1H,13C-HMBC 

 

Figura 41 Espectro de 1H,13C-HMBC (800 Hz para 1H e 200 Hz para 13C) da amostra BeetBlue, obtido em D2O a 15 ⁰C empregando-se a sequência de pulsos hmbcgplpndqf.  
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7.6 Coeficiente de atenuação molar (ɛ) 

 

Figura 42 (a) Perfil cinético de formação de BeetBlue em água acidificada com TFA, 25 ºC e (b) monitoramento do 
decaimento de HBt em 428 nm e surgimento da banda de BeetBlue em 582 nm. 
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7.7 Absorção transiente resolvida no tempo em escala de picossegundo 

 

Figura 43 (a) Espectro de absorção transiente resolvida em escala de piscossegundo no tempo de BeetBlue em solução. 
[BeetBlue] = 1 10-5; pH = 5. (b) Ajuste não linear da variação da absorção em função do tempo com função 
monoexponencial (λAbs = 466,6 nm/579,94 nm/630,18 nm). 
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7.8 Absorção transiente resolvida no tempo em escala de micro e nanossegundo 

 

Figura 44 Espectros de absorção transiente resolvidos no tempo de BeetBlue em solução aerada e saturada com 
nitrogênio. [BeetBlue] = 1 10-5; pH = 5 e decaimento das bandas em 550 nm e 620 nm. 
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7.9 Cinéticas de decomposição de BeetBlue em Tampão Fosfato 10 mM pH 2 – 10, 60 ºC 

 

Figura 45 Perfis cinéticos de decomposição de BeetBlue em Tampão Fosfato 10 mmol L-1, pH 2 -10, a 60 ºC.  
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7.10 Monitoramento do decaimento de BeetBlue em Tampão Fosfato 10 mM pH 2 – 10, 60 ºC 

 

Figura 46 Monitoramento do decaimento da cinética em seu λmáx em Tampão Fosfato 10 mmol L-1, pH 2 -10, a 60 ºC.  
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7.11 Cinéticas de decomposição de BeetBlue em Tampão Fosfato 10 – 500 mmol L-1, pH 6,2, 60 ºC 

 

Figura 47 Perfis cinéticos de decomposição de BeetBlue em Tampão Fosfato pH 6,2 (10 - 500 mmol L-1), a 60 ⁰C.  
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7.12 Monitoramento do decaimento de BeetBlue em Tampão Fosfato 10 – 500 mmol L-1, pH 6,2, 60 ºC 

 

Figura 48 Monitoramento do decaimento das cinéticas de decomposição de BeetBlue em seu λmáx em Tampão Fosfato pH 6,2 (10 - 500 mmol L-1), a 60 ⁰C.  
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7.13 Cinéticas de decomposição de BeetBlue em Tampão Acetato 10 – 500 mM, pH 5,8, 60 ºC 

 

Figura 49 Perfis cinéticos de decomposição de BeetBlue em Tampão Acetato pH 5,8 (10 - 500 mmol L-1), a 60 ⁰C.  



 

158 
 

7.14 Monitoramento do decaimento de BeetBlue em Tampão Acetato 10 – 500 mM, pH 5,8, 60 ºC 

 

Figura 50 Monitoramento do decaimento das cinéticas de decomposição e BeetBlue em seu λmáx em Tampão Acetato pH 5,8 (10 - 500 mmol L-1), a 60 ⁰C. 




