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1. INTRODUÇÃO

1.1. Dioxetanos - Quimi- e Bioluminescência

Um processo quimi- ou bioluminescente, caracte-

rizado por emissão de luz "fria", visível, durante reaçao

química ou enzimática, respectivamente, pode ser visualizàdo

como uma série consecutiva de três etapas (Rauhut, 1969 - e

referências aí citadas; McCapra, 1970 e referências ci~):

(i) reaçoes preliminares que transformem um

substrato (5) num intermediário chave (I),

"rico em energia";

(ii) fase de excitação, onde a energia química

do intermediário é convertida em energia

de excitação' eletrônica. e

(iii) eniissão fluorescente (singlete; 1" (vida

média) - 10- 6 - 10-~0 s) do produto exci-

tado (P*), formado na fase de quimiexcita

çao.

. i I I ii iii5 + oXld. ---> --->---> I ---> P* • 'd > P + hV Frapl a .

oxidante = 02 ou H20 2

Tratando-se de emissão de luz visível, o inter-

mediário deve ser suficientemente "rico em energia" para pro
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ver 41 (700nrn) a 71 kcal/mol (400nm) para excitação do produ

to. O rendimento quântico de luminescência (~L)' isto é, a

fração de fótons emitidos por molécula de substrato consumi-

do, dependerá de quão eficientes forem as etapas separadas

(~.~, ,~.,,) e a emissão será tão mais intensa,1 11 111 brilhante,

quanto maior ~L e mais rápidas forem as etapas (i) e (ii).

A .. , .. l' . t te . k'" k 10 6 1010 -1etapa 111 nunca e 1m1 an , p01S 111 = F - - s,

onde k é a constante de velocidade de fluorescência. Estes re-
F

quisitos explicam porque a quimiluminescência é tão rara: a

maioria das reações químicas não produz rápida e significan

temente produtos excitados e a maioria das moléculas é fraca

mente fluorescente. Em processos bioluminescentes, onde as

reações são catalisadas por enzimas (luciferases), os requi

sitos de rendimento e ~elocidade são satisfeitos. Assim, por

exemplo, enquanto o sistema luciferina (substrato) lucifera-

se de vagalume, "in vit.ro", produz cerca de 88 fótons por

100 moléculas de luciferina oxidada'(~L ~ 0,88; Seliger e

McElroy, 1959, 1960), o sistema quimiluminescente de deriva-

dos de acridina é apenas 4 a 5% eficiente na emissão (McCa-

pra, 1970).

McCapra (1968 e referências citadas) foi o pri-

meiro a postular 1,2-dioxetanos(I) e 1,2-dioxetanonas (11)

peróxidos cíclicos de anel tetraatômico, como os precursores

"ricos em energia" de sistemas quimi,- e bioluminescentes. :Co

mo visto, nestes processos, a luminescência resulta da cana-

lização de energia química para excitação eletrônica de um

produto, o qual, em seguida, emite um fóton e "cai" para o
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estado fundamental.

o _o
RI')-----l(R3

R2 I R4

o-o
Rl)U

"O
R2 11

Embora não tivessem sido isolados e inequivocamente identi-

ficados até 1968 (Kopecky e Murnford, 1968), várias razoes

podiam ser alegadas em favor de sua participação como inter

mediários na etapa de quimiexcitação' (Wilson, 1976):

(i) a clivagem térmica de 1,2-dioxetanos, produ-

zindo dois compostos carbonílicos, deveria ser bastante exo

térmica, considerando-se a relativa fragilidade da ligação

o-o (- 35 kcal/mol), a tensão de anel liberada na clivagem

(- 26 kcal/mol) e a formação de duas ligações fortes c=o:

o -o
RIX3
R2 4

-L
~ RI>=O

R2

+ 0=<R3
R4

o calor de termólise (6Ho) de 1,2-dioxetanos pode ser esti-

mado, a tItulo de ilustração, por cálculos simples baseados

em tabelas de energias de dissociação de ligações e de ten

são de anéis, publicadas em textos didáticos de Química Or-

gânica Básica (Roberts e Caserio, 1969, por exemplo):
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Energia "gasta", em kcal/mol:

quebra de ligação c-c:

o-o:

Energia "ganha", em kcal/mol:

+ 83

+ 32

+ 115

formação de duas ligações c=o: - 180

(diferença entre c=o ,

176 kcal e C-O, 86 kcal)

Tensão do anel (ciclobuta

no) 26

- 206

,Exotermicidade da termólise, ~Ho ~ - 90 kcal/mol.

Sabendo-se que a excitação eletrônica de aldei

dos e cetonas ao primeiro estado singlete (estado excitado

singlete de mais baixa energia), SI ou ao primeiro estado

triplete, Ti' requer menos de 85 kcal/mol (Turro, 1969), tOE

na-se evidente que a exotermicidade da termólise de 1,2-dio

xetanos é suficiente para popular níveis excitados de um dos

produtos.

~ota: ~ sabido (veja, por exemplo, Turro, ~969)

que, no caso aldeidós e cetonas alifáticas, a configuração do

estado excitado é principalmente n~*, isto é, a excitação re

sulta da promoção de eletron· do orbital não-ligante de oxig§
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nio (eletron n) ao orbital anti-ligante TI*; a energia de ex

citação fica assim localizada na carbonila. Se na excitação

nao ocorrer inversão do spin, a multiplicidade do estado con
~

tinua sendo singlete; caso contrário, triplete. No caso de

compostos carbonílicos aromáticos polinucleares, especialmen

te contendo substituintes que aumentam a densidade eletrâni-

ca no sistema aromático (-OCH 3 , -NR2 , etc), aumenta o -cara-

ter TITI* do estado excitado (singlete ou triplete), isto é, a

excitação resulta da promoção de eletron ligante TI a TI*; con

sequentemente, a energia de excitação fica delocalizada no

sistema extensamente conjugado.

(ii) na estrutura do dioxetano, a ligação c-o está

fora do plano formado pelas ligações Rl -C-R2 , tal como acon-

tece com moléculas carbonílicas excitadas (Herzberg, 1966;

Turro, 1969); no estado fundamental o grupo c.::=o_é planar.--Assim, durante a clivagem do dioxetano dando os produtos car

bonílicos, não ocorreria dissipação de energia de excitação

na forma vibracional.

(iii) os produtos de reação de diversos sistemas

quimi- e bioluminescentes clássicos (McCapra e Richardson,

1964; McCapra e colab., 1965; Rauhut e colab., 1965; Hopkins

e colab., 1967; Goto e Kishi, 1968; McCapra e Chang, 1966,

1967) foram identificados como CO2 e um composto carbonílico

(cetona, amida ou lactama), os produtos esperados da çliva-

gem de um intermediário de estrutura a-peroxilactônica (1,2-

dioxetanona) :



s
[

O -o ]
+ oxido ~ ~ :;'> Rl).--J~ . )Rl>=O*

R2 O R2

1

6.

+ CO 2 .

Ri >=0 + hV
FR2

(iv) McCapra postulou, em 1968, baseando-se em di~

gramas de correlação de orbitais de simetria dioxetano-prQ

dutos (regras de Woodward-Hoffmann, 1968), que a clivagem

"cpncerted" do anel dioxetânico no estado fundamental a prQ

dutos, somente era permitida pela simetria caso de uma das

moléculas-produto fosse gerada num estado

excitado:

eletronicamente

o-o

~:J--J<3
~. 4 ~

~ '- t!--~ /R3]
~ /---~ ~

~ R4

RI
R2>=0* +0=<;

4

Os pontos (i) a (iv) apresentados anteriormen-

te constituiam fortes argumentos que qualificavam compostos

dioxetânicos como os precursores "ricos em energia'" da

quimi- e bioluminescência. As dificuldades experimentais en

contradas no isolamento e identificação destes intermediá-

rios decorreriam de sua instabilidade, daí as emissões se-
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rem tão intensas e de curta duração naqueles sistemas quími-

cos e biológicos.

A par da emissão luminescente, alguns trabalhos

publicados já no século passado ou no início deste século,

sugeriam compostos de estrutura dioxetânica como produtos ou

intermediários de reação. Blitz (1897) relatou a produção de

tetrakis(4-nitrofeni]-1,2-dioxetano pela oxidação de tetra

kis(4-nitrofenil)etileno por ácido crômico a l15-l30oC·

Kohler (1906) interpretou a clivagem oxidativa de um enol

polifenílico via em dioxetano intermediário; sua hipótese

foi confirmada recentemente por Richardson e colab. (1974 ai

b). Stephens (~8) e Hock e Schrader (l~~6) propuseram a

formação de dioxetanos durante oxidação de olefinas, porém

Criegee e colab. (~) demonstraram posteriormente que o

produto de reação era um hidroperóxido alílico.

Somente em junho de 1968, durante a 5la. Confe-

rência do "Chemical Institute of Canada", em Vancouver, foi

relatado o isolamento de um dioxetano. Kopecky e Mumford

(1968) comunicaram nesta ocasião a surpreendente síntese do

trimetil-l,2-dioxetano (III)if pela ciclização do a-bromohidro
~

peróxido IV com solução metanólica de NaOH. Este dioxetano ,

isolado na forma de óleo ou agulhas amarelas o
(P.F. 4-7 C)

quando aquecido a 50°C em solução produz uma quimiluminescên

cia fraca Com À a 430-440 nm (Kopecky e Mumford, 1969). Amax

emissão foi atribuida a acetona ou acetaldeido excitado no

estado singlete ou um excímero dos dois.
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OOH o-o

:He NaaI ~:J----l<~ ~
~ ~

) Me>=O + O~ +MeOH ~ H
Br

+ hv (430-440 nm)
IV 111

A partir desta primeira síntese, mais de 60 dio

xetanos relativamente estáveis têm sido preparados pelo hoje

chamado "método de Kopecky" e por outros métodos desenvolvi-

dos posteriormente. Em todos os casos, Q dioxetano é am~re-

Lo, explosivo quando puro ou em solução conge&~Faàa-.--sob~a

queciment6. Sua decomposição térmica, unimolecular, é acom

panhada de emissão de luz, com formação quantitativa dos pro

dutos de clivagem. Duas outras características, comuns adio

xetanos e dioxetanonas contendo substituintes alquílicos, aI

coxílicos ou homoarílicos, são:

(i) a energia de ativação (Ea ) para sua termó-

lise varia na faixa de 1 kcalLmql para o 3,3-(9,9-fluo-

renil)-4-metoxi-l,2-dioxetano (V) (Baumstark e colab., 1976)

a l!r~kcal/mol para o biadamantilidenodioxetano (VI) (Schuster

e colab., 1975).

H

aMe

o-o

V VI

P.F. l74-l760 C
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(ii) a termólise de dioxetanos e dioxetanonas

gera preferencialmente produto excitado no estado triplete

(não emissivo, em solução aerada), daí a quimiluminescência

direta ser relativamente fraca. A razão 3~/1~, onde 3~ e l~

sao os rendimentos quânticos de espécies tripletes e single

tes (fração de moléculas excitadas no estado triplete ou

singlete produzida por molécula de dioxetano), varia na fai

xa de 10 a 10 3 (Wilson, 1976; Horn e colab., 1978-79). Os

rendimentos 3~ variam na faixa de 3·a 5% para o 3,3-dife

nil-l,2-dioxetano (VII) (Landis, 1974; Richardson e colab.,

1974c) a cerca de 60% para o tetraetil-l,2-dioxetano (VIII)

(Bechara e colab., 1976).

VII

o-o

VIII

Os vários aspectos da química e bioquímica de

dioxetanos foram discutidos criticamente em excelentes revi

sões recentes de Wilson (1976), Adam (1977) e Horn e colab.

(1978-79). Na introdução de nosso trabalho, procuraremos

discutir apenas aqueles aspectos ligados diretamente ao es-

tudo elaborado nesta tese.
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1.2. Métodos sintéticos de dioxetanos

são conhecidos presentemente dois métodos ge-

rais para preparação de dioxetanos:

(i) Método de Kopecky (Kopecky e Murnford, 1968; Kopecky e

colab., 1975): tratamento de a-halogenohidroperóx!

do com solução metanólica de NaOH (no caso de haleto

secundár.io (IX» ou com suspensão de acetatQ de pra

ta, em éter anidro ou CH2C~2 (no caso de haleto terciá

rio (X».

OOH

Rl~C/R3
u

~ H
X

IX

o-o
00 Rl )--l(R3

)
MeOH ~ H

10-30%

00

+ Rl~. /R3+Rl~R3
R2~H ~ H

X

k R' Rl~
<XE

R 3 Ag:JAc /lHRJ
> ' out:ros

R2· R
4

aI
2
C1

2
· ~ R4 ~ R4

produtos
X . laterais.

10-30%
X XI
-

O tratamento de a~bromohidroperóxido terciário (X) com so-

lução alcalina leva à formação quase quantitativa do hidr~

peróxido alílico XI. Aspectos mecanísticos e estereoquími-

cos envolviâos na preparação de dioxetanos, bem como. 'rea-

ções usadas em sua identificação, foram discutidos por

Kopeckye colab. (1975).
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Os a-halogenohidroperóxidos, por sua vez, fo-

ram preparados por Kopecky e colab. a partir das olefinas

correspondentes pelo tratamento com 1,3-dibrom6-5,5-dimetil

hidantoina (ou 1,3-diiodo-5,5-dimetilhidantoina), em solu

- - oçao concentrada de H20 2 em eter anidro, a -40 c:

R)=(f3
R:2 4

O'r--f
N

/ N ............... 'Br
Br II

°
H20

2
, éter

-400 C

~

OOH

Rl~~

R2 / I"R4
Br

80-100%

40-50%, se ~ =H

(ii)

tt

rtv{/
'\

Fotooxigenação de olefinas (Bartlett e Schaap, 1970):

neste caso, os dioxetanos são preparados por cicloadi

ção-l,2 de oxigênio singlete (102) a certas olefinas.

° método só funciona com olefinas relativamente "ri-

cas" em eletrons (com substituintes -OR, -NR2 , por

ex.) e que não possuem hidrogênios alílicos que pos-

sam ser abstraidos (Kearns, 1971; Schuster e colab.,

1975). Oxigênio singlete é produzido durante irradia

ção de solução diluida de um sensitisador (azul de

metileno (MB), tetrafenilporfina (TPP) "etc), sob con

tinuo borbulhamento de oxigênio (Foote, 1968). Alguns

exemplos de preparação de dioxetanos via 'fotooxigena-

ção são mostrados a seguir:



EtC~1H(CEt) I EjjJ

+ O hv/I'1:?P2 .
~13,-780C)

EtO li EtC H

o
I

O

12.

Bartlett e

Schaap (1970)

cis e trans cis e trans (cristais)

Má), CMaJ

M=O eM:

~]
Mazur e Foote

~
hv/ZnTW )

(1970)
+ O o

2 éter, -70 C

Má) 0MaMá)/ ~

94% (óleo)

<~ + O hv,/MB >
~. 2 Cll2C12

O-O

f

Wieringa e colab.

(1972) ,

A reatividade de 102 em relação a outras olefi
,

nas inclui (i) cicloadição-l,3, via um perepóxido (XII). ,

com formação de hidroperóxido alílico e (ii) cicloadição-l,4,

~ J
produzindo um 1,4-endoperoxido (Kearns, 1971; Foote e ~y,

1971; Denny e Nickon , 1973):

(ii)
hv

senso
)

(Foote e colab., 1968)



HF>=<:3
H C 33

+ O2 ~senso

0,

~
, ',H

0+ I
H3C~CH2

H
3
C/ 'uI3

XII

13.

]

<:XlI
HC CH

•----7 3 :J.----.< 2
H

3
C aI3

(Hasty e Kearns, 1973)

Além dos métodos gerais, já apontados, Schaap.

e colab. (1977) e Matsurnoto e Kondo (1977) publicaram recen

temente a preparação de dioxetano pelo rearránjo de um

1,4-endoperáxido, catalisado por sílica gel e metanol, res-

pectivamente.

Dioxetanonas: as primeiras 1,2-dioxetanonas foram prepara -

das e isoladas, pela primeira vez, por Adam e Liu (Adam e

Liu, 1972; Adam, 1977), pela ciclização de a-hidroperoxiáci

dos com diciclohexilcarbodiimida (DCC). As etapas envolvi -

das na preparação de a-hidroperox~ácidos e das 1,2-dioxeta-

nonas correspondentes são mostradas a seguir:

Rl =H, ~ = t-Bu

Rl~O.
~ H . OH

Rl=~ = ~

Rl =~ = t-Bu

(1) i-prfIT'i Rl '\. /)Si.M:!3

(2) ~3SiCl) /====" .
R

2
'C6~3

keteno acetal

O102 Rl~

~ 1\ -'\.a;i.M:!3

~O"
0-SiM3

3

1~
R =H R.. =1 '-~

l-adarrantil

R O
.l~

R3 / 6_J
-7S

o
C/CH2C12 ~b//O

( OCC R.. 7'>- OH
-~ -O '-7

H
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pela grande instabilidade destes compostos; sao caracteriza

-1dos pela banda no espectro IR em 1875 cm .

1.3. Reações não-quimiluminescentes de dioxetanos

Os dioxetanos sao facilmente identificáveis pe

los glicóis correspondentes (XIII) formados na redução por

I , LiAtH4, Zn/HAc (Wieringa e colab., 1972; Filby, 1973

Kopeckye colab., 1975) e por SnCí 2 (Baumstark; 1974):

0-- O

R1J---1<R3
R2 R4

redução
.)

OH ·OHR1Y--l<R3
R

2
. R

4
XIII

A redução de dioxetanos com I é praticamente instantânea,

e constitui base para sua titulaçao iodométrica em anidrido

acético (Filby, 1973; Kopeckye colab., 1973). Entretanto,

deve-se usar de cautela na dosagem de soluções de dioxeta

nos por este método, importantíssima para determinação exa

ta dos rendimentos quânticos 3~ e l~, devido: (i) a tendên

cia à "sub-titulação" no caso· de dioxetanos pouco estáveis,

os quais se clivam parcialmente durante a titulação ou (ii)

a tendência à "super-titulação", com dioxetanos estericamen

te impedidos de reagir com I-, tornando-se a titulação ex-

tremamente lenta.e difícil de ser percebido o ponto de vira

gem (amarelo claro + incolor).



1
° + N2 + GI2NO
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Inserção de reagentes nucleófilos: existe muito interesse

na investigação de reações que transformam o dioxetano num

produto estável, facilmente identificável, com vistas espe

cialmente à detecção de lIintermediários ll dioxetânicos em

reações de fotooxigenação, quimi- e bioluminescentes. Pela

sua potencialidade, destacam-se as seguintes:

(i) Reação com azoteto, N3 (Gollnick e colab., 1972) :

[ fl~ ,O" o-o ]Y----J<:
M= ° '.i N= N - N

~'/(,\+ N-3 ~ )i-c/ + - -7 .c;- N-N=N
I 1,.._Me H2 h'o ".'

Me 2

Me

)=
M=

(ii) Reação com derivados de fósforo, por exemplo, trife-

nilfosfina, PPh
3

(Baumstark, 1974; Bartlett e oolab.,

1973, 1974):

Me

MetoI +
Me O

Me

:PPH 3

Me

o Met°,,-c~ ) PPh 3
b--6 Me /

O

Me

Me

550 ""'''h
---4"",~ + O = FPh3

Me

Esta reaçao é rápida e quantitativa, produzindo um

fosforano estável (XIV). Foi usada, com certa fre-

quência nesta tese, para caracterização e durante

a dosagem de soluções de dioxetanos.
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(iii) Reação com dissulfetos orgânicos:

Ph~Ph

M:D'/ I I ..........OM::!
O-O

Ph-8-Ph
~

°II
Ph-C

ICM=
C .,....-OM::!

I
Ph

°I

+ Ph - S - Ph
+

(

O)Ph +

° Ph

ph = fenil

(Wasserrnan e Saito, 1975)

Ph ih° °
102 ) [( t~ ]Ph

2
S l ( O + ã-13 Ph2

° ° Phph

r ° Ph

~~h
°

(Canq:bell e colab., 1975)

Com excessao de azoteto, os demais reagentes

,

sao muito pouco solúveis em água, o que limita sua utilida-

de em sistemas biológicos. Neste sentido, acreditamos ser

bastante promissora a investigação do uso de soluções de

TiCt3 em.tampãojdioxano, em temperatura < ooc, já que este

reagente tem sido muito usado na redução, em condições bran

das, de vários compostos orgânicos (meio aquoso-orgânico

pH ~ 7, ã temperatura ambiente; McMurry, 1974). Várias en-

zimas conservam parcialmente sua atividade a temperaturas

< Ooc, em meio aquoso-orgânico (Douzou e colab., 1970,1975,

1978).
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Reação ~ BF 3 : o rearranjo de tetrametildioxetano (TMD) , c~

talisado por BF 3 , foi estudado por Baumstark (1974). ° trat~

mento de TMD com BF
3

em CH2C~2 a -78°C, seguido de metanóli-

se, produziu uma mistura de pinacolona (XV), diperóxido ...
Cl-

clico da pinacolona (XVI), acetona e H20 2 • Estes resultados

foram interpretados segundo o seguinte mecanismo:

Mo I I BF2 [M2>t---J<0/Õ - BF
3

+-t-Me ) ~M2 M2 M2 ft"", -.~ M=

M2 +0 O -BF3

~Mo>r-{
M2

- BF3

M2 3 >\0-0)<M2 ~
. + M2

3
C - C - M2

M2 -o CM23

\ H20

"5:.,BF
3

XV + H20 2

XVI XV

1.4. Cinética de termólise de dioxetanos

Os dioxetanos, quando aquecidos em soluções di

luidas aeradas, se decompõemsegundo uma cinética de primei-

ra ordem (Wilson, 1976). Trata-se, assim, de uma reaçao qua-

se ímpar: proces so unimolecular, unidirecional e quimi.lumi -

nescente. As constantes de velocidade, ~, podem ser determi

nadas acompanhando-se a queda da concentração de dioxetano
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com o tempo, via titulação iodométrica ou seguindo-se o de-

saparecimento de dioxetano e/ou aparecimento de produtos

carbnnílicos via análise por ressonância nucl~ar magnética

protônica (lHRNM). (Wilson e Schaap, 1970i Kopeckye colab.,

1975). Entretanto, o método mais simples e preciso é, evi -

dentemente, pela velocidade de queda da quimiluminescência,
\

em espectrofluorímetros ou outros fotômetros mais sensíveis~

Alcança-se, neste caso, sensibilidade incomparavelmente al-

ta em relação aos métodos analíticos convencionais. Basta

mencionar, que nos fotômetros tipo Hastings-Weber (1963)

pode-se acompanhar emissão proveniente da decomposição

10-15 moles de dioxetano/sec. Sensibilidade maior pode

atingida, usando-se um contador de cintilação líquida

de

ser

com

o circuito de coincidência desligado. As constantes de ter-

mólise dos dioxetanos podem, assim, ser calculadas pela me

dida direta da intensidade de quirniluminescência (lQL), a

qual é atribuida ~ emissão fluorescente de cetona singlete

gerada na te~mólisei l QL é proporéional a ki e ~ concentra

ção de dioxetano (Esquema li Wilson, 1976).

Esquema I:

l<p k
D 1)

1 * kF
C )

lC* k 2 )

lC* + C

c- + hV F

C

\
1l OL = <p<P Fk l [DJ e <P F =

k F

kF + k 2
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onde, D é dioxetano; C, cetona no estado fundamental;

l~, rendimento quântico de cetona singlete excitada

(lC*) gerada na termólise; k F , constante de velocidade de

emissão fluorescente; k 2 , soma das constantes de desativa

ção não radiativa (térmica) de lc*, sendo ~F' o rendimento

quântico de fluorescência da cetona. Em soiução aerada ,

não se observa emissão (fosforescente) da acetona triplete

produzida na termólise de dioxetanos, devido

3 *de C por 02 (Lechtken e colab., 1973).

..
a supres·sao

natureza

Outra alternativa, mais utilizada, consisteem

se adicionar à solução de dioxetano agentes fluorescentes

(aceptores emissivos, ou, sensibilizadores) os quais am-

plificam lQL de 10 ~ 1000 vezes, dependendo da
1

do aceptor adicionado. Frequentemente, têm sido empregados

9,10-difenilantraceno (DPA) e perileno, os quais são "con-

tadores" de espécies singletes e 9-10-dibromoantraceno(DBA)

e o quelato, europium-tris(tenoiltrifluoroacetonato)-9-10-

fenantrolina (EU(TTA)3Phen), que são específicos para tri

pletes (Wilson e Schaap, 1971; Steinmetzer e colab., 1973;

White e colab., 1973; Wilson e colab., 1976; Wilson, 1976).

A intensificação da quimiluminescência é atribuida à trans

ferência da energia de excitação de acetona excitada (sin -

glete ou triplete) para o aceptor (A), levando-o ao estado

singlete (lA*), o qual emite em seguida um fóton com alta

eficiência e "cai" para o estado fun.damental. ° esquema. 11

ilustra simplificadamente estes processos.
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Esquema 11:

*<pk
C* +D

1
) C

* k 3 + lA*C + A ) C

lA*
k A

F
) A + hv -

F

A transferência de energia de C* para A é bastante favoreci

da, pois o processo é exotérmico (ET e ES de aldeidos e ce

tonas > ES do aceptor) e ocorre numa velocidade igual (com

aceptores de tripletes) ou superior (com aceptores

) ... . f - ( 5 10 9 -1gletes a velocldade de dl usao k 3 > x M

ro e colab., 1973; Berenfel'd e colab., 1970).

de sin

-1
s : Tur-

Pode-se demonstrar por tratamento de estado e~

tacionário (veja Apêndice I) que, na presença de concentra

ção constante de aceptor a uma dada temperatura, a intensi

dade observada de quimiluminescência (I~L) é proporcional a

k l e ã concentração de dioxetano:

A
I QL = Kk

l
[Dl

A constante K engloba o rendimento quântico

de produto excitado (3<p ou l<p, dependendo da natureza do a

ceptor) , a eficiência de transferência de energia de C* para

A ( + lA*) , o rendimento quântico de fluorescência do acep-

tor e a vida média da espécie excitada sendo desativada pe-

lo aceptor. Como esperado, as constantes de velocidade obti

~-
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naturezadas pela projeção log I~L x tempo não dependem

do aceptor ou da natureza do solvente (Wilson

1971) •

da

e Schaap ,

Decomposição induzida de dioxetanos: Wilson e Schaap (1971)

observaram que a remoção de oxigênio de solução aquecida de

cis-dietoxi-l,2-dioxetano (_OllOM) e DBA, DPA ou biacetilo

como aceptores, provocou um aumento da velocidade de queda

da quimiluminescência (fator de 2-3'," com DBA) e de decomposi

ção do dioxetano, embora não afetasse significantemente a in

tensidade I QL inicial. Na medida em que a presença ou ausên

cia de oxigênio não teve influência detectável sobre a velo

cidade de decomposição de dioxetano puro em solução benzêni

ca, os autores concluiram que o efeito de oxigênio estava ne

cessariamente associado à presença de aceptores. Confirma

ram, então, estes resultados ao verificar que a fotodecompo

sição de cis-dietoxidioxetano (XVII), sensitizada pelos aceE,

tores derivados de antraceno, era acelerada de apenas 20%

com DPA e 60-70% com DBA quando as soluções eram degasifica

das. O efeito de oxigênio foi interpretado como o resultado

da indução da decomposição do dioxetano por 3DBA* fonMdo via

transferência de energia de produto triplete (formato) para

~BA (transferência triplete-triplete). A cadeia de reaçoes

propostas para explicar a indução acha-se ilustrada no esque

ma 111.



Esquema 111: °_ °
H"-.I l/H
EtO~Et

(XVII)

3*

~EtO-~O
'H

3 F *

22.

/.0
+ EtO - Ci'

'H
F

D
t:, > 3F * + F

3F* + DBA L> lDBA* + F

3DBA* + F. >

1
DBA* ----> DBA + hV

F

Na ausência de 02: D + 3DBA* ~ ?F* + F + DBA

Na presença de 02: 02 + 3DBA* ~ 102 + DBA

° efeito de oxigênio, protegendo o dioxetanode

decomposição induzida pelo produto triplete (3 C*), também

foi observado por Lechtken e colab. (1973) em soluções deae

radas e concentradas de TMD (~l,OM):

M~e

M/ ~e
Ã

~

Me

)=03
*

Me

Me

+ "",)=0

Na ausência de 02' TMD + 3C* ~ 3C* + 2C

Na presença de 02' 3C* + 02 ~
?

C + ·02

Devido ao caráter de cadeia, em solução concentrada, ~ velo

cidade observada de termólise mostra dependência de segunda

ordem na concentração de dioxetano. ° rendimento quântico
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de tripletes, 3~, diminui consideravelmente, devido ao cará-

ter não-quimilurninescente da autocatálise.

Catálise por íons de metais de transição:

Os inesperados resultados de Turro e Lechtken

(1973) sobre o efeito de. solventes (especialmente hidroxíli-

cos) na cinética de terrnólise de TMD, levaram Wilson e colab.

(1973) e Baumstark (1974) a reinvestigar este sistema com

solventes cuidadosamente purificados. Tratamento dos "solven

tes catalíticos" com EDTA, exceto no caso de acetonitrila,

restauraram a mesma velocidade de termólise observada em

- -5-benzeno. Adiçao de traços de CUC~2 (_ 10 M) a soluça0 meta-

nólica de TMD, acelerou sua decomposição de um fator de 100.

Baumstark (1974) estudou a cinética de decomposição de TMD

t ] . d -. d d' 1 t C 2+ N,2+ C 2+ 'ca a .lsa a por uma serle e lC ore os: u , 1 , o ,

Z 2+ 2+ Cd2+ t 1 'f' d 'f'n , Mn e , em me ano purl lca o, e verl lCOU que

a catálise era: (i) não-quimiluminescente; (ii) de primeira

ordem na concentração de dioxetano e do íon metálico; (iii)

sujeita a um efeito do ânion ou quelato; (iv). mais eficiente

com cu2+e (v) resultava numa relação linear entre os Ioga -

ritmos das eficiências catalíticas e os logaritmos das cons

tantes de dissociação dos malonatos dos ...lons metálicos.

Baumstark interpretou estes resultados por meio de um meca-

nismo envolvendo coordenação entre os ácidos de Lewis (íons)

e o dioxetano:
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~-d
+ M2 + -\.

~

}

O"M2+I ...
O'

\L~-__~+
I I

~ ~ d-/

!\
---7
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)~o
, ,

'Me 2+
O~/'"-r

1lo
11

2~ + M
2+

A propósito, cabe mencionar que durante a investigação da lu

minescência proveniente da oxidação aeróbica de isobutanal ,

catalisada por peroxidase, e que se processaria via um dioxe

tano intermediário, verificamos (Faria Oliveira e colab. ,

1978) que a intensidade de emissão foi amplificada de cerca

de 100 vezes por adição de complexantes de íons metálicos ao

sistema (EDTA, pirofosfato).

1.5. Determinação dos parâmetros de ativação

As energias de ativação (Ea ) de clivagem térmi

ca de dioxetanos são determinadas usualmente por projeções

de Arrhenius (log k l versus 1fT). Se as medidas de constan

tes de velmcidade k l , nas várias temperaturas, forem realiza

das em solvente purificado e em.condições de baixa concentra

çao de dioxetano e de aceptor emissivo, para evitar decompo

sição induzida, a projeção será certamente linear. A decompo

sição "escura" (catalisada por traços de íons metáli6os), pa

raleIa ao processoluminescente, se manifesta mais acentuada

mente na região de baixa temperatura, em consequência do fa-

to desta via competitiva ter energia de ativação relativamen
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te baixa (Wilson e colab., 1976). Como resultado da catáli-

se "escura", as proj~ções de Arrhenius tendem a curvatura

....

quando as medidas são feitas a temperaturas baixas « 50°C,

em geral) .

Wilson e Schaap (1971) introduziram um método

mais simples e menos sujeito a erro, proveniente de decompo-

sição induzida, para determinação de E : o "métodQ _da quedaa ........---- ----______

~rusca de temperatura". Este método consiste na medida das

intensidades de emissão (I 2 e 1 2 ) ao se submeter uma solu

ção de dioxetano aquecida a determinada temperatura TI a um

resfriamento rápido (-30s) de cerca de 15°C até uma tempera

tura T2 • Geralmente, estas medidas são feitas com aceptores

emissivos adicionados ao sistema. Durante a queda brusca de

temperatura não há decomposição apreciável do dioxetano

(Fig. I) e a energia de ativação observada (EQL(obs)) pode

ser calculada a partir das intensidades II e 1 2 :

I QL = K k l [DJ (veja apêndice 1)

Vamos chamar, para simplificar, I QL = I e k l = k

Nas duas temperaturas de medida de I, TI e T2 :

II - k l [o] e 1 2 - k 2 [DJ

EQL(obs) = 4.58
log k l /k 2

1/Tl -l/T2

= - 4.58
log I l /I 2

1/T
l
-l/T2

EQL(ObS) = Ea (Arrhenius) se K for independente da tempe

ratura.
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Fig. I: "Método da queda brusca de temperatura" para deter-

minação da energia de ativação da termólise de

dioxetanos (Wilson, 1976)

T,

rOL

1,
~sfriamento

I
I
I
I
I

I2l~ T2

I I I I I I I

o 2 " 6
min

Considerando-se que: ~i) os processos fotofísi

cos envolvendo transferência de energia e desativação térmi

ca têm energias de ativação negligenciáveis comparadas
..
a

EQL e (ii) os rendimentos primários de produtos singletes e

tripletes, l~ e 3~, são independentes da temperatura (Wil-

son, 1976)~ o valor observado da 'energia de ativação,

EQL (obs) deve ser corrigido apenas para o efeito da. tempera

tura na eficiência de fluorescência do aceptor (~~), isto

é, deve-se levar em conta a energia de ativação de fluores

cência do aceptor (E:). Assim, o valor corrigido da energia

de ativação de termólise do dioxetano, EQL , será dado pela

expressa0:

E - EQL - QL(obs) - E
A
F



27.

As intensidades fluorescência de DPA e de perileno pratica-

- . (DPA )mente nao var1am com a temperatura EF ~ O , enquanto a

quela de DBA e de rubreno decrescem com o aumento da tempe

ratura (E~BA = -4,5 kcal/mol; E~ubreno = -1,9 kcal/mol) (Wil

son e Schaaap, 1971; Wilson e colab., 1976). O coeficiente

negativo de temperatura para a fluorescência de DBA é expli

cada pelo fato de que o estado singlete excitado de DBA

consequentemente, um aumento de te~

(SI) está localizado

estado triplete (T2 ) e,

poucas kcal abaixo de seu segundo

peratura resulta no cruzamento intersistema DBA(Sl) + DBA(T2),

o qual é mais rápido que DBA(Sl) + DBA(Tl ) (McGlynn e co

lab., 1964; Bennett e McCartin, 1966; Lim e Colab., 1966) •

Estes processos sao ilustrados na Fig. 11.

Fig. 11: Diagrama de níveis de energia para DBA

(40 k.cal)

k p

kic

> '" i TI

k d

l~ ~
~~ ( '-.l Engel e ~roe,1971.

kF

(70 kcal) SI

S !o .

k F , k p ' k. , k. e kd sao, respectivamente ,
1SC 1C .

as constantes de velocidade para os processos de fluorescên
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cia, fosforescência, cruzamento intersistema (transição sin

glete-triplete), conversão interna e desativação térmica de

3DBA(Tl )·

~ > ~ < kd k. (2) > k. (1)
lSC lSC

lDBA*
k F > DBi'\ + hV F k FcpDBA =

k. ( 1) F ~ +k.
lDBA* > 3DBA * lSClSC ( T

l
)

lDBA*
k. (2)

> 3DBA *lSC
( ~)

A fluorescência do quelato Eu(TTA)3Phen apre 

senta um coeficiente negativo de temperatura muito grande e

depende também do solvente (Winston e colab., 1963; Fili-

pescu e colab., 1966), o que impõe a necessidade de se de-

terminar experimentalmente CPF do quelato nas temperaturas

Tl e T2 e no solvente escolhido.

Em geral, os valores experimentais de energia

de ativação para a termólise de cada dioxetano, determina-

dos pela projeção de Arrhenius ou pelo "método da queda de

temperatura" coincidem dentro de .:: lkcal/mol.,

A inspecção dos parâmetros de ativação da ter-

mólise de dioxetanos já isolados, tabelados nos artigos de

revisão de Wilson (1976), Adam (1977) e Horn e colab. (1978-

1979), indicam que, em geral:
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(i) dioxetanos di e trisubsti tuidos (E - 22-24 kcal/IID1)
a

sao menos estáveis que dioxetanos tri e tetrasubstitui-

dos (Ea ~ 25-35 kcal/mol)

(ii) substituição de grupo alquil por aril não alte

ra significantemente a energia de ativação:

Ea (kcal/IID1) (ref. )

~=~=M= 23, ° (Richardson e colab., 1972)
o-o

Rl~ I1. = M=; ~ = Ph 22,9 (Richardson e colab., 1972)

R2 Rl = ~ = Ph 22,6 (Richardson e colab., 1974d)

RIA
R2 3

I1.=~=R3=M= O

"Rl = ~ = M=; R3 C-M=

23,5 (KoPeCky e colab., 1975)

26, ° (Bom e SChuster, 1978)

RI~ RI ~ ~ ~ R3 ~ R4 ~ Mo

R2 R3 R:L = ~ = M=; R3 = R4 ::>: Ph

26±2 (Wilson, 1976)

25±1 (Urnbreit e White, 1976)

(iii) os dioxetanos mais estáveis são aqueles que contêm

grupos volumosos, rígidos, que resultem em impedimento estéri-

co:

o-o

Ea = 30,3 kcal/mol (McCapra e Behesti, 1977)

Ea = 34,4 kcal/mol (Schuster e colab., 1975)
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o-o
Meo--l-JL-o~ Ea = 28,6 kcal/mol (Wilson e colab., 1976)
Meo/ "aMe

(iv) as dioxetanonas e dioxetanos com substituintes he-

teroaromáticos (derivados de acridina, por ex.), estruturas-

modelo para intermediários "ricos em energia" de sistemas

quimi- e bioluminescentes, são menos estáveis:

Ea (kcal/rrol)

19,4 (Adam e Liu, 1972)

14;3 (Mam e S~tz" j 1972)

E =19 , 7 kcaljrrol
a

(MéCapra e oolab. ,1977)

/
Ph

H

. ~e

0 N

V,

E =1 7 ,2 kcal/rrola

(Iee e oolab., 1976)

I1.=~=Me

I1. =H; ~ = t-Bu

,
Me

:Do
RI' ::-......

"OR
2 Me,

N

Enquanto a vida média de a-peroxilactonas e de dioxetanos he

teroaromáticos é da ordem de 10 minutos à temperatura ambien

te, aquela dos demais dioxetanos é de dias ou anos.

1.6. Cálculos termoquímicos

Richardson e colab. (O'Neal e Richardson, 1970 ;

Richardson e O'Neal, 1972; Richardson e colab., 1972, 1974d)

calcularam propriedades termodinâmicas e cinéticas para a de

composição térmica de vários dioxetanos di, tri e tetra subs-

tituidos, baseados na "aditividade de propriedades de gru-
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pos", método desenvolvido por Benson (Benson, 1968; Benson e

colab., 1969). Segundo Benson, as propriedades termodinâmi -

( ° ° ° -cas 6H
f

, S e Cp) de um composto sao dadas pela

contribuições parciais de propriedades de grupos

soma das

atômicos.

Nos cálculos de 6H~ são consideradas, além da contribuição

de grupos, as correções devido a interações "eis", intera-

ções "gauche" e tensão de anel. A entalpia de reação (6HO)
r

pode, assim, ser estimada pela diferença L 6H~ (produtos)

L: 6H~ (reagentes). Aplicando o "método da aditividade de

grupos" à termólise de dioxetanos di, tri e tetrasubstitui-

dos por grupos metil, O'Neal e Richardson (1970, 1971) obti

veram valores de 6Ho variando na faixa de -59 a -69 kcal/nol ...
r

Como o valor do 6Ho de tensão do anel dioxetânico não é co-

nhecido, assumiu-se nos cálculos a mesma tensão do anel ci-

clobutânico (- 26 kcal/mol) ou oxetânico (25.2 kcal/mol) (Ben

son, 1968; Eigenmann e colab., 1973). Lembrando-se que os va

lores experimentais das energias de ativação para termólise

daqueles dioxetanos variam entre 23 e 26 kcal/mol, a energia

disponível para excitação dos produtos estaria na faixa de

82 a 95kcal/mol (ET e ES de aldeidos e

cas < 85 kcal/mol; Turro, 1969).

cetonas alifáti-

Empregando, ainda, métodos termoquímicos, O'Neal

e Benson (1968) calcularam os parâmetros de ativação para de

composição de derivados ciclobutânicos em dois fragmentos e

tilênicos; assumiram um mecanismo via diradical para estas

clivagens (veja eq. 1 abaixo. Os valores estimados de

log A e Ea concordaram com os valores observados, dentro dos
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limites de erro. experimental (± 0,3 para log A e ± 1,5 kcal/

moI para Ea ). O'Neal e Richardson (1970), de modo análogo,

examinaram as e~Urr.micidades das reações competitivas do di-

radical tetrametileno (XVIII, na eq. 1) em relação -as rea-

ções correspondentes para os dioxi-radicais (XVIX) que postu

1aram corno intermediários na termó1ise de dioxetanos (eq.

2, a seguir), tendo encontrado os seguintes valores:

Equação 1: D ~ 3 \

•u
(XVIII)

4
~ 11 + II

o6H_ 3 3 = 56,5 kcal/mol,

6H_ 4 4 = - 36 kca1/mo1,

E_ 3 = 6,7 kca1/mol e E4 = 6;5 kca1/mol,

onde E é a energia de ativação da etapa.

Equação 2: R:Ll<R ç 1,R~ R R
2

)=0 o~) +
R R -1 R R R

(XVIX)
R = H e/ou Me

o6H_ l ,1 = 13 a 16 kcal/mo1

o6H_
2

2 =-(68 a 85) kcal/mo1,

Os dois sistemas eram termoquimicamente semelhantes (etapas

1 e 3, endotérmicas e etapas 2 e 4, exotérmicas). Baseando-

se na relação de Evans-Po1anyi (1938) e em postulados de

Hammond (1955), 0'Nea1 e Richardson conc1uiram que E_1 >E_ 3
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e E2<E4 . Considerando que as entropias de ativação para as

reações competitivas nos dois sistemas deveriam ser simila-

res e corno E_ 3 ~ E4 (_6,5 kcal/mol), aqueles autores postul~

ram que a velocidade de termólise de dioxetanos é determina-

da pela clivagem do anel dioxetânio formando um intermediá-

rio diradicalar.

As energias de ativação para termólise dos dio-

xetanos metílicos foram calculadas por O'Neal e Richardson

pela expressão:

Equação lI:

o
Ea = 6Hl ,_1 + E_I

onde E_I representa urna barreira energética para recornbina

ção do diradical.

Os valores de 6H~,_1 para cada dioxetano foram

calculados a partir das tabelas de Benson (1968) e E_I foi

avaliado corno _.8,5 kcal/mol, obtido a partir do valor expe-

rimental da E. para o trimetildioxetano (E (exp.) = 23,7 kcal/a a
o .

nol; 6Hl ,-l (cale.) = 15,2 kcal/nol).

Ao aplicar a relação de Evans-Polanyi aos valo

res experimentais observados para derivados de ciclobutano ,

O'Neal e Richardson obtiveram E_I = -0,104 6H~,_1 + 12,2. A

energia de ativação calculada para o trimetildioxetano por

esta equação (E_
l

= 10,6) seria 25,8 kcal/mol. Aqueles auto

res concluem que o cálculo de E por esta equação fornece va
a
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lores máximos.

Os valores de Ea para dioxetanos metilicos ,

calculados por O'Neal e Richardson e corrigidos para o va

lor mais recente da tensão do anel oxetânico (25,2 kcal/rrol i

Eigenrnann e colab., 1973), são muito consistentes quando

comparados aos valores experimentais (tabela I). Fazendo -

- .. ose esta correçao Ea e dada pela expressão: Ea = L'ilil,-l + 9,3.

A figura 111 ilustra as idéias de O'Neal e Richardson sôbre

a termoquímica da clivagem de trimetildioxetano e a energia

de excitação disponível para excitação dos produtos, inter-

pretadas por Horn e colab. (1978-79).

Tabela I: Energias de ativação (E ) calculadas para a termóa .

lise de dioxetanos (O'Neal e Richardson, 1970).

O_O

Rl~1 I/R3 -2
~~l

R2 4

~Rl "-. I I /3

~~4

Rl

rap2iaa ) )=
~

Rl
O+ 0=(

R2

E
a

o= 6H l -1 + 9,3
. ,

Dioxetano E (cale.) E· (exp.)
kcal/rrol kcal/rrol

~=~=~=R4=H 21,8 22,3±1 3

~=~::::M=; ~=R4=H 23,7 23,0±1

Ref.

Bogan et aI (1976)

Richardson e colab.

(1972)

~=~=R3::::M=i R4=H

I1.=~=~=R4::::M=

24,5

25,5

(23,5±0,5)

26 ± 1

Kopecky e colab. (1975)

Wilson (1976)
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Figura 111: Terrnoquimica da clivagem de trimetrildioxetano,

segundo Horn e colab.,(1978-79).
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1.7. Multiplicidade e rendimentos quãnticos de produtos ex

citados (3~ e l~)

A luminescência azulada (À _ 400nm) emitida. max

por solução aerada aquecida de TMD foi atribuida por Turro

e Lecht en (1972) à fluorescência de acetona (singlete) pro-

duzida na termólise. Sob N2 , a emissão foi intensificada de

cerca de 30 a 100 vezes e deslocada para ~435nm (Turro e

colab., 1973b). A magnitude do deslocamento e a supressao

desta nova emissão por 02' dienos conjugados e acrilonitrila

conhecidos desativadores de cetonas tripletes (Wagner, 1967)

levaram-nos a concluir que se tratava de emissão fosforescen

te de acetona.

o-o

)LJ< 6. > 1$ )~01* + 3$ 10
3

* +
>0

TMD

l~ ~to + hV400 )=0 +hv435

)

_ 3*
-o

02' dleno

acrilonitrila
) )=0

Os rendimentos quânticos de singletes e triple-
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tes, l~ e 3~, respectivamente, foram avaliados a partir da

relação de intensidades de quimiluminescência sob 02 e sob

N2 (IF/Ip = 0,01 - 0,03), da relação de intensidades de a

. * *cetona fotoexcltada sob 02 e sob N2 (IF/Ip = 1,5) e do ren-

dimento absoluto de quimiluminescência sob 02 (via actinome

tria com ferrioxalato) :

1 3
~~0,5% e ~_50%

Outras metodologias de maiores precisão e sen-

sibilidade foram desenvolvidas posteriormente para "conta-

gem" dos singletes e dos tripletes gerados na decomposição

térmica de dioxetanos. Distinguimos, aqui:

(i) métodos fotofísicos, que se baseiam na me-

dida da quimiluminescência direta (Turro e colab., 1973b)ou

a quimiluminescência indireta, na presença de aceptores e

ficientemente fluorescentes adicionados ao sistema: DBA e

EU(TTA)3Phen, por ex., para dosagem de tripletes e DPA e

perileno, como "contadores" de singletes (Wilson e Schaap ,

1971; Steinmetzer e colab., 1973; White e colab., 1973)."

(ii) métodos fotoquímicos, ou "contagem ... .qUlml-

ca", os quais se baseiam na medida de fotoprodutos (FP) for

mados (a) por conversão fotoquímica, intramolecular, da ce-

tona excitada, (b) por reação da cetona excitada com um a

ceptor (sequestrador) adicionado aQ sistema ou (c) pela con

versao fotoquímica num aceptor adicionado, induzido

acetona excitada (Esquema IV).

pela
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Esquema IV:
FP (isorrerização, dimerização, clivagan

Norrish tipos I e 11, etc.)

6
~ C + C*

A
(\ ) FP (adição, seguida ou não de rearranjos)
b,

A * ) FP (fotoquímica, cx:::mJ em (a))

1.7.1. Determinação de 3~ e l~ via medida de quimilumines-

cência indireta

Os estudos de Vassil'ev (1967) sobre transfe -

rência de energia de acetofenona triplete para DBA foram

ponto de partida para que se desenvolvesse um método muito

conveniente para determinação dos rendimentos quânticos ab

solutos de espécies sing1etes (l~) e de tripletes (3~), ge

radas na termólise de dioxetànos (Wilson e Schaap, 1971

Steinmetzer e colab., 1973; Wilson, 1976). O método se ba

seia em medidas da fluorescência emitida por aceptore~ espe

cíficos adicionados, em várias concentrações, à solução' de

dioxetano. Os aceptores são energetizados por transferência

da energia de excitação dos produtos de termólise:



(1)
l<jl 1 *

D~
C + C

3 * + CC

lC* + DPA
k

lDPA*(2a) SS > C +

3 * k lDBA*(2b) C + DBA ~> C +

lDPA*
k

(3 ) (lDBA*) ..L> DPA (DBA) + hvp

o par de aceptores DPA/DBA tem sido o mais empregado

seguintes razões:

39.

pelas

(i) etapas (2a) e (2b) (transfer~ncia singlete'

-singlete, SS, e transfer~ncia triplete-triplete, TS) são e

xotérmicas, pois a energia de excitação singlete ou triplete

é ~ 72 hcal/mol, enquanto ES(DPA) = 70,1 kcal/mol e ES(DBA)

70,2 kcal/mol (Engel e Monroe, 1971).

=

(ii) a transferência SS com DPA (2a) é "permiti-

da" pela regra da conservação do spin, enquanto DBA é melhor

aceptor de tripletes que DPA (2b) porque a presença de áto-

mos de bromo em DBA " relaxa" a regra pelo efeito de acopla-

mento spin-orbital ("efeito de átomo pesado"; Belyakov e

Vassil'ev, 1970; Vassil'ev, 1962; Engel e Monroe, 1971), per-

mitindo assim a transfer~ncia TS.

(iii) a transfer~ncia SS de lC* para DPA (2a), se

gundo Turro e colab. (1973a) ocorre a longa distância por me

canismo tipo PBrster, a uma velocidade ~ 1010 M- l s-l (kSS )
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e eficiência uni tária. Com DBA, a transferência 'IS (2) ocor

reria a uma velocidade controlada por difusão (K'JS =109M-l s -1)

com uma eficiência de 0,03 (Belyakov e Vassil'ev, 1970) ou

0,3 (Berenfel'd e colab., 1970). Belyakov e Vassil'ev (1970)

concluiram que a transferência TS para DPA como aceptor

("proibida" pela regra do spin) era cerca de 10 2 vezes mais

lenta que para DBA (efeito do átono pesado) .T·urro e Steinrnetzer

(1974) e Adam e colab. (1978), baseados ~m estudos de tran~

ferência de energia TS em matrizes de poliestireno, sugeri-

ram que este processo poderia ocorrer a longa distância,

9 -1-1com k TS - 10 Ms.

independente da te~

o= 0,10 a 20 C e apre-

(iv) Na eq. (3), ~~PA = 1 e

DBAperatura (Parker e Joyce, 1967); ~F

senta um coeficiente de temperatura negativo (E (lDBA*) =

-4,5 kcal/mol) (Wilson e Schaap, 1971).

Quando soluções de dioxetanos e dioxetanonas

sao aquecidas na presença de DBA e de DPA, em igual concen-

tração, geralmente I DBA » I DPA (Wilson, 1976). Esta é, sem

dúvida, indicação de que 3~ » l~, considerando-se os argu-

tratamen

mentos (iii) e (iv) discutidos anteriormente (~~A

DPA DPA
sao < e ~SS e ~F = 1) . Pode-se demonstrar, por

e ~DBA
F

to de estado estacionário (veja Apêndice I),que a intensida

de de emissão oriunda de solução de dioxetano na presençade

DBA e DBA como aceptores (A), a uma dada temperatura, é da-

da pela expressão:
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Equação 111:

I =
k [O] *<1> <l>A k ' [A]1 F

k" + k'IE [A]

onde, k
l

= constante de termólise do dioxetano a uma

temperatura;

d,ada

[o] e LA] = concentração de dioxetano e de aceptor, res

pectivamente;

*<1> = 3<1> ou 1<1>, rendimentos quânticos de tripletes ou

singletes;

k" = soma das constantes de velocidade dos processos

de desativação não radiativa do doador singlete

ou triplete; desativação térmica, supressão por

02' supressão pelo solvente, etc); l/k" = T, vi

da média da espécie excitada, na ausência de ac~

tor;

k ' = constante de transferência TS (OBA) ou SS (OPA);

kTE= soma das constantes dos processos de transferên

cia de energia do doador para aceptor.

No caso:de OBA como aceptor:

Equação IV:

lOBA -
kl [O]

k T

3<1> <l>0BA
F

+ k'IE

k'lS [OBA]

[OBA]

k TE = k TS +'k TT + k ' TS ' referindo-se aos processos com

petitivos:
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3C* + DBA
k'IS

C + lDBA*

3C* + DBA
kTT C + 3DBA *

3C* + DBA
k TS c + DBA

o quociente k TS / (kTS + kT'I + kTS ) é a eficiência de transf~

rência- de energia levando a lDBA* (~~~A), o qual emite em

seguida a fluorescência.

No caso de DPA como aceptor:

Equação V:

I DPA =
k [DJ l~ ~DPA k [DPAJ

1 F S8

ks + k TE [DPA1

k TE - kss ' já que kss » k ST ' k~s

DPA e
~F

,+,DPA
'fiTE 1

Projetando-se as intensidades de emissão I DBA

e I DPA ' medidas em condições de concentração de dioxetano e

de temperatura constantes, para várias concentrações de a-

ceptor, obtém-se uma curva de-saturação do tipo Michaeliana.

A projeção dos inversos de intensidade I DBA versus concen

tração de aceptor, fornece uma reta correspondente ãequação:

Equação VI:

1

I DBA

= 1
k

l
[DJ 3~ ~~BA ~DBA

k T
+ 3 DBA

k l [DJ ~ ~ kTS

1x-
[DBA]
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o coeficiente linear da reta (Yint), que representa o valor

de intensidade extrapolado para concentração infinita de a-

. ~ 1 d 3 k [] DBA DBAceptor, permlte o calcu o e ~i I' D, ~p e ~TE sao

conhecidos. Portanto,

Equação VII:

3 ~DBA =
obs

1

k l [DJ Yint
e 3 ~

3~DBA
obs

tl-DBA tl- DBA
't' 'IE x 't'p

Wilson (1976) reinvestigou o sistema acetofenona triplete/

DBA, em benzeno deaerado, pelo método de Berenfel'd e colab.

+(1970), e encontrou para este par ~TS = 0,20 - 0,05. Usan-

do ciclohexanona triplete como doador, Belyakov e Vassil'ev

DBA(1970) chegaram a um valor de ~TS menor (fator de O,63)que

aquele determinado para acetofenona. Os valores de ~TS para

diversos pares cetona triplete/DBA, em vários solventes,não

são conhecidos. Para todos os casos, tem-se assumido que

DBA
~TS - 0,20.

No caso de DPA como aceptor, assumindo-se k TE=

k SS '

Equação VIII:

1

I DPA

=
1

k l [DJ l~
+

k
S

1
--=---:;-- x -

k l [DJ l~ [DPA]

Assim, l~ pode ser calculado diretamente do coeficiente li-

near (yint) da projeção dos inversos de intensidade versus
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concentração de DPA (<P p e <P TE == 1):

Equação IX:

<p DPA = 1 <p
1

obs k 1 [D] Yint

A "projeção dos inversos" fornece ainda infor-

maçoes importantes sobre a vida média da espécie excitada,

T, sendo interceptada pelo aceptor,.nas condições da expe-

riência:

Com DBA como aceptor:

Yint

Tangente
= k TE TT' em M-

1
e T =T

1

k T

= Yint em s.----- ,
Tg x kTE

k TE = k
TS

9 -1-1+ k TT + k.rS = 5 x 10 M s em benzeno (Berenfe1d

e colab., 1970).

Com DPA como aceptor:

T =S
1

k S
= Yint

Tg x k
SS

k > 10 10 -1-1
SS M s (Turro e co1ab., 1973)

Wilson e co1ab. (1976) obtiveram os seguintes

valores de kTET determinados pelo "método da projeção dos

inversos"~ para o caso do TMD em benzeno aerado:
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-8 (a)
3 aS x 10 (acetona triplete)

-9 (b)
2 xlO (acetona singlete)

DBA

DPA

0_ O

)U<
k -1
-E TL , M

380

70

6-
~

L,S (cale.)

8 x 10- 8

<7 x 10- 9

)=03*(+ )=01
*) +

L, s (lit.)

)= O

(a) valor obtido por extrapolação de estudos realizados por

Porter e colab. (1973) e Loufty e Yip (1973);

(b) Steinmetzer e colab., 1973.

Estes dados confirmam que a espécie doadora para excitação

de DBA é acetona triplete e para DPA, acetona singlete.

white e colab. (1973) introduziram o uso do qu~

lato de európio, EU(T'FA)3Phen, para "contagem" de tripletes

gerados na termólise de dioxetanos, baseando-se em tr~os

de Belyakov e Vassil'ev (1970), Crosby e colab. (1961) e El-

Sayed e Bhaumik (1963). Wilson (1976) discutiu em seu arti-

go de revisão as limitações do uso deste aceptor, apontando

como problemas mais sérios a dependência não linear de ~F

do quelato com a temperatura, a incerteza de ~F determinado

fotofisicamente ser o mesmo que no sistema dioxetano/quela-

to e a pequena estabilidade do complexo a temperaturas aci-

ma da ambiente.

~ - 3 1A Tabela 11 contem os parametros ~ e ~ deteE

minados para alguns dioxetanos pelo "método da projeção de

inversos". Examinando-se esta tabela, vemos que a termólise

de dioxetanos e dioxetanonas gera preferencial e eficiente

mente produtos no estado triplete (3~/1~ -lO - 10 3 . Os dio

xetanos mais estáveis da série apresentada na tabela, isto é,

o tetrametóxidioxetano (E =28,6kcal/mol; Wilson e colab.,a
(1976) e o biadamantilideno dioxetano (E = 34,4 kcal/mol;

a
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Schuster e colab., 1975) foram os que apresentaram, relati-

vamente, maior rendimento de singletes (_ 1%).

mos, posteriormente, a importância histórica, e

cias destes resultados.

Discutire -

-consequen-

Outra observação importante diz respeito ao pa

drão de luz usado na calibração dos fotômetros para determi

- 3 1naçao dos rendimentos absolutos ~ e ~. Geralmente sao usa

dos o padrão radiativo de Hastings e Weber (1963, 1965) e ,

com menor frequência, o padrão baseado na reação quimilumi-

nescente de luminol com H20 2/hemina (Lee e Seliger, 1965).

Os rendimentos 3~ e ~~ quando determinados com o padrão de

luminol (veja na tabela 11 - 3~ e l~ para trimetil- e tetra

metildioxetano) são sistematicamente inferiores por um fa-

tor de 0.5. A baixa reprodutibilidade associada ao uso do

padrão de luminol é atribuida às dificuldades experimentais

para medida da oxidação quimiluminescente deste composto

(T 1/2 - 1 min) e à pureza do oxidante, hemina (Wilson, 1976;

"Workslop on Chemi- and Bioenergized Processes", Instituto

de Química da USP, são Paulo, agosto de 1978).

Finalmente, a produção preferencial de triple

tes (não emissivos) na termólise de dioxetanos e dioxetano-

nas questiona a hipótese de que estes compostos são os in-

termediários responsáveis pela etapa de quimiexcitação em

sistemas quimi- e bioluminescentes clássicos, onde ocorre

produção eficiente de espécies singletes (emissivas).
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1/1 versus l/laceptorl; aceptores: DBA e DPA.

Compostos Solvente 14> 3$ 3$/1
4> Ref.

0- O

Ih~:Ih
O-O

::>U<~

0- O

:>L1<:
O-O

~-o-~

0- OH+-+H
V

MeO 0- O OMe

MeO~Me

CCl/benzeno

benzeno

tolueno

benzeno

tolueno

benzeno

tolueno

benzeno

xilenos

2 x 10-3

7 x 105
a

-32,5 x 10
_4 a

2,5 x 10

-31,5 x 10

2 x 10-
4a

1 x 10-4

0,01

0,50

0,50 250

0,12 1700

0,50 200

0,22a 900

0,30 200

0,17 a 900

0,30 3000

0,10 10

Wilson e colab. (1973)

Turro e colab. (19 7 ~ i

Kopecky, citato por

Wilson (1976)

Turro e colab. (1974)

Wilson e colab. (1976)

Kopecky, citado por

Wilson (1976)

Wilson e colab. (1976)

Wilson e colab. (1976)

:uO

t-&1~
H ~

~

5 x 10- 4

5 x 10- 4

(O ,02)b

0,05

0,15

0,15

100

300

7,5

Adam e colab. (1974)

Adam e colab. (1974)

Schuster e colab. (1975)

a - 1$ e 3$ determinados contra padrão de luminol.

b - 14> determinado por "contagem" qufmica.
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172 . ~ .... d 3 1. . • Determlnaçao qUlmlca e ~ e ~

A produção de estados excitados, gerados na ter

mólise de dioxetanos pode, em princípio, ser avaliada

dosagem de fotoprodutos (geralmente, via cromatografia

líquido) originados de transformações fotoquímicas no

pela

..
gas-

..
pro-

prio produto excitado ou num aceptor adicionado ao sistema.

Turro e Lechtken (1972) introduziram o uso de

dicianoetileno (DCE) para "contagem" química de acetona sin-

glete e triplete formadas na termólise de TMD. A viabilidade

do método se baseava na dosagem do produto de cicloadição de

acetona singlete a trans-DCE e de cis-DCE, isomerizado por

acetona triplete:

0- O

>l--L( 6 t 1* )~03* >0'> -o e +

trans':' r:::c E-- --........ I I
NC

\ -
\N

cis-OCE~ I 1

to cJ=zCN
Determinados os rendimentos fotoquímicos de isomerização de
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trans-DCE (~f t ~ 0,10) e da cicloadição (~f t ~ 0,08),o oq. o oq.

e dosados estes produtos, formados durante termólise de TMD,

Turro e Lechtken obtiveram 3~ = 0,48 e l~ = O 0018. Estes re-

sultados foram consistentes com aqueles determinados via qui

milunescência sensibilizada por DPA e DBA (l~ = O 0025 e

3~ = 0,50; Turro e colab., 1974). Recentemente, durante o

"Workshop on Chemi and Bioenergized Processes" (são Paulo,

1978), foi comunicado por vários de seus participantes o fato

de que os resultados de Turro e colab. obtidos por "titulação

química" com DCE não puderam ser reproduzidos.

A Tabela 111 mostra a inconsistência dos valores

de 3~ obtido por diferentes métodos; fotofísicos e fotoquími-

cos, para a termólise de trimetildioxetano.
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Tabela 111. Rendimento quântico de acetona triplete (3~) pro

duzida na termólise de trimetildioxetano.

Método

Isomerização de

trans-estilbeno

EU(TTA)3P~en

DBA

Ref.

White e colab.

(1970, 1973)

White e colab.

(1973)

e Turro e colab.

(1973a)

Turro e colab.

(1974)

3~

*0,04

0,14

0,50

* Dado não reprodutível (A.L. Baumstark, Georgia State Univer

sity, Atlanta, Ge., USA; comunicação pessoal)
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A fonte provável de erro na determinação exata

e precisa de 3~ e l~ por "contagem quImica" parece estar na

necessidade de se assumir que o conteúdo de energia eletrô-

nica e vibracional do estado excitado não altera sua reati-

vidade quImica. Em outras palavras, no cálculo dos rendimen

tos 3~ e l~ via quImica, assume-se que o rendimento de trans

formação fotoquImica (~f t . ) é o mesmo quer a espécieo oqulm.

seja excitada fotofisicamente (irradiação) ou quimicamente

(termólise do dioxetano).

Dois outros trabalhos de grande repercursao na

área, onde foi usada "contagem quImica" de espécies excita-

das, foram de Darling e Foote (1974) e o de Zimmerman e

c o 1ab • (19 75, 19 76) •

Darling e Foote (1974) comunicaram que a cliva

gem térmica do 1,2-dimetil-l,2-di-n-butildioxetano (DMDBD),

em decalina como solvente, produz 5% de 2-hexanona no esta-

do singlete e 3,5% de 2-hexanona triplete. Estes rendimen-

tos foram determinados a partir da dosagem de fotoprodutos

(acetona e cis,trans-l,2-dimetilciclobutanol) formados por

abstração ~ de H e clivagem 8 na 2-hexanona excitada forma

da na termólise (clivagem Norrish tipo 11) e dos rendimen -

tos fotoquImicos da clivagem.



geral de formação preferencial de tripletes manifestada por

todos os dioxetanos sintetisados até a época. Este dioxebrro

se comportava de modo análogo ao tetrametóxidioxetano, na

medida em que, em ambos os casos, o rendimento total de

quimiexcitação (8,5% para DMDBD e 11% para tetrametóxidioxe

tano) era relativamente mais baixo que o observado para

os dioxetanos alquilicos (~total = 20 - 30%) e a relação

3~/1~ era 0,7 e 10, respectivamente, ao invés de 10 2 _10 3

(veja tabela 11). Estes resultados levantaram a possibilid~

de de que substituição apropriada em dioxetanos com grupos

"flexíveis" poderia resultar num aumento relativo de l~

(Wilson e colab., 1976). Deste modo, fez-se uma previsão

demasiadamente otimista, porque sugeria que dioxetanos-mode

lo estáveis para quimi- ,e bioluminescência poderia ser sin-

tetisados por simples substituição alquílica. A probabilida

de de êxito era pequena, porque os compostos quimilumines

centes clássicos e as luciferinas de vagalume, do crus

táceo Cypridina e dos coelenterados Renilla e
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Aequorea (McCapra, 1970) têm estrutura aromática, rígida,

planar, o que poderia estar associado ã grande eficiência

na produção de singletes.

Zimmerman e colaboradores (1975, 1976) prepar~

ram, via fotooxigenação, uma série de dioxetanos substitui-

dos com um anel 1,4-ciclohexadiênico (XVIII) e estudaram

suas propriedades. O aquecimento destes dioxetanos levou a

uma mistura dos produtos esperados da clivagem (XIX e XX) e

do fotoproduto (XXI) resultante de "fotoquímica" no fragmen

to ciclohexadienônico (XX).

0*
r I

ph 'Ph XX

Jfotxlquooca"

Hf R )HfiJ Hf RV lO 6- ~
II

2
)

II
O

XIX

((
Ph Ph

XVIII

a - R = Ph

b - R = m-Ph-OCH
3

c - R = S-naftil

O
II

ÚXPh

Ph

XXI

Aqueles autores verificaram, através da dosagem do fotopro-

duto, que a natureza do substituinte R teve pouca influên-

cia sobre os rendimentos de ciclohexanona excitada (triple-

te): 12 a 17%. A excitação preferencial do fragmento ciclo-

hexadienônico no caso do dioxetano com substituinte S-naf -
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til (XVlllc) foi inesperada, porque a excitação triplete da

- *ciclohexadienona (XX) (configuraçao nTI ) requer mais ener

gia que a excitação triplete do outro fragmento - 8-aceto

*naftona (XIXc) (configuração TITI ):

ET (4,4-difenil-2,5-ciclohexadienona): 68,5 kcal/mol

ET (8-acetonaftona) 59 kcal/mol

Duas observações merecem destaque neste ponto:

(i) os autores não fizeram nenhuma menção a quí

miiuminescência; na verdade, não investigaram se a termõli-

se daqueles dioxetanos era quimiluminescente ou não (comuni

caça0 pessoal de G.E. Keck, Harvard University, Cambridge ,

USA). Assim, não se pode excluir a possibilidade de que t~-

nha ocorrido partição da energia de excitação entre os dois

fragmentos, tal como acontece com o 1,1-dimetil-2-acetildio

xetano (Horn e Schuster, 1978),e a emissão luminescente de a

cetonaftona tenha passado desapercebida •

altos. (ii) a síntese daqueles dioxetanos, com

rendimentos (54 a 86%), pelo método da fotooxigenação,
..
e

surpreendente. A fotooxigenação de olefinas com hidrogênios

alílicos leva geralmente à formação quase quantitativa do

hidroper6xido alílico (adição-l,3) (Kearns, 1971; Foote ,

1968), a não ser que haja rigidez na molécula impedindo for

mação da ligação dupla (Shuster e colab., 1975):
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A conclusão mais significativa do trabalho de

Zimmerman e colab., dentro da perspectiva de síntese de dio

xetanos-modelo. para quimi- e bioluminescência, foi que a

clivagem térmica de dioxetanos favorece a formação de uma

*espécie excitada de configuração nrr , mesmo que haja um es-

*tado rrrr disponível, de mais baixa energia. Em~quimi- e bio

luminescéncia clássicas, o produto excitado tem caráter pre

*dominantemente rrrr (Hastings e Wilson, 1976; McCapra, 1976)

1.8. Mecanismos de clivagem de dioxetanos

Anteriormente ao isolamento do primeiro dioxe-

tano por Kopeckye Mumford (1968), McCapra (1968) já havia

postulado que a clivagem "concerted"de um dioxetano deveria

ser quimiluminescente. Segundo este mecanismo, durante a

clivagem do dioxetano, a quebra das ligações o-o e c-c ocor

rem simultaneamente à formação das carbonilas:

o -o

)Li< ~) [)~~~] ~> )~O* + O~<

Os diagramas de correlação de orbitais de simetria e de es-
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tado de Kearns (1969, 1971) e de McCapra (1968, 1970), basea

dos nas regras de Hoffmann-Woodward (1968), mostraram que a

configuração eletrônica do dioxetano no estado fundamental

somente poderia ser correlacionado com um estado eletronica-

mente exci tado do produto carbonílico. Para que ocorresse pro

dução de cetona apenas no estado fundamental, o dioxetano

precisaria estar duplamente excitado. Os cálculos de Kearns

previam ainda que deveria ocorrer formação preferencial de

espécies tripletes na termólise.

Por outro lado, Richardson e colab. (1972, 1974b)

propuseram um mecanismo via diradical para clivagem de dioxe

tanos:

"

o-o

)Ll( lenta ~ [ o O ]
'>~ rápida ~)~O* + O~

Alguns dos argumentos em favor deste mecanismo .(Horn e co-

lab., 1978-79; Wilson, 1976), sucintamente, são:

(i) a estabilidade dos dioxetanos não é signifi

cantemente alterada pela substituição de grupos metil por

grupos fenil ou acil (veja conclusões do item 1.5). No meca-

nismo "concerted" a estabilidade do dioxetano deveria ser

reduzida por substituintes em conjugação com a carbonila sen

do formada no estado de transição; no diradical de Ric~n,

não há conjugação com os substituintes.

(ii) os dioxetanos mais estáveis contêm grupos
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volumosos (item 1.5). A presença de grupos volumosos nao de-

veria afetar a estabilidade do dioxetano, se os dois frag-

mentos se afastam "simultaneamente"; por outro lado, impedi-

mento estérico deveria favorecer a recombinação do diradi-

cal, resultando em maior estabilidade.

(iii) substituição de H por D no anel do tetrafe

nildioxetano não produziu efeito isotópico secundário mensu-

rável na cinética de sua termólise (Koo e Schuster, 1977)

o mecanismo "concerted" prevê um efeito isotópico pOiSI no es

tado de transição ocorre mudança de hibridização do anel de

3 2sp para sp .

(iv) as energias de ativação de 1,2-dietóxidio

xetano e p-dioxeno dioxetano são quase idênticas (Wilson e

colab., 1976), apesar das 3-4 kcal/mol de tensão de anel in-

corporada no dioxetano bicíclico. Esta observação indica que

a tensão é "aliviada" após o estado de transição (diradical)

ter sido atingido.

o-o

~
O O
L-/

E =24 ,6 ± 1 kcal/rrola

o-
H O

Eto:J--J<=H
OEt

+E = 24,4 - 1 kcal/rrola

(v) cálculos teóricos e semi-empíricos posterio

res aos de Kearns e McCapra (veja citações em Adam, 1977)

mostraram que a abertura do anel dioxetânico formando um di-

radical era preferida sobre uma clivagem "concerted" e que

deveria ocorrer produção preferencial de tripletes na termó-
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lise.

1.9. Dioxetanos hipotéticos em quimi- e bioluminescência

° problema central e mais difícil na investi

gaçao de sistemas quimiluminescentes (a) e bioluminescen-

tes (b) reside na caracterização do intermediário "rico

em energia" e do mecanismo pelo qual, na etapa de quimi -

excitação, ele gera o produto eletronicamente

(singlete) :

excitado

lli 2 +0 2

~ - --~ [r] ----; ~* --?p + h\J
F

AH 2 "+ 02 (H
2

0 2 )

Na maioria dos casos, a identificação do emissor, lp*,não

oferece dificuldades pois o espectro de luminescência fre

quentemente coincide com o espectro de fluorescência do

produto. ° isolamento do intermediário, por sua vez, é ex

tremamente difícil, se não impossível do ponto de vista

experimental, dado a sua alta instabilidade, condição es-

ta necessária para que a luminescência seja intensa, bri-

lhante. Usando de cromatografia de papel a baixa tempera-

tura « -20°C) em etilenoglicol-tampão fosfato (1 : 1 ) ,

Hastings e colab. (1973) conseguiram isolar e caracteri-

zar parcialmente o intermediário do sistema bioluminescen
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te, "in vitro", de bactérias Photobacterium fisherii, isol~

das do 6rg~0 luminoso do "peixe-lanterna"

palpebratus). A estrutura postulada para -o

(Photoblefaron

intermediário

(Eberhard e Hastings, 1972), foi recentemente confirmada

por espectros de ressonância magnética de 13C (J.W. Hastings ,

Harvard University, Cambridge, USA; comunicaç~o pessoal).

Rauhut (1969 e ref. aí citadas) e McCapra e

Richardson (1964, 1965) foram os primeiros a sugerir, inde-

pendentemente, que certas decomposições de peróxidos numa

única etapa ("concerted") poderiam acomodar os requisitos ~

nergéticos e cinéticos necessários à proposiç~o de um mode

lo para quimiluminescência eficiente. Ambos os grupos sele

cionaram o sistema quirniluminescente de acridina e seus de

rivados como ponto de partida, em virtude da síntese fácil,

da formaç~o quase quantitativa de produtos e do alto rendi

mento quântico de fluorescência do produto responsável pela

emiss~o. A reaç~o quimiluminescente do sal de N-metilacridí

nio (XXII) com H20 2 , em meio alcalino e THF como solvente,

foi interpretada por Rauhut e McCapra segundo mecanismos di

ferentes(Esquema V).
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CI ~
XXII

x Hrl
THF

~--:/
(al/-"r'" ~-
:" C '

HÔ-O/~'::::-O "-
\
\
I

x-

OH
-'
McCapra

( a)

o ,"C=O

--)j -" b
"-0-<

Ax;,v

estado

+ C~

1_

NMA ....4.---h~F +
(<P

QL
- 3%)

11 1
O (NMA-)

A identificação de N-metilacridona(NMA) excitada no

singlete como emissor neste sistema foi inquestionável, na

medida em que o espectro de quimiluminescência coincidiu

com o espectro de fluorescência da acridona, obtido via ir-

radiação. Os argumentos de McCapra (1970, e McCapra e co

lab., 1965) em favor de um intermediário cíclico (via a) -
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dioxetanona(XXIII) - eram baseados no ataque intramolecu -

lar do grupo hidroperóxido, provavelmente mais favorecido,

e na maior nucleofilicidade deste grupo (~104 vezes maior

que do íon hidróxido). ° mecanismo de Rauhut envolvendo hi

droperóxido linear (XXIV) (via b) postulava ataque externo

de OH • Em contrapartida, Rauhut e colab. (1965) observa-

ram que o sistema conservava as propriedades luminescentes

quando H20 2 era substituido por peróxidos orgânicos (R-üOH),

o que excluiria a viabilidade do mecanismo de McCapra.

A oxidação de ésteres fenílicos de N-metila -

cridina reduzida (XXV) por 02 em DMSO/t-butóxido (McCapra,

1970)produziu CO 2 e N-metilacridona. Considerando-se que

~~MA = 0,42, o rendimento de quimiexcitaçãono processo

foi calculado em 10-12%. McCapra interpretou estas reações

através de um mecanismo dia dioxetanona (Esquema VI)

Esquema VI;

Me

OR

XXV

OOR •
DMSO

Me

OR

Mé,

o 'C= °\ ..': ,
° ORe

R = fenil e derivados p-substituídos

~OR-
Me

h\!p + NMA '-4--

~QL - 4-5%

NMA 1 * 7
cO 2
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A analogia entre os sistemas de acridina e os sistemas luci

ferina/luciferase de vagalume (McCapra e colab., 1968; Whi-

te e colab., 1967) e do crustáceo Cypridina (McCapra e

Chang, 1968) era evidente (Esquema VII). E~ ambos os casos

(sistemas quimi- e os bioluminescentes), o substrato ou lu

ciferina contem um grupo metilênico "ativado" pela carboni
O
"la ( CH-C-, onde o H tem relativa acidez) e na oxidação le

va à clivagem C~C, com formação de CO2 e um produto carboní

lico excitado responsável pela emissão.

Esquema VII:

Vagalurne (Photinus pyralis)

'-J.f _. I *

O
N N*C:°: °2/Luciferase> (rN NJO

I ~ T-"OAMP -AMP I Lfl
90 ~ S1\5-.1 eO~ ~ Si \5

+
CO2

t

Cypridina hilgendorfii:

P + 0,88 hV F
(Seliger e MCElroy, 1959)

CO]+

P + 0,28 hV
F

(Johnson e colab., 1962)

*~
IN~Ne

N/. HN
\ 'C/

NH2

11
@NH]

'..l

!-Õm---,.;\
I ~

I I-------

N~NI H
N~ N'C/NH]

O 11
</j;q@NH

20 ..t
..f"~

<'q
.s-~
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° mecanismo comum, postulado por McCapra, para

os processos quimiluminescentes de derivados de acridina e

para os processos bioluminescentes, acha-se ilustrado abai-

xo. A formação de carbânion da luciferina seria promovida

por grupos básicos no sítio ativo da luciferase (White e

Branchini, 1975).

'j-H °
~

... \ lllciferase
ou

Rcx::r/r::MED

)=0* +

1
)= O + hv

~(K

CO2 ~

° O~'. °
~\Li~

/ ~\x
-}

l-x-
O-O

Y-J~

]

A controvérsia surgida entre McCapra e Rauhut-

mecanismo via peróxido cíclico ou via peróxido linear? - pa

ra sistemas quimiluminescentes foi transportada para a area

de bioluminescência. DeLuca e colab. (1971, 1976), através

de experiências com marcação isotópica de oxigênio em 02 e

H20, obtiveram resultados para os sistemas luciferina-luci

ferase e para modelo de lucferina/02/ROO-/DMSO que aponta

vam a formação de um peróxido intermediário linear:



HHO+
x

~H /O-H

[

O.,. O '--~

(O -H

180 ) Hi H'\,,"-'2 '(-- ) (-',
--rn -," O"

X ~X

~x- , rn

)
18 + CO=0 2
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Os resultados de White e colab. (1975) com modelo de lucife-

rina de vagalume/02/ROO-/DMSO e aqueles de Shimomura e

Johnson (1968, 1971, 1973, 1975) usando luciferina/lucifere-

se, através das mesmas técnicas de marcação isotópica de oxi

gênio, favoreceram o mecanismo via dioxetanona:

H O

)-(+ 180 ~2

O
......... \ O

t-J0 ~//

\. X
'-7

O-O

'\_ ) \j L
X lo

1
)=018 + Co

18
2

Os diferentes resultados obtidos pelos dois grupos (DeLuca e

Shimomura), atribuidos principalmente a dificuldades experi-

mentais na determinação da extensão de troca de oxigênio-18
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(entre CO2 e H20, foram esclarecidos recentemente por Shimo

mura e Johnson (1977, 1978) em favor do intermediário dioxe-

tanônico. Estes autores, em 1978, relataram seus resultados

com luciferinas marcadas com 13C (carbono carbonílico), 1802

e CO 2 contaminante .do meio de reação substituido por 13c02 ,

com os quais comprovaram inequivocamente o mecanismo postula

do por McCapra no início da década de sessenta.

Paralelamente a estes estudos, foram feitas inú

meras tentativas de isolamento de dioxetano ou dioxetanona

modelo para os sistemas luminescentes clássicos (veja, por

ex., preparação de bis-N-metilacrilidenodioxetano por Lee

e colab., 1976). Os requisitos para o modelo eram: estabili-

dade térmica suficiente para seu isolamento, produção efici

ente e preferencial de espécies singletes e alto rendimento

quântico de fluorescência do produto excitado (configuração

*TITI ). Entretanto, as tentativas esbarravam em dificuldades

pela não compreensão de como estavam interligados estabilida

de x mecanismo de clivagem x partição da energia de excita-

ção em singletes e tripletes x natureza preferencial do esta

* *do excitado (nTI ou TITI) (Hastings e Wilson, 1976). Dos tra-

balhos publicados na área de dioxetanos até meados de 1977,

emergiram diversas "regras":

i - a clivagem térmica dos dioxetanos e dioxeta-

nonas isolados produz com altos rendimentos espécies triple

tes em detrimento a singletes (3~/1~ _ 10 - 10 3 ; item 1.7).

A única excessão à regra era a termólise de 1,2-dimetil-l,2

di-n-butildioxetano (Darling e Foote, 1974), onde l~/l~ _ 1.
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ii - na termólise de dioxetanos, há formação pr~

*ferencial de espécies excitadas de configuração n~ , mesmo

que haja a possibilidade e seja favorecida energeticamente a

*produção de uma espécie TITI (Zimmerman e Keck, 1975)

iii - dioxetanos hipotéticos cuja clivagem leva a

*espécies excitadas de natureza TITI são instáveis, e portanto

seu isolamento seria extremamente difícil· (8inger e Colab.,

1976) •

Hastings e Wilson (1976), em seu artigo de revi

sao "Bioluminescence and Chemiluminescence" externaram com

pessimismo que "the goal of synthesising a stable dioxetane

(or dioxetanone) able to generate a high yield ·of excited

singlet carbonyls of high emission efficiency is

unattainable".

perhaps

Recentemente, McCapra e colab. (1977) refutaram

numa comunicação, as três "regras" formuladas anteriormente,

com a síntese e o estudo de três dioxetanos derivados de N-

metilacridina (XXVI) (Esquema VIII).
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Esquema VIII:

6
~

Me

"O

1*

+ 1\)= O

~
(~)=O)

( c)

XXVI

Dioxetano

a, Rl = H e R2 = Ph

b, Rl + R2 = l':"adamantil

NW\. , TI'lT*

Ea,kcal/mol

19,7

26,3

l</>* (NMA)

0,25

0,12

C, nn*

*</> (C)

c, Rl + R2 = r='vh
~h

0,059 0,013

fragmentos

*nn e

Os três dioxetanos acima produziram preferencialmente N-meti

*lacridona no estado singlete (nn ) e apresentaram estabilida

de comparável a dos dioxetanos e dioxetanonas já conhecidos.

Com o dioxetano XXVIc mostraram que, ao contrário das conclu

sões do estudo de Zimmerman e Keck (1975), ocorreu uma dis-

tribuição da energia de excitação entre os dois

f d 1 * ....... d' t tavorecen o NMA cUJo carater e pre om1nan emen e

de menor conteúdo energético que o fragmento ciclohexadienô

*nico (nn ).

Outro 'resultado importante deste trabalho foi a

descoberta de que o dioxetano mais estável da série (XXVIb ,
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Ea = 26,3 kcal/mol) se decompõe rapidamente no contacto com

sólidos corno A~203' Si02 , MgO. Excluida a possibilidade de

catálise por contaminantes metálicos (cu2+, etc), a veloci

dade de termólise deste dioxetano aumentou de 2.5 x 10 6 ve-

zes quando na presença de A~203; o rendimento observado de

lNMA* diminuiu de apenas 10 vezes. Trata~se·portanto de uma

catálise que resulta relativamente num aumento da eficiên-

cia de emissão. McCapra e colab. sugeriram então a possibi-

lidade que a ligação do dioxetano hipotético à luciferase ~

xerceria um efeito catalítico similar; quando isolados te-

riam uma vida média alta demais para produzir a emissão rá-

pida ("flash") típica de organismos biollirninescentes.

Baseando-se nestes resultados e no fato de que

a quimiluminescência de ésteres de ácido oxálico com H20 2 é

catalisada por hidrocarbonetos de baixo potencial de oxida-

ção (Rauhut, 1969), McCapra (1977) sugeriu que dioxetanos

substituidos por, ou reagindo com compostos contendo grupos

fortemente doadores de elet~ons se decompõe via íons radi-

cais e que ~ excitação ocorre por transferência de eletrons.

Assim, algumas das reações já comentadas anteriormente se

processariam segundo um mecanismo comum, mostradas no esqu~

ma IX:
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Esquema IX:

IH202 /OH-

Ih OI
(N02)2PhO/C-C.... 0Ph(NO~2

(Rauhut, 1969)

~
~+lt11~l$ oe-j-+ CO2 --..... ~1

~
+
CO2

. CH3~l

.l...1 (f'Nn + C021 --+

~•

~H3 l-

fj(N~

~
O

+CO2

luciferinajluciferase

de vagalume

fr-O

~MVM-f--l:u H

60~ST\SJ -

O·a:x::r Co;6

-l l-

~ N NJOI" ~. /"
GOO:>~s + CO2

A etapa de excitação consistiria na transferên

cia de elétrons entre os dois íons-radicais tal como ocorre

em eletroquimiluminescência (Visco e Chandross, 1964; Faulk

ner, 1974) e sistemas químicos lúminescentes por transferên

cia de elétrons (Hercules, 1969, White e colab., 1974). Nes

tes processos os potenciais redox das espécies envolvidas . são

cruciais para a eficiência. A excitação pode ocorrer por re

moção de um elétron de um ânion-radical (i), pela adição de
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elétron a um cátion radical (ii) ou pela aniquilação cátion-

ânions (iii) (Esquema X). Reações por transferência de ele-

trons constituem um tipo ímpar de quimiexcitação, pois nao

envolvem quebra ou formação de ligações, daí a maior possibi

lidade de alta eficiência de produção de espécies excitadas.

ESQUEMA X

LUMD -- +- +-
i +e- OU -hv

~ -.
+- 1 +- 4t=HDMD -t+- -+t- -tt-

+ ~ C1• C+hvC + e-- C ou I

Fei/ P

LUMO -l-- -
+- Ou 4--

- -hvii - ~ .. .,

HDMD t- 1 +- irtt- *-
A- - e-

3. A1•A ou • A+hv
Fov P

C* e A* = singlete ou triplete

HOMO = "highest occupied molecular orbital"

LUMO = "lowest unoccupied molecular orbital"
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Deve-se notar que o novo modelo de McCapra en

volvendo quimiexcitação por transferência de elét~ons pos-

terior à clivagem do anel dioxetânico, e favorecendo a pro-

dução de singletes, não afeta o "status" daqueles dioxeta-

nos que não contêm grupos facilmente oxidáveis. O mecanismo

via diradical de Richardson e colab. continua sendo aplicá

vel ao TMD e demais dioxetanos estáveis que não contêm gru-

pos heteroaromáticos (Secção 1.8).

Independentemente, Schmidt e Schuster (1978)

observaram que a termólise de dioxetanonas substituidas 'por

grupos alquílicos era acelerada pela presença de hidrocarbo

netos aromáticos de baixo potencial de oxidação. A velocida

de e eficiência de emissão de luz aumentava linearmente com

o decréscimo do potencial de oxidação do hidrocàrboneto adi

cionado. Estes autores sugeriram então,' . analo~amente a

McCapra, um mecanismo de clivagem de dioxetanonas iniciado

por transferência de elétrons do hidrocarboneto (ArH) para

a ligação peroxídica (Esquema XI). Este mecanismo, denomina

do pelos autores de CIEEL ("Chemically initiated electron

exchange luminescence"), foi extendido aos intermediários

dioxetanônicos postulados para sistemas luminescentes quími

cos e biológicos (Esquema XII).
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Esquema XII - Mecanismo via transferência de e1etrons proposto para o sistema

bio1uminescente de vaga1ume.
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o mecanismo de clivagem proposto por McCapra,

isto é, quebra das ligações o-o e C-C no estado de transi

ção pode ser criticado em dois aspectos importantes: (i)

se o radical quinóide (XXVII) e co; são duas espécies mo

leculares distintas (via b), dever-se-ia esperar que os

spins se equilibrassem (inversão) nos radicais e assim re

sultar maior proporção de produto no estado triplete e

(ii) ao ser clivada a ligação C-C, forma-se um par de ra

dicais de maior conteúdo energético' que o estado excitado

a ser formado. Assim, se a molécula tem uma escolha- gerar

a espécie excitada diretamente via perda concomitante de

CO2 (via a) ou produzir intermediariamente um par de alta

energia (via b) - a molécula deveria escolher a primeira

possibilidade.

Concluindo, os dioxetanos mais estáveis sao a

queles substituidos por grupos não oxidáveis; sua clivagem

- "concerted" ou via "diradical'\ - leva preferencialmente a

produtos no estado triplete. Em bioluminescência e quimil~

minescência, os dioxetanos ou dioxetanonas postulados como

intermediários, na etapa de quimiexcitação sofreriam trans

ferência intramolecular de elétrons, diminuindo assim sua

vida média e promovendo produção preferencial de singletes.
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2. OBJETIVOS

Dioxetanos e dioxetanonas têm sido propostos

corno os precursores ricos em energia responsáveis pela pro

dução de espécies eletronicamente excitadas em sistemas lu

minescentes quimicos e biológicos (McCapra 1976, 1977) e em

sistemas biológicos "escuros" (Cilento, 1974, 1975; White e

colab., 1974). Em biolurninescência, as funções da emissão

de luz são evidentes na maioria dos casos: servem ã comuni

cação entre individuos da mesma espécie, à corte sexual, ou

à formação de bandos, à predação ou fuga de predadores, etc.

(Hastings e Michelson, 1974; Morin e colab., 1975). Cilento

e White e colab., por outro lado, apontaram a possibilidade

de que estados excitados não emissivos (tripletes) poderiam

ser gerados em várias reações enzimáticas. Em virtude de sua

vida média relativamente longa e de sua alta reatividadequi

mica, estados tripletes, se produzidos "in vivo", poderiam

promover urna série de transformações tipicamente fotoquimi

cas em biomoléculas ("fotobiologia sem luz" ou "fotobiologia

no escuro"), com consequênciasnormais ou lesivas à célula.

Corno vimos na introdução desta tese, na termó

lise de dioxetanos, a eficiência na produção de espécies ex

citadas e a partição da energia de quimiexcitação em singl~

tes e tripletes, dependem fundamentalmente da natureza dos

grupos substituintes. Dioxetanos contendo grupos de alta
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densidade eletrônica e de baixo potencial de oxidação sao

instáveis e sua clivagem térmica leva à produção quase ex-

clusiva de espécies singletes, emissivas (McCapra 1977, Mc-

Capra e colab. 1977). Estes dioxetanos seriam, portanto, m~

delos para as espécies transientes postuladas para a etapa

de quimiexcitação de sistemas quimi- e bioluminescentes. Di~

xetanos substituidos por grupos alquil, alcoil, acil, ho-

moaril, etc., por sua vez, são estáveis e sua termólise ge-

ra preferencialmente espécies tripletes. Constituiriam, as-

sim, modelos para processos "foto"-biológicos no escuro.

Considerando-se (i) a importância biológica do

estudo do efeito de substituintes na estabilidade de dioxe-

tanos e na natureza das espécies excitadas (singletes e/ou

tripletes) geradas em sua termólise, (ii) as conclusões de

Darling e Foote (1974) sôbre a produção quase preferencial

de espécies singletes na termólise de 1,2-dimetil-l,2-di-n-

butildioxetano, quando a totalidade dos dioxetanos favorece

a formação de estados tripletes e (iii) as dificuldades de

ordem teórica e experimental na determinação precisa e exa-

ta dos rendimentos quânticos de espécies excitadas, decidi

mos investigar, por medidas de quimiluminescência, as pro-

priedades cinéticas, termodinâmicas e de produção de espe-

cies excitadas da seguinte série de dioxetanos:

o -o

J-C
tetraetildioxetano

(TED)

0- O

1,2-dimetil-l,2-di

-n-butildioxetano

(r:Br:BD)

o-o

bisciclohexili

denodioxetano

(BCHD)
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Demonstraremos que dioxetanos substituidos por

grupos alquil, flexiveis ou não, sempre produzem em sua ter

mólise eficiente e preferencialmente espécies tripletes,' ao

contrário das conclusões do trabalho de Darling eFoote(1974) e

das sugestões de Wilson (1976). O efeito de substituintes

na estabilidade dos dioxetanos foi avaliado por medidas da

energia de ativação da termólise. As energias de quimiexci

tação foram estimadas por cálculos termoquimicos e a vida

média das espécies excitadas, por estudos de supressão da

quimiluminescência com dienos. Analisaremos, ao longo deste

trabalho, as fontes prováveis de erro na determinação segu

ra dos rendimentos quânticos de espécies excitadas, via con

tagem quimica e medidas de quimiluminescência.

Resultados preliminares do estudo de TED e da

reinvestigação do DMDBD, descrito originalmente por Darling

e Foote (1974), foram já publicados em forma de comunicação

no J.Am.Chem.Soc. (Bechara e colab., 1976). Nesta tese,apre

sentaremos os resultados globais da investigação dos tres

dioxetanos, sendo que o TED e BCHD foram sintetisados orig~

nalmente pelo autor desta tese.
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3. MATERIAIS E ~TODOS

3.1. Abreviações:

TMD - tetrametil-l,2-dioxetano.

TED - tetraetil-l,2-dioxetano

DMDBD - 1,2-dimetil-l,2-di-n-butildioxetano

BCHD - bisciclohexilideno-l,2-dioxetano

DBA - 9,lO-dibromoantraceno

DPA - 9,lO-difenilantraceno

EU(TTA)3Phen - europium tris (tenoiltrifluoroacetona

to)-l,lO-fenantrolina

PD - cis-l,3-pentadieno

DMHD - 2,5-dimetil-2,4-hexadieno

CPGL - cromatografia de partição gás-liquido

RNM - ressonância nuclear magnética protônica
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3.2. Drogas Adquiridas no Comércio ou corno Donativos:

Aldrich: 3-pentanonai 2-hexanonai ciclohexanonai 9,lO-dibro

moantraceno; 9,lO-difenilantracenoi perilenoi ru

breno; ácido m-cloroperbenzóicoi 1, 3-dibromo-5, 5

dimetilhidantoinai 1,4-diazabiciclo [2.2.2J octano.

Fisher: trifenilfosfina

Alfa-Ventron: LiAIH4i TiC1 3

Chemical Samples: 2,5-dimetil-2,4-hexadienoi 2,3-dimetil-2

buteno (tetrametiletileno).

Colurnbia Organic: cis-l,3-pentadieno (piperileno).

Merk: EDTA (sal dissódico)

Arapahoe: 1,3-diiodo-5,5-dimetilhidantoina

FMC Corporation: H20 2 98%

Woelm: silica gel (grau I)

MCB: N-bromosuccinimida

MDC: CDC1
3

, benzeno-D
6

Carlo Erba: H20 2 31,5%
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° quelato de európio EU(TTA)!hen,foi-nos doado

gentilmente pelo Prof. Dr. Alfons L. Baumstark (Georgia

State University, Dept. Chemistry, Atlanta, Georgia, USA).

A pureza dos dienos, cis-I,3-pentadieno e 2,4

dimetil-2,4-hexadieno, foi confirmada por CPGL e ambos fo

ram previamente tratados com EDTA ; 9,IO-dibromoantraceno ,

perileno e rubreno foram recristalizados de xilenos.

3.3. Solventes:

Os solventes orgânicos, da Fisher Chemical Co.,

foram previamente tratados com EDTA. Decalina foi tratada

durante um dia com H2S0 4 conc., sob agitação, lavada com

água, solução de NaHC0 3 , secada sôbre CaH 2 e, então, desti

lada sob pressão reduzida. ~ter super sêco, usado nas pre

paraçoes de peróxidos, foi comprado da Mallinckrodt Chem ..

3.4. Aparelhagem:

As medidas de absorção de luz no UV e visivel

foram feitas num espectrofotômetro Cary-15 e os espectros

de fluorescência traçados num espectrofluorimetro Perkin

Elmer MPF-4; em ambos os casos, usou-se celas de quartzo

de um centimetro de caminho ótico. Os espectros de RNM fo

ram traçados num espectrômetro Varian T-6ü e, quando espe

cificado, num espectrômetro Varian XL-IOO com capacidade

de transformação Fourier. As análises por CPGL foram reali

zadas num cromatógrafo Varian Aerograph-920. As medidas de
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quimiluminescência foram feitas em fotômetros tipo Mitchell

Hastings (1971), providos de termostatização e calibrados

contra o padrão radiativo de Hastings-Weber (1963).

3.5. Métodos Analiticos:

3.5.1. Preparo de soluções de aceptores emissiVos:

As concentrações de DBA, DPA, perileno, rubre

no e Eu (TTA) 3Phen foram determinadas por pesagem e, even

tualmente, confirmadas pela absorbância do Àmax correspo~

dente. As soluções, fotosensiveis, foram guardadas no escu

ro.

3.5.2. Dosagem de dioxetanos nas soluções-estoque:

Os dioxetanos preparados e estudados nesta te

se tiveram suas concentrações determinadas nas soluções-es

toque pelos tres métodos descritos a seguir:

(i) Titulação iodométrica: as soluções de dioxetano fo

ram tituladas em anidrido acético pelo procedimento

indicado por Nozaki (1946) e Schaap e Wilson (1971),

do seguinte modo: pipetou-se para um erlenrneyer de

tampa esmerilhada, em banho de gelo e no escuro

5 ml de anidrido acético e 1 ml de NaI a 10% em ani

drido acético. Adicionou-se uma aliquota « 100 ~l)
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da solução estoque de dioxetano e deixou-se em re-

pouso, no escuro, durante 15 minutos. Finalmente,

adicionou-se 2 ml de H20 e a solução foi titulada,

contra um branco, com solução O,OlN de Na
2
s

2
0

3
até

viragem da cor de amarelo claro para incolor, sob

agitação vigorosa.

(ii)RNM: a concentração de dioxetano em cerca de 0,5 ml

de CDC1 3 ou CC1 4 foi determinada por integração dos

sinais dos protons correspondentes em relação a um

padrão interno (benzeno ou CH 2C1 2) adicionado aosis

-1 -2tema (cone. 10 a 10 M).

(iii) CPLG: neste caso, a concentração foi determinadapor

interpolação da área do pico no cromatograma, cor-

respondente à cetona formada por termólise na colu-

na, numa curva de calibração obtida com amostra de

solução de concentração conhecida da cetona. A con-

taminação da solução estoque pela cetona correspon-

dente pôde ser subtraída por comparação dos cromato

gramas obtidos com a solução original e a solução

tratada previamente com trifenilfosfina (Bartlett e

colab., 1973). Este composto transforma o dioxetano

num epóxido e permite assim que a cetona presente

inicialmente na solução estoque possa ser diferen-

ciada da cetona resultante da termólise de dioxeta-

no.
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o método escolhido para a dosagem de dioxetano em soluções

estoque diluidas « lO-1M) foi o cromatográfico, em virtu

de deste método ser mais reprodutivel (~ 5%) e, provavel-

mente, mais exato, corno mostram os dados na tabela 1:

TABELA 1: Dosagem de. TED .emO, 5 ml. de solução em CC1 4 .

Método Conc.Molar Erro Aprox.
Fonte provável

de erro

Titulação iodo

métrica

NMR (CH 2C1 2 corno

padrão interno)

NMR (após termó

lise total em tu

bo selado)

CPGL

-2
4 x 10

-22,5 x 10

-22,2 x 10

-2
1,8 x 10

~ 50%

+ 20%

~ 20%

+ 10%

reaçao muito lenta

(tendência à super

ti tulação)

micropipetagem do

padrão interno; i~

tegração de protons

de contaminantes,e~

pecialmente a ceto

na correspondente ;

desvio de linha ba-

se

idem

microinjeção da a

mostra

Nota: A titulação iodométrica das soluções de bromohidroperó

xido não apresentou maiores dificuldades, dada a alta

concentração de peróxidos (0,1-0,5M) naquelas soluções

e ao fato de serem mais reativos com I-o
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3.5.3. Análises por RNM e CPGL:

A nao ser quando especificado, as análises cro

matográficas foram feitas com uma coluna de 3 m de compri-

mento, empacotada com 20% Silicon Rubber DC 710, e

do-se um fluxo de argônio de 1 ml/s.

usan- .

irra-

Os deslocamentos quimicos de bandas dos espec-

tros via RNM (o) foram dados em partes por milhão, ppm, em

referência a TMS. As letras d, t, g e m usadas na descri-

ção dos espectros representam, respectivamente, dublete,

triplete, quarteto e multiplete.

3.5.4. Determinação de rendimentos quãnticos de fluores

cência (~F) dos aceptores emissivos:

Quando não tabelados (Engel e Monroe, 1971) os

valores de ~F foram determinados experimentalmente,

diando-se no espectro fluorimetro, a uma determinada temp~

ratura e comprimento de onda igualou próximo do À , so-max

luções de mesma absorbãncia do aceptor (A) em análise e de

um padrão (P) cujo ~F é conhecido, num determinado solven

te, e comparando-se os espectros de emissão. Se as medidas

sao feitas no mesmo solvente,

~~ = ~P x
F

IA
F

I P
F

(Demas e Crosby, 1971)
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A P ~ d .-onde I F e I F representam as areas dos espectros e emlssao.

A
Nos casos em que ~F era dependente da temper~

tura (EU(TTA)3Phen, DBA, rubreno, perileno), os valores de

~~ a cada temperatura foram determinados simplesmente por

comparaçao das intensidades de emissão em relação à inten

sidade numa temperatura onde ~~ é conhecido.

3.5.5. Medidas de quimiluminescência:

o fotômetro e acessórios usados para medidas

de intensidade de luz emitida acham-se descri tos por Wilson

e 8chaap (1971). O sistema consiste num suporte de cela de

reação dentro de caixa preta, fotomul tiplicadora (EMI 9558 B,

resposta 8-20), fonte de tensão Northeast, um eletrômetro

Keithley e um registrador Texas Instrument. O sistema foi

calibrado contra o padrão radiativo de Hastings-Weber (1963).

Este padrão, usualmente preparado com soluções cuidadosa

mente degasificadas de hexadecano-1-14c e um cintilador

(PPO e POPOP, À = 416 nm) mantém um fluxo constante demax

fótons durante anos.

Todas as medidas de quimiluminescência foram

realizadas em amostras de 0,6 ml (volume total), contidas

em tubos de Pyrex (11 x 0,5 cm de diâmetro interno), fixa-

dos numa posição reprodutivel dentro de um Dewar de Pyrex,

contendo uma janela não prateada voltada para a fotomulti-

plicadora. Estes tubos eram descartáveis para evitar pro-
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blemas de contaminação. A temperatura da solução era con-

trolada circulando-se no Dewar óleo transparente de sili-

cone (Dow-Corning), termostatizado a escolher por um de

dois banhos Tomson ou auda K-21R. Os dois banhos eram man

tidos a diferentes temperaturas, ambos conectados através

de um sistema de válvulas ao Dewar, de tal modo a permitir

rápida, conveniente e reprodutivelmente a mudança

da temperatura. As medidas de temperatura das misturas de

reaçao foram feitas com um par termoelétrico cobre-constan

+ otan (- 0,2 C), mergulhados na cela contendo um

qualquer e em gelo/água, respectivamente.

solvente

O processo de calibração do fotômetro consis-

tiu simplesmente em substituir-se a cela de reação quimi-

luminescente (0,6 ml) por igual volume de padrão radiativo

contido em tubo selado e comparando-se as leituras de in-

tens idade de luz emitida, mantidas constantes as condições

geométricas e elétricas. As leituras de intensidade, em am

-1 -1peres, foram transformadas em hv ml s ,multiplicando-as

17 -1 -1 -1pelo fator 6 x 10 hv m1 s A .

3.5.5.1. Determinação de parâmetros cinéticos:

As constantes de velocidade de termó1ise dos

-1
dioxetanos (k1 , em s ) foram obtidas em várias temperatu-

ras, pela queda da quimiluminescência, com e sem aceptor

emissivo adicionado, acompanhada no registrador acoplado
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diferentes

tempos (t) foram projetados em papel semi-logarltmico e as

constantes (k
l

) obtidas da inclinação das retas (2,30 log

(11 - 1 2/(t2 - tI))· A projeção dos valores calculados de

k l para cada dioxetano, em função do inverso das temperat~

ras absolutas (l/T) em papel semi-logarítmico (Arrhenius),

permitiu o cálculo da energia de ativação de termólise (Ea )

e do valor de log A:

inclinação: E =a

4,58 log (k l /k2)

(1/T2 - l/TI)

coeficiente linear: log A = log k l +
E

a

4,58T

Método da queda brusca de temperatura (Wilson

e Schaap, 1971): a determinação da energia de ativação

(E QL ) por este método foi feita num tubo de Pyrex (11 xO,5an)

contido dentro de urna jaqueta de vidro de -20 cm de diâme-

tro, fundida ao tubo, por onde circula o óleo termostatiza

do. Através do sistema de válvulas, pode-se mudar rápida e

reprodutivelmente a temperatura da cela de reação. As sol~

ções-estoque de dioxetano e de aceptor foram micropipeta-

das diretamente na cela de reação contendo solvente normal

mente aerado (volume total 0,60 ml), a urna temperatura TI.

Em seguida, submeteu-se a solução a um resfriamento rápido

(-30 s) até uma temperatura T2 (cerca de 150 abaixo deTl ).
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A energia de ativação de termólise foi então calculada a

partir das intensidades de emissão 11 e 1 2 e das temperatu

ras TI e T2 :

EQL (obs) =
4,58 log (1 1/1 2)

( l/T2 - l/T1)

No caso da termólise ter sido monitorada pela

emissão fiuorescente de sensibilizadores adicionados ao

sistema (DBA, DPA, perileno, etc.), a energia de ativação

observada foi corrigida para a variação de ~F do

com a temperatura.

aceptor

EQL = EQL (obs) - E~

F

E~ para DPA e perileno =O; E~ para DBA =4,5 kcal/mol.
F F

3.5.5.2. Determinação dos rendimentos quânticos de quimiex-

. - 3 l~cltaçao, ~ e ~:

Os rendimentos quânticos de produtos excitados,

gerados na clivagem térmica dos dioxetanos, foram determi-

nados pelo método da projeção dos inversos das intensida-

des máximas de emissão (1) versus inversos das concentra-

- -2çoes de aceptor (10 a

concentração constante de

10-5M) adicionado a

-3dioxetano « 10 M)

soluções de

(Wilson e
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colab., 1976). A temperatura, mantida constante durante as

medidas, foi escolhida de modo que não ocorresse decompos!

ção apreciável do dioxetano e, consequentemente, o valor

de I se mantivesse razoavelmente constante durante 5 a 10

mino As determinações foram feitas, geralmente, em xile-

nos normalmente aerado como solvente. Usou-se, como acept~

res, DBA e EU(TTA)3Phen para dosagem de produtos tripletes

e DPA e perileno para dosagem de singletes (veja item 1.7.1.

desta tese). Pipetou-se para uma série de celas de reaçao

volumes conhecidos de solução estoque de aceptor, adicio-

nou-se 10 a 50 ~l de solução estoque de dioxetano e comple

tou-se o volume com o solvente para 0,60 ml.

Os rendimentos quânticos observados de produto

excitado (~ b ) foram calculados do coeficiente linear dao s

reta (Yint.) definida pela projeção dos inversos I xlacep-

torl, pela expressão:

~obs = (k l IDI Yint)-l, em hv/molec. ou

Einstein/mol.

Os rendimentos observados sao, a seguir, transformados em

rendimentos de quimiexcitação 3~ e l~, levando-se em conta

as eficiências de transferência de energia do produto qui-

miexcitado para o aceptor (~TE) e de fluorescência do aceE

tor (~F) na temperatura da experiência:

~obs
cP =

~TE x ~F
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No caso de DPA e perileno como aceptores, ~TE e ~F sao

praticamente unitários e independentes da temperatura (ve-

ja secção 1.7.1), logo

l~ = ~DPA ou perileno
obs

Com DBA, assumiu-se ~TE = 0,20 (Wilson e colab., 1976) e

temperatura da experiência foi calculado a partir~DBA
F na

de ~DBA
F

oa 20 C = 0,10 e E
DBA = -4,5 kcal/mol.F Logo,

3~
~DBA
obs

0,20 ~DBA
F

Com Eu (TTA) 3Phen, assumiu-se ~TE = 1,0 e ~F do quelato na

temperatura da experiência foi determinado segundo Demas e

Crosby (1971), usando-se rodamina B como padrão (~F =O,97~

Demas e Crosby, 1971). As intensidades de emissão das sol~

ç oes de dioxetano na presença do quelato de európio (Àmax

-611 nm) como aceptor, foram corrigidas para a pequena se~

sibilidade da fotomultiplicadora naquele comprimento de on

da (fator -3). Assim, com este aceptor,

3~ =
Eu
~obs

~EU
F
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3.5.5.3. Supressão da quimiluminescência com dienos:

Os estudos tipo Stern-Volmer, com o intuito de

se obter informações sôbre a vida média das espécies excit~

das produzidas na termólise dos dioxetanos e, consequente-

mente, sobre sua multiplicidade (singlete ou triplete), fo-

raro realizados do seguinte modo:

Adicionou-se, sucessivamente, pequenos volumes

(10 a 50 ~l) de solução concentrada de 2,5-dimetil-2,4-hexa

dieno (1,24 M) ou de cis-l,3-pentadieno puro a 0,60 ml de

solução diluida de dioxetano (10- 3 a 10-4M) e de aceptor

(10- 3 a 10-4M). As intensidades de emissão foram registra-

das antes (I ) e após cada adição (I). Os valores de I fo
o

ram corrigidos, levando-se em conta a diluição, a supres-

sao do aceptor singlete pelo dieno (determinada separadaro-en

te) e a intensidade residual, não suprimivel.

Os valores de I /1 foram projetados em funçãoo

de [dieno]. Pode-se, demonstrar, que nos casos simples de

apenas um tipo de espécie excitada sendo suprimida, a tan

gente da reta obtida, em unidades de M- l , é o produto da

constante de velocidade de supressão (k ) pela vida média
q

da espécie excitada (T) nas condições de experiência (sol-

vente, temperatura) - equação de Stern-Volmer (Wagner, 1967;

apêndice 2) .

CPo
cp

I
o= -

I
= 1 + k T [dieno]

q
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3.6. Métodos Sintéticos:

3.6.1. Síntese de Olefinas

As olefinas simétricas tetraetiletileno,l,2~-

metil-l,2-di-n-butiletileno (cis e trans, 1:1) e bisciclohe

xilideno foram preparadas segundo o método geral de McMurry

(McMurry e Fleming, 1974; McMurry, 1974) pela redução copu-

lativa de, respectivamente, 3-pentanona, 2-hexanona e ciclo

hexanona com TiC1 3-LiAIH 4 (Esquema 1).

Esquema 1:

31

. . TiO2
_ T1C13-LiAlH4 I J -

2 RI R2C -o 'IHF,N
2
,refluxo > Rl~I_, ~.flR2 > Rl~C - CRl~

8-2üh O \ O
'\ /
Ti";
....... I

2

a, R = ~. = C
2

H
S

b, RI = CH3 e ~ = n-c4H
9

c, RI + ~ = -(CH2)S-

Seguiu-se o seguinte procedimento para síntese

das olefinas:
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Adicionou-se lentamente 3,8 g de LiAlH 4 (0,10

mole~ a uma solução, sob vigorosa agitação, de 32,6 g de

TiC1
3

(0,23 moles) dissolvido em cerca de 800 ml de THF se

co (refluxado sôbre LiAlH 4 e destilado), em atmosfera de N2

seco e à temperatura ambiente. CUIDADO ~ TiC1 3 é inflamável.

A pesagem e adição de TiC1 3 ao frasco de reação devem ser

feitas sob ~2 seco. A suspensão negra resultante foi agita

da durante uma hora à temperatura ambiente ou cerca de l5min,

sob refluxo. Adicionou-se, então, gota a gota, 0,10 moles

de cetona e a mistura de reação foi aquecida sob refluxo du

rante cerca de 8 h e, em seguida, deixada à temperatura am-

biente durante a noite. O hidreto residual foi destruidà

por adição de -20 ml de metanol e, em seguida, diluiu-se a

mistura de reação com cerca de 400 ml de água. Esta solução

foi extraida com 5 porções de 200 ml de éter de petróleo.

Os extratos etéricos combinados foram então exaustivamente

lavados com água, solução saturada de NaCl e, finalmente,

secou-se a solução etérica sobre MgS0 4 anidro. Removeu-se o

solvente num evaporador rotatório e o resíduo oleoso, con-

tendo a olefina, foi submetido à purificação segundo as in-

dicações abaixo:

Tetraetiletileno (3a): o resíduo oleoso, recristalizado em

- - o 1eter de petroleo a -78 C (gelo seco), forneceu 2, g de te-

traetiletileno (30% de rendimento:

P.E. l55-l57o C (lit. l58o C; Koch e Hibberath, 1940)

RMN (CC 1 4 ) o 2, O3 (q , 3H, CH 3) e 0,97 (t, 2H, CH 2)' JAB =7 r 2 Hz.



93.

CPGL: apenas um pico, de tempo de retenção -10,5 min (coluna

135°, injetor 200°C e detector, 240°C).

1,2-Dimetil-l,2-di-n-butiletileno (3b): cromatografou-se °

residuo oleoso em uma coluna de silica gel (30 g,24xl,6cm),

preparada em pentano. Recolheu-se 20 frações de 10 ml duran

te a eluição com pentano. As frações de números 3 a 10, a

pós remoção do solvente, forneceram 1,9 9 da olefina (23%de

rendimento) :

CPGL: dois picos simétricos parcialmente recobertos corres

pondentes a mistura 1:1 dos isômeros cis e trans (te~

pos de retenção, 14,5 e 15,5 min (coluna 1500
, inje-

° otor 205 e detector 240 C) .

NMR(CC1 4 ) Õ 1,97 (t distorcido, 2H, a-CH 2), 1,62 (s,3H,CH 3)

e 0,8 a 1,5 (m, 7H).

Bisciclohexilideno (3c): ° residuo foi cromatografado em

uma coluna contendo 45 9 de silica gel, obtendo-se a olefi

na nas frações (20 ml) de números 5 a 10, durante eluição

com CH 2C1 2 : éter de petróleo (1:4): 1,6 9 de olefina (20%

de rendimento) .

CPGL: apenas um pico com tempo de retenção -6,2 min (coluna

247°, injetor 207° e detector 237°C).

RMN(CDC1 3 ) Õ 2,3 (banda larga, 2H, a-CH 2 ) e 1,5 (banda lar

ga, 3H, f3 e y CH 2) (lit. (CC1
4

) 2.2(2H) e. 1,5 (3H);

Leermakers e colab., 1964).
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Nota: o rendimento de olefina na reação de McMurry depende

do tempo de refluxo da cetona com o reagente TiC1 3-LiAlH 4 .

Com um refluxo de cerca de 20 horas, o rendimento de 1,2-di

metil-l,2-di-n-butiletileno foi de 90 a 95%. ° refluxo pro-

longado é necessário para eliminação quantitativa de Ti02

do intermediário cíclico glicol-titânio ~ (Esquema 1) (MC-

Murry, 1974.), a qual constitui a etapa determinante da velo

cidade. Daí o fato de que a preparação de olefina por este

método frequentemente vem acompanhada' do glicol correspon-

dente.

3.6.2. síntese de Derivados de Tetraetiletileno:

Vários derivados alilicos (alcool, hidroperóxi

do e haleto) e epóxido são produtos laterais formados duran

te a síntese de bromo~idroperóxidos e de dioxetanos a par-

tir de olefinas (Kopecky e colab., 1975). Assim, decidimos

preparar alguns daqueles compostos e caracterizá-los pelos

respectivos espectros de RNM, com o objetivo de se permitir

sua identificação nos espectros RNM de preparações brutas

de bromohidroperóxidos e dioxetanos. Os seguintes derivados

de tetraetiletileno foram preparados:

CDH

J-C XXYC
hidroperóxido alilico álcool alilico brometo alilico

456

epóxido

7
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4-Hidroperóxi-3,4-dietil-2-hexeno (4)

Dissolveu-se em 0,5 ml de CC1 4 , num tubo para

RNM, 50 mg (0,37mmoles) de tetraetiletileno e alguns cris-

tais de tetrafenilporfina « 1,0 mg). Esta solução foi ir

radiada a OOC, com uma lâmpada de 500W e com filtro para e-

liminar UV, sob continuo borbulhamento com °2 ° A fotooxige

nação da olefina foi seguida por CPGL, pelo desaparecimento

do pico correspondente, injetando-se, em diferentes tempos,

5 ou 10~1 da solução irradiada no cromatógrafo a gás (colu
I

na 2050 C, injetor 2000 C e detector, 2450 C). Após 15 min., a

olefina remanescente representou menos de 1% da quantidade

inicial. ° cromatograma apresentou, além do pico correspon-

dente à olefina, mais tres componentes, dois deles identifi

cados por análise RNM do material coletado do cromatógrafo

como 3-pentanona e 3,4-dietil-2,4-hexadieno. Estes produtos

são esperados da termólise do hidroperóxido alilico na colu

na (Frimer, 1974):
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o espectro de RNM da solução irradiada, em CCI 4 , apresentou

bandas a 7,0 ppm (s largo, IH, OOH), 5,42 (q, IH, = CH-) e

diversos multipletes em campo mais alto que 2,3 ppm (-20 H).

A presença de peróxido na solução irradiada foi confirmada

pelo teste positivo com iodeto.

A mistura de reaçao, cromatografada em coluna

de sílica gel (-2 g), revelou formação quase quantitativa

do hidroperóxido alílico, identificado por RNM:

C

a b O/OH d e

o (CCI
4

)

4

c - 6,8 (s largo, lH)

d - 5,42 (q, lH)

f - 2, O8 (q, 2H)

(e) e b - 1,70(d) e 1,60(q), 7H

g e a - 1,02(t) e 0,77(t), 9H

Nota: a possibilidade de que traços de tetraetildioxetanof~

ram formados durante a fotooxigenação foi sugerida pela lu-

minescência observada quando uma alíquota da mistura irra-

diada foi aquecida a 900 C na presença de DBA, em

(veja em Resultados, item 4.1) .

4-Hidróxi-3,4-dietil-2-hexeno (5):

xilenos.

Adicionou-se porções de 30 mg (0,11 mmoles) de

trifenilfosfina (PPh 3) à solução fotooxigenada de tetraeti-
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letileno (0,37 mmoles) em CC14 , contida em tubo para RNM, e

o espectro RNM foi traçado após cada adição (Baumstark,

1974). Após a quarta adição, o espectro mostrou além do mul

tiplete aromático em 7,4 a 7,9 ppm atribuido a trifenilfos-

fóxido (POPh 3), o multiplete atribuido a excesso de trife

nilfosfina (7,1 a 7,3 pm) e um conjunto de multipletes esp~

rados para o álcool formado na redução:

OH
0/

~ + PPh 3 -----4

C
a b OH d e

~
c d f g

o(CC1
4

)

+ O = PPh 3

d - 5,35 (q, IH)

c - 2,93 (s largo, IH)

f - 2,02 (q, 2H)

e - 1,62 (d)

a, b e g - multipletes em campo mais alto

que 1,7 ppm.

A mistura de reação, injetada no cromatógrafo a gás, produ-

ziu um traçado constituido de apenas um pico (excluidos, e~

dentemente, o solvente e os derivados de fósforo, cujo tempo

de retenção é longo), identificado pelo espectro de RNM da

amostra coletada como 3,4-dietil-2,4-hexadieno:
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/OH
bO a

J-C D
coluna

)

c
5-

Ô (CC1 4)

b - 5, 3 5 (q, IH)

d - 2,13 (q, 2H)

a-I, 65 (d, 3H)

c - O, 88 (t, 3H)

Tetraetiletileno epóxido (7)

o epóxido foi preparado pelo tratamento de te-

traetiletileno com ácido m-cloroperbenzóico, segundo o mes-

mo procedimento indicado por Fieser e Fieser (1969). O es-

pectro de RNM do produto de reação em CC1 4 mostrou: ô - 1,5

(dois q, 2H metilênicos magneticamente não equivalentes) e

O, 93 ( t , 3H, CH 3) .

4-Bromo-3,4-dietil-2-hexeno (6):

Este haleto foi preparado a partir de tetraeti

letileno pelo tratamento com N-bromosuccinimida (Mathur e

Narang, 1975; Fieser e Fieser, 1966). O quarteto a 5,10 ppm

(IH) e o dublete (3 a 4H) a 1,77 ppm, além de vários outros

multipletes, observados no espectro de RNM do produto bruto
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de reação sugerem que o produto principal é o haleto em es

tudo:

a b Br c d

o (CC1
4

)

c - 5, 10 (q, IH)

d-l,77(d,3a4H)

vários multipletes

3.6.3. síntese de a-Bromohidroperóxidos e Dioxetanos cor

respondentes.

Tetraetildioxetano, 1,2-dimetiI-l,2-di-n-buti!

dioxetano, bisciclohexilidenodioxetano e tetrametildioxeta

no foram preparados via a-bromohidroperóxido pelo métodoge

ral de Kopecky e colab. (1975), a partir das olefinas cor

respondentes (Esquema 2) •
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-10 mino cada extração, com -20 ml de éter etílico. As cama

das etéricas foram transferidas com pipeta (alisada no bico

de Bunsen) para outro erlenmeyer e secas sobre MgS0 4 anidro.

A titulação iodométrica de 0,50 ml desta solução (Kolthoff

e Sandell, 1952) revelou uma concentração de H20 2 igual a

1,3M. Borbulhou-sé N2 seco na solução etérica (em banho de

gelo-água) até que seu volume foi reduzido de 3 a 4 vezes.

Por nova titulação iOdométrica, verificou-se que a concen-

tração de H20 2 em éter era de 4,5M. Esta solução, novamente

seca sobre MgS0 4 anidro, é suficientemente concentrada para

síntese dos a-bromohidroperóxidos pelo método de Kopecky.

COH

3.6.3.1. 2-Bromo-3-hidroperóxi-2,3-dimeti1butano (9d)~
Br

Adicionou-se 4,2 g (3 ml, 120 mmoles) de H20 2

a 98% a uma solução de 2,0 g (2,8 ml, 24 mmoles) de tetram~

tiletileno em 20 ml de éter anidro a -40 0 C (banho de gelo

seco/acetona), sob agitação magnética e no escuro.Seguiu-se

a adição lenta de 3,4 g (12 mmoles) de 1,3-dibromo-5,5-dime

tilhidantoina num período de 10 a 15 mino Cessou-se a adi-

ção de gelo seco ao banho e esperou-se que a temperatura

atingisse O a 50 C. A mistura de reação foi então lavada 2

vezes com 25 ml de solução saturada de NaHC0 3 , 3 vezes com

25 ml de água e uma vez com solução saturada de NaCl. Todas

estas soluções haviam sido mantidas em banho de gelo. A ca-

mada etérica foi seca sobre Na 2S0 4 anidro e, a seguir,o sol
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vente removido no evaporador rotatório, em banho de gelo-á-

gua. O resíduo sólido foi recristalizado 2 vezes em pentano,

obtendo-se 3,6 g do bromohidroperóxido (74% de rendimento) .

NMR(CC1 4) Ó 1,47 (s, 6H, C(OOH) (CH 3) 2,1,83 (s,

6H, CBr (CH 3)2 e 7,6-8,2 (s, largo, lH, OOH) i de acordo~

a literatura (Kopecky e colab., 1968).

. o-o
3.6.3.2. TetrametiIdioxetano (IDd, TMD):~

Duas gramas (10 mmoles) do bromohidroperóxido

correspondente a TMD, dissolvidas em lq ml de CH 2C1 2 , foram

adicionadas a uma suspensão de 6 g (36 mmoles) de acetato

de prata anidro (recém preparado) em 40 ml de CH 2C1 2 , sob

vigorosa agitação magnética, à temperatura ambiente e no es

curo. Após cerca de 25 min, a suspensão amarela (dioxetano

em solução e AgBr precipitado) foi filtrada e o precipitado

lavado com pequenas porções de CH 2C1 2 • O filtrado recolhido

foi então lavado, sucessivamente, com 2 porções de 30 ml de

solução de NaOH 1,0 N, 2 porções de 30 ml de água e 30 mlde

solução saturada de NaCl. A camada orgânica foi secada so-

bre Na 2S0 4 anidro e o solvente removido no evaporador rota

tório, com banho de gelo-água. A recristalização do resíduo

oem cerca de 2 ml de n-pentano, a -78 C, forneceu 100 mg de

agulhas amarelas (10% de rendimento) :

NMR(CC1
4

) Ó 1,45 (s, CH 3) i de acordo com a li

teratura (Kopeckye colab., 1968, 1975).
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Nota: Preparação de acetato de prata: em sala escura, gote-

jou-se solução de acetato de sódio (6,1 g em 40 ml de água)

sobre solução agitada magneticamente de AgN0 3 (8,5 g em

50 ml de água). Após 10 a 15 minutos o precipitado foi fil-

trado e lavado, sucessivamente, com água gelada, acetona e

éter etilico. ° sólido foi secado a vácuo e pesou 6,8g (81%

de rendimento) .

COH

3.6.3.3. 3-Bromo-4-hidroperóxi-3,4-dietilhexano (9a):~
Br

Adicionou-se 0,50 g (21 mmoles) de H20 2 98% a

0,50 g (3,6 rnrnoles) de tetraetiletileno em 10 ml de éter a-

nidro a -40oe, com agitação magnética e no escuro.Seguiu-se

lenta adição (-45 min.) de 0,52 g (1,8 rnrnoles) de 1,3-dibr~

mo-5,5-dimetilhidantoina. Após cerca de 75 min, a mistura

de reação foi diluida ao dobro com éter, aquecida a o-soe,

lavada rapidamente com 4 porções de 20 ml de água/gelo e en

tão seca sobre Na 2So 4 anidro. Titulação iodométrica em ani

drido acético do extrato etérico mostrou um rendimento de

cerca de 35% de "peróxidos totais". ° espectro de RNM em

ee1 4 foi dominado pelo 'hidroperóxido alilico, álcool alili

co e outro peróxido identificado posteriormente corno um bro

moperóxido ciclico-l,3 (11)

Rx
(CC1

3
(o) 5,46(q) o 5,40 (q) o 11; 4,85(q)



104.

A presença do a-bromohidroperóxido desejado no produto bru-

to de reação foi indicado pela quimiluminescência quando

uma amostra desta preparação, previamente tratada com aceta

to de prata, foi aquecida na presença de DBA.

Falharam todas as tentativas de isolamento do

a-bromohidroperóxido via (Kopecky e colab., 1975): (i) re-

cristalização em pentano ou éter de petróleo a -78oC, (ii)

precipitação na forma de sal com DABCO (1,4-diazobiciclo

[2.2.2]octano e (iii) cromatografia em coluna de sílica gelo

O produto bruto de reação escurece rapidamente quando aque

cido acima de OOC, especialmente se em solução concentrada.

Outras tentativas de preparação e isolamento do a-iodohidro

peróxido correspondente (Kopeckye colab., 1975) também fa-

lharam dada a baixa reatividade da olefina à adição de 1+ J

e H 20 2 , a instabilidade do produto de reação acima de -20oC

(liberação de 1 2) e, cons~quentemente, a multiplicidade de

produtos laterais.

Decidimos assim submeter o produto bruto de

reaçao a ciclização com acetato de prata e posterga! a se-

paração dos produtos contaminantes para o procedimento de

purificação do dioxetano correspondente.

O-O

3.6.3.4. Tetraetildioxetano(lOa, TED) :=)'-C

O produto bruto de reação, em 20 ml de éter se

co, obtido a partir de 0,50 g de tetraetiletileno, H20 2 e



l,3-dibromo-3,5-dimetilhidantoina, foi tratado com

lOS.

0,50 g

(3 rnrnoles) de acetato de prata anidro, sob agitação vigoro

sa, durante lO min a OoC e 20 min à temperatura ambiente.

A suspensão amarelada resultante foi filtrada e o precipita

do lavado com porções de 2 ml de pentano. Os filtrados fo-

ram combinados e lavados, sucessivamente, com 10 ml de NaOH

1,0 N contendo 0,1% de Na 2 EDTA, duas vezes com lO ml de á

gua e urna vez com solução saturada de NaCl. O extrato orga

nico foi então seco sobre Na 2S0 4 anidro e submetido a pres

são reduzida no evaporador rotatório. Obteve-se um residuo

amarelo oleoso que foi dissolvido em 2 ml de pentano

purificação por cromatografia de coluna.

Procedimento de purificação (1):

para

O produto bruto de reação, em 2 ml de pentano,

foi aplicado a urna coluna de 15 g de silica gel e 200 mg de

Na 2 EDTA (12,5 x 1,5 cm), preparada em pentano, em camara

fria (4 a 7oC). Eluiu-se a coluna com cerca de 60 ml de pén

tano (frações 1 a 6; 8 a 10 ml cada), 200 ml. de pentano:

CH 2C1 2 , 1:1 (frações 7 a 44; -5 ml) e, finalmente,lOO ml de

CH 2C1 2 (frações 45 a 54; -10 ml) . A eluição dos produtos de

reaçao foi monitorada por:

(i) intensidade de emissão de luz ao aquecer-se 200 ~l de

cada fração com solução saturada de DBA em xilenos a

94o C, para seguir a eluição do dioxetano; e
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(ii) espectros de RNM de frações combinadas, em CC1 4 , co~

tendo benzeno como padrão interno, para identifica

çao e quantificação dos produtos.

A tabela 2 reune os resultados obtidos na sep~

raçao cromatográfica.

Identificação de TED: a presença deste dioxetano nas frações

45 e 46 foi sugerida por:

( i)

( ii)

(iii)

(iv)

espectro NNM próximo daquele do epóxido 1;

teste positivo com iodeto;

emissão intensa de luz quando uma alíquota foi aque

cida em xilenos na presença de DBA e supressão da lu

minescência por tratamento com PPh 3 (Baumstark,1974);

componente principal no cromatograma (CPGL) com mes

mo tempo de retenção que 3-pentanona, produto de te~

mólise de TED, e supressão do pico correspondente por

pré-tratamento com PPh3 .

Quantificação de TED: o rendimento de TED, calculado com ba

se aos picos integrados do espectro de RNM (benzeno como pa

drão interno) e baseado na olefina de partida foi -8%. Por

titulação iodométrica: -6%. Com base à área do pico identi

ficado como 3-pentanona, no traçado cromatográfico (mais

preciso e exato; veja Métodos): -3%.

'"



TABELA 2 - Analise cromatografica em coluna de sílica ge1: Na
2
EDTA (15: 0,2 g; 12 x 1,5 cm) dos produtos pre

sentes na preparação bruta de TED. E1uição monitorada por NMR(CC1
4

) e quimi1urninescência (I) por

aquecimento na presença de DBA.

Número da fração I, unidades arbitrarias NMR(CC1
4

) , ppm
{ a)

Composto
( rendimentQ)(b)

1 a 6

7 a 40

41 a 43 0,5

44 6,0

45 e 46 10

47 2

48 a 51

4,86 (q, lH); 1,85 (q, 6H);
0,8 a 1,3 (d e t, 12H)

4,85 (q) e 0,8 a 2,2 (m)

0,92 (t) ;0,84 (t) e m centrados em 1,8

5,48 (q)

5,42 (q)

2,38 (q)

e outros mu1tip1etes

11 (20%)

11 e 10a- --
10a + 7

4

4 + 5 -18%

5

la (18%)

/

(a) A atribuição de bandas RNM aos compostos sugeridos baseou-se em dados obtidos na síntese destes compostos.

(b) Os rendimentos são baseados em "peroxidos totais" na preparação bruta do bromohidroperóxido e foram determi
nados via RNM com benzeno corno padrão interno.

(c) A estrutura do peróxido cíclico 11 foi proposta com base nos seguintes dados adicionais:(i) analise elemen
tar calculada para C10H19Br02: C-,-47,82%; H,7,62% e Br, 31,82%; (ii) titulação iodometrica revelou 95% de
teor em peróxido para C10H19Br02; (iii) espectro IR (pastilha de NaC1) não mostrou frequências para grupos
hidroxi1 e carboni1a; (iv) espectro de massa inconc1usivo para M+, porem mostrou fragmentos contendo Br-79
e Br-81,; (v) CPGL mostrou dois picos, um deles identificado como 3-pentanona, produto esperado da termó1ise
de XI.

f-'
o
-.....l
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Procedimento de purificação (~):

Em virtude da fração de dioxetano vir contami

nada com epóxido no procedimento (1), tentou-se,' com êxito,

alcançar maior resolução na separação cromatográfica em co-

luna de sílica gel, usando-se um gradiente linear de polari

dade na eluição. O produto bruto obtido na preparação de

TED, em 2 ml de pentano, foi aplicado em uma coluna de síli

oca gel: Na 2 EDTA (25: 0,2) preparada em pentano, a 4 - 7 C.

A coluna foi eluida com um gradiente linear de pentano

(200 ml) e CH 2C1 2 (200 ml), com um fluxo de -3 ml/min. Co

letaram-se 60 frações de 6 ml. A eluição do dioxetano foi

seguida por emissão de luz ao aquecer-se a 900 C uma alíquo

ta da fração (50 ~l) em 0,6 ml de DBA 4 x lO-3M em xilenos.

A eluição dos produtos também foi acompanhada por análise

RNM. Os resultados seguintes mostram a alta resolução obti-

da com o gradiente: o peróxido cíclico-l,3 (11) foi eluido

nas frações 10-29, o epóxido (2) nas frações 32-38, o dioxe

tano TED nas frações 42-47 e os contaminantes mais polares

(álcool e hidroperóxido alílicos, ~ e ~, e 3-pentanona, la)

so foram eluidos ao se "lavar" a coluna com cerca de 50 ml

de CH 2C12 .

Identificação de TED nas frações combinadas 42-47:
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(i) Análise por RNM:

(A)

H (C)

H3

Espectrômetro T-60: (CC1 4) 01,90 (m, 2H, CH 2) e 0,83 (t,

3H, CH 3) .

Espectrômetro XL-lOO: espectro de padrão ABC.

(benzeno-D6 ) o 1,733 e 1,861 (dois q, 2H não equivalentes,

CH 2) e 0,626 (t, 3H, CH 3).

(CDC1
3

) o 1,959 e 1,986 (dois q, 2H não equivalentes, CH 2 .

0= 7,2 e 7,7 Hz) e 0,838 (t, 3H, CH 3 , 0= 7,4 Hz)

Um terço da solução em CDC1 3 , diluida cerca de 4 vezes com

este mesmo solvente e selada num tubo, foi aquecida a 980 C

durante -2 h, quando não mais se detectou quimiluminescên-

cia no fotômetro. A análise espectral no XL-lOO revelou

3-pentanona como único produto de termólise, quando compara

do ao espectro de uma amostra autêntica desta cetona:

(CDC1 3) o 2,425 (q, 2H, CH 2 , o = 7,2 Hz) e 1,059

(t, 3H, CH 3' o = 7,2 Hz) .
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(ii) Análise por CPGL:

A injeção de uma alíquota da solução de TED em

CC1 4 no cromatógrafo (coluna 2050
, injetor 200 0 e detector

2400 C) mostrou, além dos picos correspondentes ao solvente

e padrões internos adicionados à amostra, apenas um pioo com

o mesmo tempo de retenção que 3-pentanona autêntica. O pre-

-tratamento da solução com PPh 3 suprimiu completamente a

quimiluminescência na presença de DBA e o pico corresponde~

te à cetona no cromatograma.

Quantificação de TED nas frações 42-47:

A dosagem de TED na solução final em CC1 4 reve

lou os seguintes resultados:

Titulação iodométrica: 4 x lO-2M (~50%)

NMR (CH 2C1 2 como padrão interno): 2,4 xlO- 2M (~20%)

CPGL: 1,8 x lO-2M (~10%)

Os erros na dosagem via RNM e titulação iodométrica foram

discutidos na secção de Métodos. O rendimento na preparaçao

de TED, baseado na dosagem por CPGL e no teor de peróxidos

anterior à ciclização com acetato de prata, foi de aproxima

damente 2,5%.
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5-Bromo-6-hidroperóxi-5,6-dimetildecano (9b):

OOH

eritro e treo

Adicionou-se 0,50 g (3 mmoles) de 1,2-dimetil-

1,2-di-n-butiletileno (eis, trans 1:1) a urna solução de

0,44 ml (18 rnrnoles) de H20 2 98% em 8 ml de éter etilico ani

dro, a -400 C, sob agitação e no escuro. Em seguida, 0,43 g

(1,5 rnrnoles) de 1,3-dibromo-5,5-dimetilhidantoina foram len

tamente adicionados (-30 min) e a mistura de reação agitada

durante cerca de 1 h. Permitiu-se que a solução atingisse

a temperatura ambiente para que fosse trabalhada segundo as
.

indicações para o bromohidroperóxido correspondente a TMD.

Titulação iodométrica da solução etérica, seca previamente

sobre Na 2S04 anidro, revelou um rendimento de cerca de 50%

de peróxidos totais. A análise via RNM do produto de reaçao

não mostrou a presença de derivadosalilicos (região de 4 a

6 ppm) . As bandas em 1,40 e 1,'37 ppm (CB
r

CH
3

) e 1,90 e

1,97 (C(OOH}CH 3 ) são os singletes esperados para as confor-

mações eritro e treo do bromohidroperóxido 9b.-- - A presença

de a-bromohidróxido e a-dibrometo correspondentes foi suge-

rida pelos singletes a 1,08 (C(OH)CH 3 ) e 1,78 (C BrCH 3)

(Umbreit. e White, 1976; Kopeckye colab., 1975). ° produto
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de reação foi usado como tal, sem purificação, para sintese

do dioxetano DMDBD (lOb)

3.6.3.6. 1,2-dimetil-l,2-di-n-butildioxetano (lObi DMDBD):

o-o

cis, trans

A preparaçao bruta ~o bromohidroperóxido 9b,

em 10 ml de éter anidro, foi tratada com 0,70 g (4,2mmoles)

de acetato de prata durante 10 min a OoC e 50 min à tempera

tura ambiente. A mistura de reação foi, em seguida, tratada

segundo o indicado para TMD e o residuo oleoso,amarelo, foi

dissolvido em 2 ml de pentano. Esta solução foi cromatogra-

fada em coluna de silica gel: Na 2EDTA (15:0,2 gi 15 xl,6cm),

usando-se pentano: CH 2C1 2 (1:1) como eluente, na c~a fria.

Trinta frações de lO ml foram recolhidas e testadas (50 ~l)

para emissão de luz durante aquecimento a 820 C na presença

-2 . -de DBA 4 x 10 M, em xilenos como solvente. As fraçoes de

números 11 a 20, cujo aquecimento emitiu luminescência mais

intensa, foram combinadas e concentradas em CDC1 3 para ana

lise por RNM no espectrômetro XL-IOO:

RNM (CDC1 3) 6 2,000 e 1,773 (dois t, 2H, a-CH 2

cis e trans), 1,553 e 1,483 (dois s, 2:1, 3H, a-CH 3 cis e
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trans), 1,1 a 1,6 (m, 4H, 8 e y-CH 2) e 0,925 (t distorcido,

3H, o-CH 3). Após aquecimento de uma amostra a 60o C, em tubo

selado, durante a noite, o espectro RNM resultante foi idên

tico ao obtido com amostra autêntica de 2-hexanona. O croma

tograma apresentou 2-hexanona como componente principal; o

pico correspondente foi suprimido completamente pelo trata-

mento prévio com PPh 3 . O rendimento de DMDBD, baseado no

"bromohidroperóxido" de partida e na dosagem por CPGL, foi

de -8%.

3.6.3.7. Bisciclohexilidenodioxetano (lOc, BCHD):

0- O

O bromohidroperóxido 9c foi preparado a par-

tir de 0,50 g (3,6 mmoles) de bisciclohexilideno (em 20 ml

de éter anidro), seguindo-se o procedimento indicado para

9d. A titulação iodométrica do produto bruto de reação mos

trou 40% de peróxidos totais. O espectro de RNM em OOC13 mos

trou duas absorções largas centradas em 2,2 e 1,7 ppm e ne-

nhum próton vinilico. A análise do espectro foi dificultada

em virtude da solução tornar-se rapidamente amarelada (libe

ração de Br 2) quando aquecida à temperatura ambiente.
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A preparaçao do dioxetanolOc seguiu o procedi-

mento descrito para TMD. O produto de reação com acetato de

prata, em 2 ml de pentano, foi cromatografado em coluna de

silica gel: Na 2EDTA (25:0,2 g), preparada em pentano. O dio

xetano foi eluido com um gradiente de pentano: CH 2C1 2 (250:

250 ml) e as frações recolhidas (33 frações de -6 ml e 17

frações de -15 ml) foram testadas para emissão de luz em

DBA/xilenos a 820 C. As frações de número 29 a 37, as quais

apresentaram quimiluminescência quando aquecidas, foram com

binadas. O solvente foi removido no evaporador rotatório e

o residuo oleoso amarelo dissolvido em 0,8 ml de CDC1 3 para

análise por RNM:

RNM(CDC1 3 ) ô duas bandas longas centradas em

1,56 ppm (3H, B e y-CH 2) e em 2,18 ppm (2H, a-CH 2).

Um quarto desta solução foi tomado em 0,5 ml de CC1 4 ~MR ô

1,50 e 2,06 ppm) e aquecido em tubo selado a 770 C durante

5 horas. O espectro RNM resultante foi idêntico ao obtido

com amostra autêntica de ciclohexanona. Análise por CPGL

(coluna 1900
, injetor 2050 e detector 230 0 C) mostrou apenas

um pico de mesmo tempo de retenção que amostra de ciclohexa

nona autêntica (-3,8 min). Pré-tratamento da solução de di~

xetano com PPh 3 suprimiu completamente a quimiluminescência

e o pico de ciclohexanona no cromatograma. O rendimento de

dioxetano, calculado com base a "peróxidos" de partida e na

dosagem por CPGL,foi de -10%.

Dosagem do dioxetano na solução em CDC1 3 :

RNM (benzeno como padrão interno) :0,19M

CPGL: O, 16M
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4. RESULTADOS

4.1 Síntese de dioxetanos

Os dioxetanos estudados nesta tese (lOa-c: TED,

DMDBD e BCHD) foram preparados pelo método geral de KopecNY

em duas etapas (Kopeckye colab., 1968, 1975) (Esquema 3):

a) - preparação de a-bromohidroperóxido (9a-c) pelo tratamen

to da olefina correspondente (3a-c).. com H20 2 e 1,3-di

bromo-S,S-dimetilhidantoina(DBDMH); e

b) - cicIização eliminativa do a-bromohidroperóxido com ace-

tato de prata.

R1R2C=CR1R2

DBDMH/H
2

0 2
~

éter,-400C

OOH,
RI R2C--;R1R2

Br

AgAc
~

-HBr

0-0, ,
R1R2C~R1R2

3 9 10- - -

a, Rl = R2 = C2HS a, TED

b, Rl = CH 3 e R2 = n-C4H9 b, DMDBD

c, RI = R2 =(CH2 )4 c, BCHD

A preparaçao e purificação de DMDBD e BCHD fo -

ram imediatas, seguindo-se o procedimento geral indicado por

Kopecky e colab. Entretanto, a síntese de TED apresentou sé-

rias dificuldades, entre elas, a pequena reatividade da ole-

fina de partida (3a). De fato, Grosjean e colab. (1976) veri

ficaram recentemente a importância de efeitos estéricos na
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nética de adição de Br 2 a etilenos tetrasubstituidoSi a velo

cidade de adição a Me 2C = CMe 2 , EtMeC = CMeEt (cis e trans)

e MeEtC = CEt 2 foi cerca de, respectivamente, 35, 14 e 4 ve-

zes mais rápida que aquela observada para Et2C = CEt 2 (3a) •

Outra dificuldade encontrada durante a preparação de TED foi

a alta instabilidade do bromohidroperóxido correspondente

(9a). Este intermediário da síntese não pôde ser isolado por

nenhuma das técnicas indicadas por Kopecky e colab. (1975) •

Decompõe-se rapidamente com liberação de Br
2

, especialmente

em solução concentrada, alcalina e acima de ooC, produzindô

o hidroperóxido alílico ~e outros produtos, detectados via

análise por RNM. O esquema i sugere algumas das possíveis o

rigens dos produtos laterais.

_~<J!'-" __>~
7

+ Br 2

AgBr
+

11

J-c
5

?
Br

\ Br 2
\, OH

Ó

~$ )

+
Br 2

I
I
I

:AgAc
I

I
~

9a·

OOH

J-C
-HBr/ 4

_ OOH /'

J-E
~

OH

J-E

Esquema 4:

+.~~

TED
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Finalmente, o isolamento de TED da mistura de reaçao foi com

plicado pela multiplicidade de produtos laterais (!, ~, 11 ,

o epóxido 2, 3-pentanona), especialmente o epóxido 2, de com

portamento cromatográfico semelhante ao do dioxetano, e o

peróxido cíclico-l,3 (11), formado em rendimento relativamen

te alto (21%). Excelente resolução na separação cromatográfi

ca, com obtenção de TED puro, foi alcançada por eluição da

coluna de sílica gel com um gradiente linear de polaridade

(pentano: CH2C~2).

A tabela 1 apresenta os rendimentos de prepar~

çao dos três dioxetanos, sua identificação por espectros de

RNM e os produtos de sua termólise, identificados por RNM e

CPGL.



Tabela 3: Síntese de dioxetanos: identificação e rendimentos

Dioxetano

o-o.J-C
TED

o-o

cis, trans -DMDBD

0- O

BCHD

RNM (CDC,Q,3)

õ,ppm

1,96 e 1,99 (dois q, 2H

nao equiv., CH 2 ) e 0,84

(t, 3H, CH
3

)

2,00 e 1,77 (dois t, 2H,

a-CH2 , cis e trans);1,55

e 1,48 (dois s, 3H, a

CH 3 , cis e trans); 1,1

a 1,6 (m, 4H) e 0,93

( , 3H, õ-CH3 )

1,56 (largo, 3H, B e

CH2 ) e 2,18 (largo, 2H,

a-CH2 )

Rendimento (a)

aprox., %

3

8

10

Produtos de

termólise

3-pentanona

2-hexanona

cic1ohexanona

a. Rendimento de preparação de TMD: 10% (lit.: 10%, Baumstark, 1974; 30%, Kopecky e colab.,
1975) . .......

.......
o:>
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4.2 Fotooxigenação de tetraetiletileno (3a)

A fotooxigenação da olefina 3a, sensitizada por

tetrafenilporfina (TPP), produziu quantitativamente o hidr~

peróxido alílico i, identificado e dosado por RNM. Entretan

to, quando uma aliquota da solução fotooxigenada foi aqueci

- oda no fotometro a 90 C, na presença de DBA, detectou-se e-

missão de luz e 3-pentanona foi identificada como o produto

principal de termólise. A velocidade de queda da quimilumi-

nescência foi cerca de 1,5 vezes mais rápida que aquela ob-

servada com solução de TED purificado e a energia de ativa-

ção deste processo (EQL ), determinada pelo "m~todo da queda

brusca de temperatura" (Wilson e Schaap, 1971), coincidiu,

dentro dos limites de erro experimental, com o valor obser-

vado com TED (Tabela 4):

Tabela 4. Energias de ativação para quimiluminescência emi-

tida por solução fotooxigenada de 3a e por solu

ção de TED purificado, na presença de DBA e DPA

como sensibilizadores.

(a)
o EQL (DBA) , EQL (DPA) ,k l a 90 C,

-1 -1 -1
s kcal moI kcal moI

1 6 x 10- 4 27 ± 1 30 ± 23a + 02

TED(b) -4 27,4 ± 0,3 31,2 ± 0,24,2 x 10

a - constante de velocidade de queda de quimiluminescên 

cia, sensibilizada por DBA.

b - dados cin~ticos para TED na secção 4.3.
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Estes resultados, à primeira vista, poderiam ser interpreta

dos como consequência de rearranjo do hidroperóxido alílico

! ao dioxetano TED, seguido de clivagem térmica com produ

ç~o de luz e 3-pentanona(via b, no esquema 5). Esta possi

bilidade foi excluida por extraç~o do hidroperóxido 4 da

Esquema 5:

aJ'X 6. ) J=O
r=> C ----1 /O-~= +1°2 R

\,~.~ ~f-) 'I )
f \3a 4 I ,

-

16

3-pentanona

solução orgânica irradiada com NaOH 2N. Após extraç~o, a in

tens idade de quimiluminescência observada com a mesma alí -

quota de camada orgânica n~o foi significantemente altera-

da, enquanto o aquecimento da camada aquosa alcalina produ-

ziu 3-pentanona num processo não quimiluminescente. Concluiu

se, assim, que a fotooxigenaç~o de 3a produziu TED em quan-

tidades-traço (via ~ no esq:uema 5), responsável pela emissão de

luz sob termólise. O rendimento deste processo, baseado na

intensidade de emissão, foi estimado em 0.2%. A relevância

destes resultados no contexto geral da síntese e identifica

ção de dioxetanos será analisada na secç~o de Discuss~o.
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4.3 Parâmetros cinéticos

As velocidades de decomposição térmica dos dio-

xetanos TED, DMDBD e BCHD foram monitoradas pela queda de

quimiluminescência, na ausência ou, mais frequentemente, na

presença de aceptores fluorescentes adicionados às soluções

de dioxetano. As medidas foram feitas em solventes orgânicos

não polares normalmente aerados, na sua maioria em xilenos

(mistura de isômeros). Sempre foi observada uma queda de qui

miluminescência de primeira ordem, algumas vezes seguida du-

rante 4 ou 5 meias vidas. Para cada dioxetano, a velocidade

observada a uma dada temperatura não foi significantemente

(± 15%) afetada pela presença de nenhum dos aceptores emissi

vos adicionados (DBA, DPA, EU(TTA)3Phen, Perileno e Rubre

no) ou pelo solvente (xilenos, benzeno, CDC~3' CC~4 e, no ca

so do DMDBD, decalina), corno mostra a tabela 5. Por outro la

do, a velocidade também não foi afetada pela passagem de N2

pela solução de dioxetano/aceptor. As concentrações de dioxe

tano e de aceptores fluorescentes, quando adicionados, foram

mantidas abaixo de 10-2 M para prevenir autocatálise induzi-

da pelo produto e/ou pelo aceptor ambos excitados

e Schaap, 1971; Lechtken e colab., 1973).

(Wilson

A Figura 1 mostra as projeções tipo Arrhenius pa

ra os três dioxetanos, obtidas a partir das constantes de

velocidade de termólise (k l ), determinadas em diferentes tem

peraturas (numa faixa de 40 a 50°C) e em diferentes condi-

ções experimentais de concentração, solvente e natureza do



Tabela 5. Constantes de velocidade de terrnólise f k l
) dos dioxetanos TED, DMDBD e BCHO, na ausência

e presença de diferentes aceptores fluorescentes, e em diferentes solvehtes.

-1
Temp. ,

.Solventeb
kl,s

°c Aceptor a
TED . BCHD DMDBD

61,S xilenos -5 -4DBA - 4,8 x 10 0,9 x 10

xilenos -5 -4DPA - 4,6 x 10 1,0 x 10

Rubeno xilenos -4- - 1,0 x 10

73,0 CDCi 3
-5 -4- 6,0 x 10 - 3,5 x 10

CCi 4
-4- 2,0 x 10

xilenos -5 -4 -4DBA 5,8 x 10 2,0 x 10 3,8 x 10.

-4OBA" decalina - - 3,5 x 10

-5 -4 3,6 x 10-4OPA xilenos 6,8 x 10 1,8 x 10

decalina -4OPA - - 3,0 x 10

benzeno -5Perileno 6,2 x 10

EU(TTA)3Phen xilenos - - 3,5 x 10-4

-399,0 - CCi4 0,9 x 10

-3 -3 4,2 x 10-3OBA xilenos 1,3 x 10 3,1 x lQ

Rubreno xilenos -31,2 x 10

. -2
a - [aceptorJ e [dioxetano] < 10 M.

b - Em COCi 3 e CCi 4 ,. as medidas de k l foram feitas em tubos $e1ados; apenas nestes casos

[dioxetano] ~ 10-2 M.

I-'
N
N
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aceptor. Os valores de k l usados nestas projeções foram ob

tidos com os dioxetanos purificados; as velocidades com pre

parações brutas não foram significantemente diferentes. Pa-

ra comparação, incluiu-se na Figura 1 as projeç~es determi-

nadas por Wilson e colab. (1976) para o tetrametildioxetano

(TMD) e tetrametóxodioxetano (TMOD).

0- O

)Li(
TMD

=:H0

-
0-

TM(])

A tabela 6 reúne os parâmetros cinéticos da termólise dos

três dioxetanos estudados (Ea , log A e vida média a 80°C,

T 80 0) e, para comparação os parâmetros já conhecidos de

TMD e TMOD.

A Figura 1 (ou Tabela 6) mostra que o dioxeta

no mais estável da série alquílica é ~ TEDi a 80°C sua vida

média é _ 2h, enquanto aquelas de BCHD e DMDBD são 38 e 22

min., respectivamente (T 80 0 de TMD ~ 14 min).
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Tabela 6. Parâmetros cinéticos da termólise de TED, BCHD ,

DMDBD e, para comparaçao, os valores cor
(b)

respondentes a TMD e TMOD.

T80O, Iog A(a)
E (a)

Dioxetano Produto de term51ise a ' -1
mino kcal rrol

TED 3-pentanona 122 15,2 30,8 ± 1

BCHD ciclohexanona 38 13,8 27,7 ± 0,5

DMDBD 2-hexanona 22 12,8 25,7 ± 0,5

'JMI)(b) acetona 14 14,1 ·27,6 ± 1

'IM)[) (b) carl:x:mato de metila 840 12,9 28,6 ± 1

(a) calculados das velocidades correspondentes às retas na Fig. 1

(b) Wilson e colab., 1976

As energias de ativação de termólise dos dioxe

tanos também foram determinadas pelo "método da queda brus-

ca de temperatura" (Wilson e Schaap, 1971), baseado na med!

da de intensidades de emissão quando a solução de dioxeta -

no, com ou sem aceptor, é submetida a um resfriamento rápi-

°do (6T _ 15 C). Os valores observados na presença de aceptor,

E
QL

, foram corrigidos levando-se em conta o coeficiente ne

gativo de temperatura no rendimento de fluorescência do a

A -1ceptor (EF ): - O para DPA, -1 kcal moI para perileno e
-1 .

-4,5 kcal moI para DBA (Wilson e Schaap, 1971) e -1,9kcal

mol- l para rubreno, determinado experimentalmente (log ~F

versus l/T). A fluorescência de Eu(TTA)3Phen é muito depen-
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dente da temperatura e do solvente e a projeção log ~F ver

sus l/T não é linear (Winston e colab., 1963; Filipescu e

colab., 1966; Bhaurnik e Telk, 1964). Consequentemente, as

intensidades medidas na presença deste quelato nas duas tem

peraturas, foram corrigidas através da projeção não linear,

obtida experimentalmente no solvente usado (xilenos). As-

sim, os valores de energia de ativação baseados em medidas

de intensidade de emissão, EQL , foram calculados pela ex

pressa0:

EQL = EQL(obs) - E
A
F

As Tabelas 7, 8 e 9 contêm os valores de EQL

para TED, DMDBD e BCHD, respectivamente, em diferentes con-

dições de concentração, solvente, presença ou não de acep-

tor e faixa de temperatura onde foi realizado o resfriamen-

to rápido. Para facilitar a comparação dos valores de ener-

gia de ativação determinados pelos dois métodos, incluiu-se

nas tabelas os valores baseados em medidas de constantes de

velocidade (Arrhenius). As faixas de erro que acompanham os

valores de EQL referem-se à reprodutibilidade das medidas ;

o erro absoluto é estimado em ± 1 kcal moI-I, causado prin-

cipalmente pela imprecisão na medida das temperaturas.

As Tabelas 7, 8 e 9 mostram em geral excelente

concordãncia, dentro dos limites de erro experimental, en-

tre os valores de Ea e EQL . Aparecem apenas duas exceçoes:

nos casos de TED e BCHD, os valores de EQL obtidos com a-
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ceptores de energia triplet (DBA e Eu(TTA)3Phen sao cerca de

4 e 2 kcal, respectivamente, mais baixos que aqueles determ!

nados na ausência e presença de aceptores de singletes (DPA

e perileno) e pela projeção de Arrhenius.



Tabela 7. Termólise de TED(a): energias de ativação, em kcal/mol- l , baseadas em intensidades (E
QL

) e

em velocidades de queda de quimi luminescência (E
a

).

-1Aceptor, M

DPA, 3 x 10- 3

DPA, 4 x 10-3

Perileno, 1 x 10-3

DBA, 4 x 10-3

DBA, 4 x 10- 3

EU(TTA)3Phen , 3 x 10- 4

EQL
(b)

Solvente (número de

determinações) ° (c)(.t.emp. , . C)

CDC~3 (4) 31,7 ± 0,8 (75-94)

xilenos (6 ) 31,2 ± 0,2 (67-99)

benzeno (2) : 31,2 ± 0,2 (54-65)
i

xilenos (2 ) 31,0 ± 0,2 (67-80)

xilenos· (3) 27,1 ± 0,3 (78-100)

benzeno (3 ) 27,7 ± 0,3 (54-65)

xilenos (2 ) 27,8 ± 0,2 (44-57)

(d)
E

a

30,8 ± 1

(a)

(b)

(c)

(d)

[] -5 -4 -2TED = 10 a 10 M com aceptor e 10 M sem aceptor.

Determinada entre temperaturas diferindo de _ 15°C.

Faixa de temperatura onde foram feitas as medidas.

Valor obtido da Fig. 1.

I-'
IV
co



\ct) -1Tabela 8. Termólise de DMDBD : EQL e Ea , em kcal moI.

EQL
(b)

-1 Solvente (número de (d)Aceptor, M
determinações) (temp. , °c (c) Ea

DPA, -3 xilenos (2 ) 26,0 ± 0.4 (40-62) 25,7 ± 0,5(e)5 a 1 x 10

DPA, 4 x 10- 3 decalina (2 ) 26,6 :!: 0.2 (44-57)

Perileno, 3 x 10- 3 xilenos (2 ) 26,0 ± 0,2 (45-62)

Rubreno, 2 x 10-3
xilenos (2 ) 26,3 ± 0,2 (45-62)

DBA, 4 x 10- 3 xilenos (2 ) 25,6 :!: 0,2 (40-61)

DBA, 2 x 10- 3
decalina (2 ) 25,5 ± 0,2 (54-65)

EU(TTA)3Phen , 4 x 10-3 xilenos (2) 26,3 ± 0,2 (45-62)

[ ]
-3 -4(a) DMDBD = 10 a 10 M •

(b), (c) e (d), como na tabela 7 •

(e) .Em concordância com E = 25,5 kcal/mol, calculada da lit. (Darling e Foote, 1974) a partir de
a

* *6H =24,8 ± 0,3 e 68 = -3,6 ± 1,0 cal/grau.
I-'
N

'"



Tabela 9 • Terrnólise de BCHD(a): EQL e E
a

, em kcal mol- 1.

-1Aceptor, H

-3DPA, 3 a 5 x la

DBA, 4 x 10- 3

Solvente (número de

determinações)

C CQ,4 (3)

xilenos (3)

xilenos (5)

E (b)
QL

(t emp., oC) (c)

27,9 ± 0,4 (56-71)

27,6 ± 0,2 (64-71)

25,8 ± 0,5 (62-77)

E (d)
a

27,7 ± 0.5

(a)
-4 -3 -2

[BCHD] = la a la M com aceptor e 6 x la M sem aceptor.

(b), (c) e (d), como na tabela 7.

I-'
W
o
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4.4 Cálculos termoq~ímicos:

o calor de termólise (6Ho) de cada dioxetano
r

foi calculado pelo método da aditividade de proprieda-

des de grupo de Benson (1968) e as energias de ativação ,

estimadas pelo processo de O'Neal e Richardson (1970)

por sua vez baseado no trabalho de Benson e colab. (1969;

O'Neal e Benson, 1968). O mecanismo de reação assumido

nestes cálculos envolve a formação lenta de um intermediá

rio diradicalar, seguida de clivagem rápida c-c dando os

produtos carbonílicos (Esquema 5).

Esquema 5:

o-o O O

Rl>Ll<Rl~Rl~l
R2 D R2 -1 R2 DR ~

2 ) 2 Rl)~O

R:2 ~

El > E_I > E2

6H~ = 2 6H~ (c) - 6H~ (D)

_ ° ondeEa - 6Hl ,_1 + E_I'

° ° (DR) - 6Ho (D)6Hl ,_1 = 6Hf . f

e,

E. -1 °= -0,1046Hl ,_1 + 12,2

Os valores de 6Ho e E para a termólise der a
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TED, DMDBD e BCHD, e, para comparação, de TMD, foram esti

madas para as conformações abaixo ilustradas, com base nas

seguintes premissas:

o-o

'JED

o-o

""u
DMDBD

(configuração cis)
BCHD

~

a - A tensão de anel em todos os dioxetanos é

igual à tensão do anel oxetânico, isto é,

(Eigenmann e colab., 1973).

-1
25,2 kcal moI

b - No cálculo dos valores de Ea , a barreira

interna rotacional para reciclização do diradical, E_I

foi assumida corno ± 9,3 kcal mol- l para todos os casos. O

valor de E_I foi estimado originalmente por O'Neal e Ri

chardson (1970), a partir de 6H~,_1 calculado para a termó

lise de trimetildioxetano e o valor experimental de sua e

nergia de ativação (23,6 kcal moI-I), em + 8,5 kcal moI-I.

Este valor foi reavaliado com base em tabelas mais recen-

tes de tensão de anéis (Eigenrnann e colab., 1973).

c - Os valores de E_I também foram estimados

pela relação de Evans-Polanyi, calculada por O'Neal e Ri-

chardson (1970) para a clivagem de ciclobutano e deriva-

dos, corno:

o
E_I = -0,1046Hl ,_1 + 12,2
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Assume-se portanto, nestes câlculos, que a clivagem de dio

xetanos é semelhante em todos os aspectos termodinâmicos

e cinéticos à clivagem de ciclobutanos.

d - Assume-se que o intermediário diradicalar

se estabiliza durante a clivagem por rotação ao longo do

eixo c-c do anel, adquirindo as conformações representadas

abaixo por projeções de Newman:

o
Eytyt

E~t
o

TED

o

~n-Bu

n-B~e
o

cis-DMDBD

GJ
BCHD

(anéis em "cadeira")

e - As interações gauche óxi-alquil, estima-

das por O'Neal e Richardson (1970) para óxi-metilocrID +0,35

kcal, foram avaliadas levando-se em conta o tamanho dos

grupos em interação. Para as correções usamos os parame-

tros E de Taft (1963) que medem efeitos estéricos de grus -

pos substituintes na hidrólise ácida de ésteres metílicos.

Do mesmo modo, as interações gauche alquil-alquil (+ 0,8

kcal; Benson, 1968) foram corrigidas usando-se os valores

de E de Taft .
s

f - Nota: os valores das entalpias de forma

çao de grupos (6H~) foram retirados de tabelas dos traba

lhos de Benson (Benson, 1968; Benson e colab., 1969; Eigeg

o •
mann e colab., 1973) e 6H

f
para o grupo C-(O) (C)3' +8,6 kcal,
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de O'Neal e Richardson (1970). Os valores calculados para o

calor de termólise dos dioxetanos, 6Ho, acham-se relaciona
r

dos na Tabela 10. A Tabela 11 contêm os valores estimados

das energias de ativação de termólise, os valores experimen

tais correspondentes e os valores da energia de termólise

disponível para quimiexcitação dos produtos,

o o
(E 2 - (6Hr + 6Hl ,_1)

onde E2 representa a energia de ativação de clivagem

diradical a produtos (E 2 < 6,5 kcal} (Wilson, 1976).

do

Para

ilustrar os cálculos termoquímicos realizados nesta tese,

o Apêndice 3 contém as etapas de cálculo para o dioxetano

TED.



TABELA 10 - Cálculo do Calor de Termólise (6Ho ), em kcal moI-I, dos Dioxetanos TED, DMDBD e

BCHD e, para compa~açâo, de TMD, ~elo M~todo da Aditividade de Grupos (a) (Benson,

1968) .

c)

o 6 )=0 6 =>=0 DMDB~>2 0=0 6 0=06H (kcal/mol TMD -->2 TED --> 2 BCHD -> 2

i) - L: 6H~ de grUfús
I

-62,5 -51,6 -82,4 -62,0 -92,3 -66,7 -71,7 -55,75

ii) - Correções "eis" + 3,0 - + 3,0 - + 3,0 - + 3,0 -

iii) - COrreções "gauche" - - + 3,4 + 1,0 + 2,2 + 0,5 - -
iv) - Tensâo de anel (b) +25,2 - +25,2 - +25,2 - +25,2 + 2,2

(

m~ (D)
o -34,3 -51,6 -50,8 -61,0 -61,9 -66,2e mf (C) = -43,5 -53,55

i +ii +iii +iv

mO =mO (C) _mo (D) -68,9 (d) -71,2 -70,5 -63,6r f f

(a)

(b)

(c) 

(d)-

cálculos parciais e natureza das correções exemplificados para TED no Apêndice 3.

Assumiu-se para o anel dioxetânico a mesma tensâo do anel oxetânico (25,2 kcal moI-I).

Eigenrnann e colab., 1973.
-1

68,8 kcal moI ,em O'Neal e Richardson (1971~.

I--'
W
LTI



-1
kcal moI ,na

mo de Clivagem

TABELA 11 - Valores Estimados de E e da Energia Disponível paraa
Termólise de TED, DMDBD, BCHD e, para

Assumido (O'Neal e Richardson, 1970):

Excitação dos Produtos, em

Comparação,de TMD. Mecanis

Dioxetano

'IED

IM:ED

BOID

'IMD

.hJ< 1 AA 2 )=0.. 2..... )

-1

Lill~ (D) Lill~ (DR)
o E (a) E (b) E (c) (exp.)

o o
lilil,-l E - (lili - Lllil - l )a a a 2 r

-50,8 -34,5 16,3 25,6 26,8 30,8 94,2

-61,9 -45,8 16,1 25,2 26,6 25,7 93,1

-43,5 -29,3 14,2 23,5 24,9 27,7 84,3

-34,3 -20,1 14,2 23,5 (e) 24,9 27,6 (f) 89,6

( a)

(b)

(c)

(d)

(e)

( f)

o
Ea = 6H l ,_1 + 9,3

Ea = 6H~,_1 + (-0,104 6H l ,_1 + 12,2)

Valores obtidos das projeções tipo Arrhenius (tabelas 7, 8 e 9).

Energia disponível para excitação dos produtos, calculados segundo Wilson (1976);6H
o

obtidos da Tabela 10. r

24,7 kcal mol- l segundo cálculos de O'Neal e Richardson (1971).

Wilson e colab., 1976.

.....
W
0"1
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4.5 Rendimentos quânticos de produtos excitados (3~ e l~)

Os rendimentos de produtos excitados gerados

pela termólise de TED, DMDBD e BCHD foram calculados a pa~

tir das projeções dos inversos das intensidades de emissão

na presença de aceptor fluorescente versus concentração de

aceptor, mantida constante e baixa « 10- 3 M) a concentra-

ção de dioxetano (Wilson e colab., 19~6). As temperaturas

foram suficientemente baixas para que não ocorresse decom-

posição significativa de dioxetano durante o período de

tempo de cada medida. As determinações foram feitas em "xi

lenos" normalmente aerado e, apenas no caso de DMDBD, em

decalina. DPA e perileno foram usados para determinar os

rendimentos de produtos no estado singlete excitado (l~)
. 3

e DBA e Eu(TTA)3Phen para dosagem dos tripletes ( ~). Tra-

balhou-se sempre numa faixa de concentração de aceptor su-

ficientemente larga, de tal modo que se pôde observar a

esperada tendência à saturação quando as intensidades fo -

ram projetadas versus concentração de aceptor (Eq. 1 do A

pêndice 1). Este tipo de projeção acha-se ilustrado na Fi-

gura 2 para o caso de BCHD, monitorada a quimiluminescên-

cia por DBA e DPA.
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FIGURA 2 - Efeito da concentração de DPA e DBA na intensidade de qu~m~-

luminescência (I, em amperes) gerada na termolise de BCHD

-4 o
(5,3 x 10 M) em xilenos, a 57 C.
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Para todos os dioxetanos as projeções dos in-

versos de intensidades de emissão em função dos inversos

das concentrações de aceptor foram lineares. A Figura 3

mostra a "projeção dos inversos" correspondente à Figura2,

obtida com BCHD, e a Figura 4 contém as retas determinadas

por este método para DMDBD, na presença de vários acepto-

res.

Os valores de 3<p foram calculados a partir dos

coeficientes lineares das retas (Yint) obtidas na "proje-

ção dos inversos" com DBA e a que1ato de európio (eq. 2 do

Apêndi ce 1):

Equação 2:

1

=I DBA

k T

3 DBA
k l [D1 <p <P F k TS

x

1

[DBAl

1

+
k

l
[D] 3<jJ <p~BA ~BA

<jJDBA =
obs

1

k l [DJ Yint
e 3<jJ =

<p DBA
obs

",DBA ",DBA
'l'F x 'l'TE

Nos cálculos de 3<jJ, assumiu-se que a eficiência de transf~

rência de energia triplete para DBA, produzindo lDBA*, é

igual a 0,2 (Wilson, 1976), enquanto <p~BA na temperatura

da experiência foi calculado a partir de <p~BA a 20°C ~ 0,10

e E~BA = -4,5 kcal mol- 1 (Liu e Edman, 1969; Wilson e ~ap,

1971). Para o quelato de európio, assumiu-se <P TE = 1 e <p;u
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FIGURA 3 - Projeção dos inversos de intensidade de emissão versus con

centração de aceptor, correspondente ã Figura 2.
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FIGURA 4 - Efeito da concentração de aceptor na intensidade de quimil~

minescência gerada na termolise de DMDBD CI e O, l,lx lO-3M;

-4 oe O , 8 x la M, em xilenos a 47 C.
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a cada temperatura foi obtido de curva experimental. Os valo

1 foram estimados das "projeções dos inversos"res de </J com

DPA e perileno. No caso destes aceptores 1 1 ...
</J obs = </J, Ja que

</J TE = </J ss
~ 1 e </J ~ 1 (Engel e Monroe, 1971) •

F

3 1A Tabela 12 contem os valores de </J e </J deter-

minados por este método para cada dioxetano e os quocientes

Yint/tangente calculados das retas. Estes quocientes, pode -

se demonstrar, são o produto da vida média da espécie excita

da na ausência de aceptor pela constante de velocidade de

transferência de energia: kTET (Apêndice 1). O erro nos va-

lores de 3</J reflete principalmente o erro na determinação

de Yint; é estimado em cerca de 20%. Por outro lado, os valo

res de l</J têm significado apenas na sua ordem de grandeza.

Os dados da Tabela 12 mostram que, para todos os dioxetanos

estudados, a relação 3</J/l</J varia na faixa de 10 2 a 10 3 , se

guindo portanto a regra geral de formação preferencial de es

pécies tripletes (Adam, 1976; Wilson, 1976). O dioxetano TED,

com um rendimento de tripletes de cerca de 60%, é o mais efi

ciente entre os dioxetanos estudados até o presente na quimi

excitação dos produtos (Horn e colab., 1978-79).

4.6 Supressão de produtos excitados com dienos

Steinmetzer e colab. (1973) e Wilson e colab.

(1976) demonstraram que dienos conjugados e acrilonitrila in

terceptam diretamente espécies tripletes geradas na termóli

se de dioxetanos, desativando-as. Dienos conjugados têm ener
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Tabela 12. Rend1r."lntos de produtos excitados geradoe na termóUee do TED, DMD13D e RCIID

Dioxetano(al

TED

OMDBD

aCHD

Aceptor(b) Solvente (temp., cC) Yint/tangente l~ 3<)

H-I

OPA xilenos (69 e 81°) 5S e 46 2 x 10- 3

OBA xilenos (69 e 81°) SOO e 380 O,60(c)

OPA xilenos (47°) 15 8 x 10-4

Perileno xilenos (47°) 10 3 x 10-4

OPA decal1na(460) 25 6 x 10-4 (f)

OBA xllenos (47°) 270 O,22(c)

Eu (TTA) 3Phen xilenos (47°) 210 O,38(d)

OBA decal1na (60°) 60 0,09 (f)

OPA xilenos (57°) 60 4 x 10-4

OBA xilenos (57°) 750 0,21 (e)

Eu(TTA)3Phen xilenos (41°) 290 O,45(d)

a

(a)

(b)

(c)

-3Conc. de dioxetanos na faixa 0,2 - 2,0 x 10 H, determinadas por CPGL.

Faixa de conc. de aceptores: OPA, 2 x 10-3 a 1,5 x 10-2 M para TED e BCHD e 7 x 10-4 a 3 x 10- 2 M

-3 -2 -4-3para DMDBD; Perileno, 2 x 10 a 3 x 10 M para DMDBD; OBA, 5 x 10 a 8 x 10 M para TED

-4 -2 -4 -2 '-4
5 x 10 a 1 x 10 M para aCHD e 4 x 10 a 2 x 10 M para DMDBD; EU(TTA)3Phen, 1 x 10

-3 -5-33 x 10 M para DMDBD e 8 x 10 a 2 x 10 M para ECHD.

No cálculo ~e 3~ ass~~u-se ~TE 2 0,20 para TED e DMDBD (Wilson, 1976), o qual foi detercinado p~

ra o par acetofenona triplete/DBA.

(d) As intensidades de quimiluminescéncia foram corrigidas (fator de 3) para a baixa sensibilidade es

pectral da fotomultiplicadora no À de emissão de Eu3+, _ 613 nm.=x
(e) Usou-se no cálculo de 3c), c)TE ~ 0,13 pois:

~TE para ciclohexanona/DBA : 0,63 c)TE para acetofenona/DBA; Belyakov e Vassil'ev, 1970.

(f) Em decalina, valores citados na lit. le) - O,05.e 3~ 2 0,035 (Dar1ing e Foote, 1974).
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gia triplete (So + T
l

) igualou abaixo de 60 kcal mol- l (La

mola, 1969; Wagner, 1976), o que os torna compostos extrema

mente úteis como supressores de cetonas tripletes (ET ~ 60

-1 -a 80 kcal mol ; Turro, 1969). O processo de supressao tem

natureza colisional e ocorre, portanto, à velocidade de di-

fusão num dado solvente e determinada temperatura (Wagner ,

1976) .

kdif =
8RT

3000n

-1 -1
(M s ) (Lamola, 1969)

onde n é a viscosidade do solvente em poises. Para os sol-

ventes orgânicos típicos à temperatura ambiente, as constan

- 9 10 -1 -1tes k dif sao da ordem de 10 a 10 Ms.

Nos estudos de supressão de determinada espé

cie excitada emissora, as projeções I /1 versus [Q] (10 e I

são, respectivamente, intensidades de emissão na ausência

e presença de concentrações crescentes de supressor, "que~

cher" (O)) fornecem uma reta, definida pela equação de Sten-

Volmer (Wagner, 1967):

5É.2..=
<P

10
I

= 1 + k T
q 101

onde k é a constante de velocidade de supressao
q

(~ k
dif

)

e T é a vida média da espécie excitada na ausência de su-

pressor, isto é, T engloba todos os processos de desativa-

ção da espécie excitada, exceto a supressão.
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Corno esperado, a adição de cis-l,3-pentadieno e

de 2,5-dimetil-2,4-hexadieno (DMHD) a soluções aquecidas

dos dioxetanos na presença de DBA e EU(TTA)3Phen resultou na

supressão eficiente da quimilurninescência. O fator de supre~

são (lo/I) observado com 0,5 M de dieno chegou a 100 no caso

de DMDBD e TED, e a 200 quando os estudos foram feitos com

BCHD. Por outro lado, a quimilurninescência sensibilizada por

DPA ou perileno não foi relativamente alterada pela adição

de dienos a estas soluções; em geral, o fator de supressao

foi de apenas 2, isto é, 50% de supressão, com concentrações

de dieno em torno de 1 M. Estes dados confirmam, evidenteme~

te, que DBA e EU(TTA)3Phen monitoram a formação de tripletes

na termólise de dioxetanos, enquanto DPA e perileno são "con

tadores" de singletes.

A Figura 5 mostra os resultados observados no

estudo da supressão da quimilurninescência gerada pelo siste

ma dioxetano/DBA por adição de até 0,20 M de DMHD. Surpreen

dentemente, obteve-se curvas em vez de retas, o que poderia

significar que outro tipo de espécie excitada responsável

por emissão estava sendo também suprimida por dieno. Por ou

tro lado. as projeções de Stern-Volmer observadas para os

dioxetanos DMDBD e BCHD, usando-se até 0,20 M de pentadieno

foram rigorosamente lineares, feitas as correções para a pe

quena diluição resultante das micropipetagens sucessivas de

dieno para a sol~ção de dioxetano/DBA. Estes resultados ex-

cluiam assim a possibilidade de que outro tipo de espécie

doadora excitada gerada pelos dioxetanos ou supressão quími

ca eram responsáveis pela curvatura nos estudos com DMHD •
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80
BCHO(1),,\

Ia
I
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OJ05 0,10

[OMHO],M

0.,15

no, respectivamente.
-4 o8,0 x la M, a 50 C;
-3 o

1,7 x la M, a 50 C;
-3 o1,1 x la M, a 41 C;

FIGURA 5 - Efeito supressor do dieno DMHD na intensidade de quimi1umines

cência dos dioxetanos TED, DMDBD e BCHD, na presença de DBA,

em Ixi1enos" aerados. I e I são as intensidade sem e com dieo _

(-x-x-): [BCHD] = 9,3 x 10-4M, [DBAJ =

(-x---x--): [BCHD] = 1,8 x 10-3M,O[DBAJ=

(-e-e-): [DMDBDJ 9,8 x 10-4M, [DBAJ =

(-0-0-): [TED] e [DBAJ,5,4x 10-4M, a 690C.
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Decidiu-se então investigar a supressao de DBb fotoexcitado

por irradiação, pelos dienos. A Figura 6 mostra que lDBA*

nao é praticamente suprimido por pentadieno enquanto, com

DMHD, a supressão foi eficiente e mostrou acentuada depen-

dência na temperatura (E de supressão ~ -4,1 kcal, calculaa

da a partir da figura 6). Assim, a curvatura das projeções

Stern-Volmer pôde ser, pelo menos parcialmente, explicada

pela dependência de ordem quadrática na concentração de die

no (Apêndice 2).

10
I

(1 + k DBA
T

DBA [Q])
q

(1 + k C
T

C [Q])
q

onde o primeiro termo represonta a supressao por dieno de

lDBA* e o segundo, da cetona triplete gerada na termólise.

As Figuras 7 e 8 mostram as projeções Stern-Volmer após fe!

tas as correções, usando-se as retas da Figura 6, para a su

- 1 *pressao "extra" de DBA. A figura 8 mostra que, mesmo apos

- - 1 . -as correçoes para a supressao de DBA*, as proJeçoes conti-

nuaram curvas, nos casos de BCHD e DMDBD, que a curvatura

diminui com o aumento da concentração de DBA e que as tan-

gentes iniciais das curvas coincidem com os valores das in-

clinações das retas obtidas com pentadieno (Figura 7). Des

cobrimos posteriormente que a curvatura resulta principal-

mente de artefato da técnica de adi9ão sucessiva de solução

estoque de DMHD à solução de dioxetano. No caso de pentadie

no (líquido à temperatura ambiente; P = 420 C, "Handbook of
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FIGURA 6 - Supressão por DMHD (o) e por cis-l,3-pentadieno (.) da fluorescência de DBA (2 xlO-4M)

em "xilenos" aerado. Excitação de DBA feita com À = 372 rum e intensidade de emissão (I)

medidas em 436 rum. f-J
~

co
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FIGURA 7 - Supressão da quimiluminescência dos dioxetanos BCHD, DMDBD

e TED com 1,3-cis-pentadieno (.) e com DMHD (o), após cor-

- - 1 . . _
reçao para supressao de DBA* pelos dlenos. Condlçoes de

concentração de DBA e de dioxetano bem corno de temperatura,

especificadas na Figura 5.
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FIGURA 8 - Efeito supressor de DMHD sôbre a intensidade de quimilumi-

nescência dos dioxetanos TED, DMDBD e BCHD, na presença de

- - - 1DBA, apos correçao para supressao de DBA pelo dieno. Con-

dições experimentais especificadas na Figura 5.
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Chemistry and Physics", R.C. Weast, ed., Chem. Rubber Co.,

Ohio, USA) a diluição final na experiência foi muito peque-

na pois adicionou-se no total menos de 20 VI de dieno puro

à solução (volume inicial, 0,60 ml; diluição < 38%; !die

nol - 0,3 M). Quando se usou DMHD (líquido viscoso à tempe-

ratura ambiente), adicionou-se cerca de 100 a 300 ~l de so-

lução estoque do dieno à solução de dioxetano (30 a 50% de

diluição) .

A ~abela 13 contém os valores de k T obtidos
q

a partir das inclinações das retas das Figuras 7 e 8 (neste

caso, tangentes iniciais) e, para comparação, os valores de

kTET determinados para os três dioxetanos na "projeção dos

inversos" (Secção 4.5). Se ambos os processos, supressão e

transferência de energia triplete-singlete para DBA,são exo

térmicos, controlados por difusão (kq = k TE = kdif ) e refle

tem a interceptação de uma mesma espécie excitada, os dois

produtos k T e ~TTdeveriam ser da mesma ordem de grandeza.
q



TABELA 13 - Supressão da Quimiluminescência do Sistema Dioxetano/DBA pelo Dienos Conjugados

cis-l,3-Pentadieno (PD) e DMHD, em "Xilenos", normalmente aerado.

-1 (b)
kTE T, M-l (c)k T,M

(a) q °Dioxetano Produto excitado IDBAI , (temp. , C
°

M DMHD PD (temp. , C)

TED 3-pentanona -4 180 (69°) SOO (69°)S,4 x 10 -

2-hexanona -3 220 (41°) 210 (410) 270 (S70)DMDBD 1,1 x 10

(40; 470) (e) - (60; 600) (e)

BCHD ciclohexanona -3 340 (SOo) 390 (41°) 7S0 (S 7°)1,7 x 10

TMD (d) acetona S x 10-4 - 200 ( 38°) 380 (S 7°)

- -4 -3 -3estudos de supressao: 'IED, S,4 x 10 ; IMCBD, 1 x 10 ; BQID,1,8 xlO

Stern-Volmer.

(a) concentração rolar de dioxetano ms

(b) k T determinados por projeções
q

(c) ~T determinados nas "projeções dos inversos" (Secção 4.4)

(d) Dados extraídos da literatura (Wilson e colab., 1976).

(e) Em decalina, corno solvente; [DMDBDJ= 6,3 x 1 O-4 M e [DBAJ = -31,1 x 10 M.

f-'
1Jl
l\J
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5. DISCUSSÃO

5.1. Fotooxigenação de Tetraetiletileno:

A quimilurninescência proveniente do aquecimen-

to de solução fotooxigenada de tetraetiletileno,somada ao

fato que 3-pentanona foi o produto principal de termólise,

poderia l à primeira vista l ser interpretada corno evidência

da formação apreciável de dioxetano durante a fotooxigena-

ção. Demonstramos entretanto que o hidroperóxido alílico 4

formou-se em quantidades quase estequiométricas durante a

irradiação l acompanhado de -°/2% de dioxetano. Estes resul-

tados são muito interessantes sob dois aspectos:

Primeiro l olefinas contendo grupos a-metilêni

cos sofrem quantitativamente cicloadição-1 / 3 de 102 forman-

do um hidroperóxido alílico (Foote e

tarnento de tétraetiletileno frente a

Denny, 1971). ° compo~

102' produzindo traços

de TED, reflete em escala reduzida a tendência de olefinas

com grupos volumosos, com número menor de graus de liberda-

de de rotação, darem preferencialmente cicloadição-l,2. A

importância de efeitos estereoquímicos em reações de adição

a tetraetiletileno já foi mencionada anteriormente: adição

de Br2 (Grosjean e colab., 1976) e adição de Br+/H 20 2 , ""du

rante a síntese do bromohidroperóxido correspondente a TED.

Segundo, o aquecimento ou tratamento de hidro-



peróxidos alilicos com ácidos de Lewis promove a
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clivagem

não quimiluminescente destes compostos com formação dos

mesmos fragmentos carbonilicos produzidos na termólise do

dioxetano relacionado. O esquema 6 sugere as etapas envolv!

das na clivagem do hidroperóxido 4, com base nos mecanismos

de clivagem-Hock sugeridos por Frimer (1974).

Esguema 6:

[x > J- 0-C °HO) 3-0-C l
r~oo . 1

OOR

J-C 2 o=C
J::0. T

[x ---7 3-0-C HP 3-0-C]
Portanto, a identificação de dois fragmentos

carbonilicos como produtos de termólise não constitui per

si evidência suficiente para caracterização de um precursor

como tendo natureza dioxetânica. Do mesmo modo, nem toda

reação quimiluminescente se processa via um intermediário

dioxetânico: reações quimiluminescentes de 4a-hidroperóxrrla

vinas (Kemal e Bruice, 1976), de luminol (White e Roswell,

1970), de trioxanos (McCapra e Burford, 1977; McCapra e oolab.,
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1976), de peróxido de difenoila (Koo e Schuster, 1977), de

peranidrido ftálico (Schuster, 1977). Considerando-se ainda

que a fotooxigenação de algumas olefinas pode levar a quan

tidades-traço de dioxetano, porém com alta eficiência na

produção de estados excitados, acompanhando o produto prin

cipal (hidroperóxido alilico), concluiu-se que pelo menos

tres requisitos devem ser necessariamente satisfeitos para

caracterização de um composto corno dioxetânico: produção de

fragmentos carbonilicos, quimiluminescência e evidência es

pectral consistente (NMR, por exemplo) . A não observação

destes requisitos pode resultar em situações embaraçosas,

corno, por exemplo:

Akutagawa e colab. (1976) relataram a extraor

dinária sintese de um aminodioxetano por reação de 9-amino

antraceno com isobutiraldeido na presença de oxigênio atmos

férico. O produto de reação, identificado pelos autores co

rno um dioxetano com base em interpretação incorreta do es

pectro de RNM, era quimiluminescente, estável, e gerava nate~

mólise os produtos esperados da clivagem de um dioxetano.

Até então todas as tentativas de isolamento de um arninodio

xetano haviam falhado; tais compostos seriam extremamente

instáveis (Foote e Lin, 1968; Ando e colab., 1975). Goto e

Nakamura (1976) demonstraram posteriormente que o "dioxetano"

de Akutagawa e colab. era na verdade um trioxano. Por outro

lado, Foote e Darling (1975) e Zimmerman e Keck (1975) .che

garam a conclusões demonstradas posteriormente como incor

retas (Bechara e colab., 1976; McMapra e colab., 1977) pro-
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vavelmente por não terem se preocupado com o estudo da qui-

miluminescência de seus dioxetanos.

5.2. Estabilidade dos Dioxetanos:

A Figura 1 e Tabelas 7, 8 e 9 mostram que TED

e o dioxetano mais estável da série estudada. Sua energia

de ativação (31 ~ 0,5 kcal moI-I) é cerca de 4 kcal maior

que aquela observada para o BCHD e TMD e 6 kcal maior que

para DMDBD.

o-o O-O 0--0 O-O

H
TED BCHD DMDBD TMD

(eis, trans)

E (KcalIrol-l)31,l~O,5 + + 27,6~127,2-0,5 25,7-0,5a

log A 15,2 13,8 12,8 14,1

As tabelas 7, 8 e 9 também mostram que os valores de ener-

gia de ativação calculados pelos dois métodos são geralmen-

te concordantes, dentro dos limites de erro experimental.

Apenas duas excessões foram verificadas: nos casos de . TED

e BCHD, os valores de EQL obtidos com aceptores de energia

triplete (DBA e Eu(TTA) 3Phen) foram cerca de 4 e 2 kcal, res
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pectivamente, mais baixos que aqueles determinados na ausen

cia de aceptor, na presença de aceptores de singletes (DPA

e perileno) e pela projeção de Arrhenius. Valores mais bai-

xos de EQL poderiam resultar da contribuição de uma via ca

talítica, bimolecular, de decomposição do dioxetano e, por-

tanto com energia de ativação mais baixa (via (3) no Esque-

ma 7). Esta via catalítica estaria ocorrendo em paraleloam

a excitação do aceptor promovida por transferência de ener-

gia da cetona excitada (2), gerada na termólise do dioxeta-

no (1):

Esguema 7:

D
k

l > C* + C (1)
t::,

C* + A
k TE > C + A* ( 2)

k
cato > 2C + A* ( 3)

D + A

Alguns argumentos contrários à possibilidade de

processo competitivo, catalítico, de decomposição do dioxe-

tano seriam:

a) é improvável que dois aceptores tão diferen

tes corno DBA e Eu (TTA) 3Phen resultassem, por coincidência,

no mesmo valor de E
QL

para termólise do dioxetano TED (27,1

a 27,7 com DBA e 27,8 com o quelato de európio) i



158.

b) se um processo catalitico (3) está operando,

a quimiluminescência não deveria ser suprimida completamen

te por supressores de cetonas tripletes, como veremos naSec

ção 4.5.

c) evidentemente, a velocidade de termólise do

dioxetano medida na presença de DBA e Eu (TTA) 3Phen deveria

mostrar dependência na concentração de aceptori tal nao acon

tece, pelo menos na faixa de concentração de aceptor em que

as medidas foram feitas.

~ mais provável que os baixos valores de E
QL

obtidos com os aceptores de energia triplete tenham sua ori

gem num efeito da temperatura na vida média da cetona tri-

plete, como veremos a seguir:

Baseando-se em tratamento de estado estacionário (apêndice 1),

a intensidade de quimiluminescência obtida da termólise de

dioxetanos na presença de aceptores é dada pela

(apêndice 1):

expressa0

I QL = k l [Dl [AJ ~~ *~
k TE

k 2 + k TE [A]

onde ~~ é o rendimento quântico de fluorescência do aceptori

*~, o rendimento de cetona excitada gerada por molécula

de dioxetano e k 2 (k
s

ou k T) é a soma das constantes de to~

dos os processos de desativação da espécie excitada (desati

vação térmica, supressão pelo solvente, supressão por °2),
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excluidos os processos de transferência de energia para o

aceptor (k TE ). ° inverso de k 2 é a vida média da espécie ex

citada singlete ou triplete na ausência de aceptor (lS ou

T T) •

Feitas estas considerações, torna-se evidente

que o valor de EQL , sendo baseado em medidas de intensidade

em duas temperaturas diferentes, somente irá refletir as di

ferentes constantes de velocidade de termólise (k l ) se os

demais fatores da expressão de I QL forem independentes da

temperatura. Desde que a vida média de cetonas excitadas sin

gletes não deve ser afetada pela temperatura ou pelo solve~

_ 1 1
te e k TE para a transferencia SS ( C* + DPA --> C + DPA*)

também é independente da temperatura e viscosidade do sol-

vente (Turra e colab., 1973a), deve-se esperar que os valo-

res de EQL determinados para qualquer par aceptor de singl~

te/solvente coincidam entre si e com o valor de Ea . As tabe

las 7, 8 e 9 mostram a observação a estes fatos.

Diferente situação se apresenta com aceptores

de energia triplete. Em xilenos, a vida média de cetonas

tripletes é provavelmente determinada pelo solvente, em vez

de pelo 02 dissolvido, corno assumido anteriormente por Wil

son e colab. (1976). Acetona triplete (Porter e colab., 1973;

Loufty e Yip, 1973) e 4-metil-2-pentanona (E. Lissi, Univer

sidad Tecnica del Eskado Santiago, Chile, comunicado pes-

soal) , por exemplo, são suprimidas por benzeno e tolueno

com constantes de velocidade bimolecular da ordem de
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2 a 6 x 106M-ls -l à temperatura ambiente e energias de ati

vaçao de supressão da ordem de 4 a 8 kcal mol- l . Assim, a

interpretação de EQL obtida com o uso de aceptores de ener

gia triplete (DBA, EU(TTA)3Phen) fica complicada pelo efei

to simultâneo da temperatura no valor de kT , porque altera

a velocidade de supressão de cetonas tripletes pelo solven-

te, e no valor de k TE , porque, ocorrendo à velocidade de d~

fusão, a transferência de energia triplete-~inglete (3C* +
k

DBA TE > C + lDBA*; ETE - 2 kcal) dependerá da viscosida-

de do solvente. Concluindo, a diferença entre os valores de

EQL e Ea determinados na presença de aceptores de tripletes

dependerá do par cetona triplete/solvente. Principalmente

no caso de TED, os baixos valores de EQL com DBA e o quela

to de európio resultariam assim de um efeito maior da temp~

ratura na vida média do produto triplete (3-pentanona) e,

consequentemente, na sua concentração em " s teady state", na

velocidade de excitação de aceptor e, por fim, na intensida

de de quimiluminescência.

Mecanismo de clivagem térmica:

Os parâmetros de ativação observados para os

quatro dioxetanos da série alquílica (Fig. 1 e tabelas 6, 7,

8 e 9) - TED, DMDBD, BHCD e, para comparação, TMD- mostram

que TED é o mais estável. Sua energia de ativação é cerca

de 6 kcal mais alta que de DMDBD e -4 kcal maior quede BCHD

ou TMD. Estes resultados são, em princípio, consistentes
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com o mecanismo de termólise em etapas, passando por um in-

termediário dirradicalar, proposto por Richardson e colab.

(Richardson e O'Neal, 1972; Horn e colab. 1978-79; Wilson,

1976) para a clivagem de dioxetanos "estáveis" a

carbonilicos excitados nn*:

produtos

o -oR1kR3
R2 4

1
---:.
~

-1

O· '0

R1M"J
~ R4

2
lenta~ R1RF =0 + 0=CR 3R4

Segundo este modelo, repulsão estérica entre os substituin-

tes deveria dificultar a distensão da ligação 0-0 levando

à clivagem (1) e a estabilização do dirradical por rotação

em torno da ligação C-C. Deste modo a recombinação do dir-

radical seria favorecida (-1) e, consequentemente, resulta-

ria em maior estabilidade para o dioxetano. Esta situação

se apresenta critica no caso do bisadamantilideno dioxetano

de Schuster e colab. (1975), o qual pode permanecer durante

anos à temperatura ambiente sem decomposição apreciável (Ea

-34 kcal/mol). O mecanismo de clivagem via dirradical ex-

plicaria, do mesmo modo, a maior estabilidade de TED em re-

lação aos demais dioxetanos estudados nesta tese. Imaginan-

do-se uma situação dinâmica de rotação dos grupos etil no

dirradical de TED, repulsão estérica entre estes grupos di-

ficultaria a estabilização do dirradical, lembrando assim a

situação estática existente no bisadamantilideno-dioxirradi
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cal (Schuster e colab., 1975)

0--0

TED

O' • O

~ ...+~+
\ ,
"---t--7
.' \
I •

~ 2C

O objetivo central da escolha de BCHD no estudo comparativo

dos dioxetanos foi o de confirmar as idéias acima expostas.

A previsão era de que este dioxetano seria menos estávelque

TED, em virtude da restrição imposta à rotação pela existê~

cia de anel e da conformação preferida "em cadeira" do anel

ciclohexânico. De fato, este dioxetano é cerca de 4 kcalrrol-l

menos estável que TED (Fig. 1 e tabelas 6 a 9) .

OCHD

Do mesmo modo, dever-se-ia esperar que DMDBD fosse menos e~

tável que TED. Naquele dioxetano, os grupos metil não ofere

ceriam resistência à rotação em torno do eixo C-C do anel.

O DMDBD de fato é menos estável, mas é também menos estável

-1 . .-de.cerca de 2 kcal mol que BCHD e TMD. Talvez lnteraçoes

entre os átomos de oxigênio do anel e os hidrogênios-y dos

grupos butil desestabilizem o anel dioxetânico:
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H O __ O_,-H

Ainda nesta linha de raciocinio, torna-se inte

ressante comparar os parâmetros de ativação de TED com aque

les observados por Wilson e colab. (1976) para o tetrametó

xidioxetano (TMOD) e TMD (Fig. 1 e Tab. 6). A previsão se-

ria, considerando-se apenas efeitos estéricos, que TED e

TMOD tivessem a mesma estabilidade térmica, dada à semelhan

ça geométrica entre estes dois dioxetanos. Entretanto, TMOD

é cineticamente muito mais estável que TED, como mostram os

dados abaixo:

o -o 0--0 o-o

-y~~A~A
TED (a) TMOD(b) TMD(b)

T 80 0 e 2 h 14 h 14 mine

E 31 2: 1 28,6 2: 1 27,62: 1a
-1(kcal mol )

log A

o
lIHr(calc)

-1(kcal mol )

15,2

':"'71

12,9

-120

14,1

-69

(a) Tabelas 6 e 10

(b) Wilson e colab., 1976.



Ambos os dioxetanos TMOD e TED são mais estáveis que
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TMD,

mas por diferentes razões: fatores entrópicos parecem impo~

tantes no caso de TMOD (menor log A) e limitações de ordem

entálpica seriam determinantes na maior estabilidade de TED.

Por outro lado, simples considerações geométricas não podem

explicar a maior estabilidade de TMOD (T a 80 0 C = 14 h) Es

te dioxetano, do. ponto de vista energético, é diferente de

TED e de TMD em dois aspectos principais:

a) devido aos grupos metóxi, a termólise de TMOD é conside-

ravelmente mais exotérmica que aquela dos dioxetanos al-
o o -1

quilicos (6Hr (TMOD) - 6Hr (TED ou TMD) = -50 kcal mol ),

e,

b) os estados excitados de carbonato de metila gerado nat~

mólise de TMOD têm maior conteúdo energético que aqueles

de cetonas (Turro, 1969) e sua configuração eletrônica d~

deve ter alguma contribuição nn* (Johnson e colab.,197l).

Não se pode, entretanto, com base apenas nestes fatores

dar uma explicação clara, consistente, para a maior esta-

bilidade de TMOD.

Resta a possibilidade de que este comportamen-

to divergente de TMOD se deva a uma mudança no mecanismo de

clivagem para "concerted" (McCapra, 1968) ou via "transferen

cia de eletrons" (McCapra, 1977; Koo e Schuster, 1977).

Baumstark e colab. (1976) sugeriram que a pequena estabili-

dade do 3,3-(9,9-fluorenil)-4-metoxidioxetano) E =
a

2l±1 kcal mol- l ) em relação a 3,3-difenil-4-metoxidioxetano
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(E = 25 ±l kcal moI-I) era provavelmente devido à diferen
a

ça na configuração eletrônica dos produtos correspondentes

(nn*, em vez de nn*) o que resultaria numa mudança do meca-

nismo de "diradical" para "concerted". A outra possibilid~

de, mais interessante, seria uma mudança do mecanismo decli

vagem de "diradical" para CIEEL "chemically initiated electron

exchange luminescence"; Koo e Schuster, 1977). Segundo este

modelo, o seguinte mecanismo poderia ser postulado para~D

(Esquema 8):

Esquema 8:

o - O

MeO nOMe + ArH

MeO OMe

ArH = aceptor

~

~

o O·

[Meo 1--+-oMe
OMe OMe

+ ArW+]

MeO [MeO ]>0+ "".. -; ArW+

MeO Meo/·

Meo",= O

/MeO

+ lArH*

Se este mecanismo é oparante, deveríamos esperar que a velo

cidade de termólise do dioxetano fosse dependente da nature
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za e da concentração de aceptor (Koo e Schuster, 1977). A

Fig. 1 do artigo de Wilson e colab. (1976) mostra que as ve

locidades de termólise de TMOD monitoradas pela queda de qui

milurninescência na presença de DPA são sistematicamente in-

feriores aquelas observadas com DBA e que "a reta correspo~

dente ã projeção de Arrhenius foi "forçada" com a ajuda do

valor de EQL ", dado ao grande espalhamento dos valores ob

servados de k l (dependência na concentração de aceptor ? ) .

Estes fatos sugerem a viabilidade de mecanismo CIEEL

clivagem de TMOD.

Termoquimica:

para

Os resultados dos cálculos termoquimicos efe-

tuados para TED, DMDBD e BCHD (e, para comparação,TMD), ba-

seados em mecanismo de clivagem via dirradical, mostram que

em geral os valores de E (cale) subestimam os valores expea -

rimentais de 3 a 5kcal mol- l e não explicam satisfatoriamen

te as diferenças de estabilidade entre aqueles dioxetanos

(Tabelas la e 11). Os cálculos mostraram apenas que TMD e

BCHD deveriam ter a mesma energia de ativação e ser menos

estáveis que TED. A maior labilidade de DMDBD se deve pro-

vavelmente a razões externas aos cálculos, provavelmente in

teração entre O e H-y do dioxetano.

o
Desde que, no caso de TMD, ~Hr(calc.) concorda

muito bem com o valor experimental, é provável que a tensão
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oxetânicoi

Eigeuman e colab., 1973) é uma boa estimativa. Não há, en-

tretanto, nenhuma razão para antecipar que a tensão do anel

de TED seja 4 kcal maior que aquela de TMD, para explicar

com este argumento as diferenças nos valores de E (exp.) paa -

ra estes dois dioxetanos. Isto sugere que ou a barreira para

reciclização do dirradical (E_ l ) não é a mesma nos tres dio

xetanos ou que o modelo assumido de dirradical estabilizado

por rotação ao redor do eixo c-e do anel é incorreto. A pri

meira hipótese provavelmente não é satisfatória porque as-

-1 o
sumindo-se E_ l como 9,3 kcal mol ou como -0,104 LH1,_1 +

12,2 (relação de Evans-Polanyi calculada para derivados ci-

clobutânicosi O'Neal e Richardson, 1970), que deveria forne

cer valores máximos de E , não foram alcançados os valores
a

experimentais de E . Por outro lado, assumindo-se um dir
a

radical "dinâmico" resultante das contribuições parciais

das várias conformações possiveis, os valores calculados de

E seriam muito próximos dos valores experimentais (veja Noa

ta do Apêndice 3). Deste modo, poder-se-ia explicar mesmo

as diferentes estabilidades de TED e DMDBD, com base numa

contribuição maior das seguintes conformações, vistas atra-

vés de proj eções de Newrnan ao longo do eixo C (ane 1) - C (a) :

'IED:
Et

.~ec::~O O·

t

H

Et

4 repulsões R-Me, onde

R é do tipo terc-butilico

DMDBD
Me

6~Me~'.wl .
Bu

H H

Bu

2 repulsões R-M2
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Assumindo-se que, nas temperaturas de experiência,estas con

formações contribuem para a estrutura do dirradical, os va-

lores de E calculados para TED e DMDBD seriam -30 e -26
a

-1 -1
kcal mol ,respectivamente (E exp. = 31 e 25,7 kcal mol i

a

tabelas 7 e 8).

A tabela 11 mostra também que, em todos os ca

sos, a energia de termólise disponivel (84 a 94 kcal mol- l )

é suficiente para excitação eletrônica dos produtos (E T

E < 85 kcal mol- l para cetonas alifáticasi Turro, 1969).
s

5.3. Rendimentos de Quimiexcitação dos Produtos.

<

Os rendimentos de cetonas excitadas singletes

e tripletes (l~ e 3~), relacionados na Tabela 12, claramen-

te mostram que TED, DMDBD e BCHD seguem a tendência geral

de produção de espécies tripletes em altos rendimentos e de

espécies excitadas singletes em rendimentos inferiores de

duas a tres ordens de grandeza. O rendimento 3~ observado

para TED - 60% - é o mais alto encontrado para dioxetanos

até agora. A formação preferencial de tripletes é a informa

çao mais significante da Tabela 12; o erro na determinação

dos valores de l~ é muito grande (fator de 2 a 3) e os ren-

dimentos de tripletes destes dioxetanos têm um erro absolu-

to estimado em 15 a 20%. As fontes de êrro na determinação

d 3th lth d'd d "1' -,e ~ e ~ por me 1 as e qUlml umlnescenCla sao as

diversas:

mais



acetofenona
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a)- erro na determinação da concentração de dioxetano (méto

do via GPGL é mais preciso e exato que NMR ou titulação

iodométrica; secção 3.5),

b)- erro na constante de velocidade k l , já que as determin~

d 3 1 -çoes e ~ e ~ sao feitas a baixa temperatura para e-

vitar decomposição apreciável de dioxetano; nestas con-

diç6es catálise "escura" por traços de metal pesado re-

presentam sério processo competitivo (Bartlett eoolab. ,

1974;

c)- os valores de ~TE nao são conhecidos para todos os trios

cetona triplete/DBA ou Eu (TTA) 3Phen/solvente; assume-se

nos cálculos ~TE = 0,20, determinado para

triplete/DBA/benzeno (Berenfel'd e colab., 1970;Wilson,

1976). Felizmente Belyakov e Vassil'ev (1970) haviam r~

latado que ~TE para ciclohexanona triplete/DBA represen

ta 0,63 do valor determinado para acetofenona. Assumiu-

-se em nossos cálculos ~TE unitário para cetona triple

te/Eu(TTA)3Phen .

d)- erro no traçado da reta resultante da projeção dos in-

versos de intensidade versus concentração de aceptor;

pequenas diferenças na inclinação produzem grandes mu-

danças (-50%) nos valores de Y. t' a ser usado no cálculn -

lo de ~. Se os estudos são feitos numa faixa larga de

concentração de aceptor (fator de 15 a 20 entre a solu-

çao mais concentrada e a mais diluida), tais problemas

sao minimizados.
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e)- problemas resultantes da reabsorção da fluorescência p~

lo aceptor, especialmente na região de alta concentra-

ção de aceptor. O grau de reabsorção da luz dependerá

evidentemente de quanto "overlap" existe entre o espec-

tro de fluorescência e o espectro de absorção do aceptor.

Os valores de 3~ determinados para DMDBD e

BCHD com DBA como aceptor foram inferiores (fator de 2) ~~

les determinados com Eu(TTA)3Phen. (Tabela 12). No caso do

quelato de európio o problema de reabsorção é praticamente

inexistente pois o À de absorção para este composto e emmax

380 nm, enquanto o À de fluorescência é em 613 nm. Aomax

contrário, DBA tem bandas de absorção e de emissão muito

sur-

próximas (405 e 420 nm, respectivamente). Com o uso de fil

tros, avaliou-se a correção dos valores de 3~ obtidos com

DBA, para reabsorção de lUZi em um fator de 1,3 a 1,4. Fa-

zendo-se estas correções no caso dos dioxetanos DMDBD e

BCHD, os respectivos valores de 3~ determinados com DBA se-

riam 0,31 e 0,29 (0,38 e 0,45, respectivamente, comEu(TTA)3

Phen). Desta maneira se explicariam parcialmente as diferen

ças em 3~ para cada dioxetano, medidos com aqueles dois

aceptores.

Foote e Darling (1975), através da dosagem de

fotoprodutos produzidos a partir de 2-hexanona triplete ge

rada na termólise de DMDBD em decalina, determinaram l~ e

3~ como 5,0 e 3,5% respectivamente. Estes dados foram

preendentes na medida em que a produção preferencial de tri
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pletes (3~/l~ _ 10 2_10 3 ) e em rendimentos de 20 a 50% havia

sido observada na termólise de todos os dioxetanos e dioxe-

tanonas conhecidos. Os resultados de Darling e Foote, soma-

dos à observação de Wilson e colab. (1976) de que a termól~

se de TMOD fornece 3~ = 10% e l~ = 1%, levaram estes últi-

mos pesquisadores a sugerir que " substituents with a larger

nurnber of degrees of freedom than the methyl groups of TMD

appear to reduce the total yield of excited products while

increasing the yield of singlets". Fazia-se assim urna prev~

são de que substituição adequada com grupos "flexiveis" po

deria levar a dioxetanos-modelo estáveis para intermediá-

rios de processos quimi- e bioluminescentes, onde, corno já

visto, a luminescência intensa resulta da produção eficien-

te de espécies singletes. Nossos resultados, en tre tan to ,

mostram que DMDBD segue a regra geral de produção eficiente

e preferencial de tripletes e, na secção 5.2 (sob o sub

titulo Mecanismo de Clivagem), apresentamos fortes argurnen-

tos em favor de um mecanismo de clivagem via transferência

de elétrons (CIEEL) para TMOD, o que poderia explicar a bai

1 - 3 II .xa re açao ~ ~ para este dloxetano.

Possiveis razões ~ara a discordância entre nos

sos resultados e os de Darling e Foote (1974) são analisa-

das a seguir:

O método de dosagem de l~ e 3~ de Darling e

Foote baseou-se: (a) na dosagem por CPGL de cis e trans-l,2

-dimetilciclobutanol (CB) e de acetona (A) formados pela fo

toquimica Norrish tipo 11 em 2-hexanona excitada, gerada na
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termólise de DMDBD e (b) na determinação dos rendimentos f~

toquímicos de rearranjo em 2-hexanona, irradiada > 360 nm.

(Esquema 9):

Esquema 9:

o
II
~

*O

~

( a) 0- O

~
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~
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onde a 3 e a l , são os rendimentos de quimiexcitação dos pro

dutos em tripletes e singletes, respectivamente.
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Assim, a formação de 2-hexanona excitada singlete daria

rendimento maior de fotoprodutos (l~A + l~CB = 0,108)
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um

mas

um rendimento relativamente mais alto de acetona que 2-hexa

nona triplete. Os rendimentos térmicos observados de aceto-

na e ciclobutanol gerados na termólise de DMDBD(~~ e
D

~CB)

foram relacionados com os rendimentos de quimiexcitação.(a 3

e a l ) em termos dos parâmetros medidos no sistema fotoquím~

co:

~~ = (1 3f )
a l ~A + ~ST A + a

3

3
f

A

~~B =
133

a 1 ( ~CB + ~ ST fCB ) + a 3 ( :lC B )

Substituindo-se neste sistema de equações ~~ e ~~B pelos re~

dimentos de fotoprodutos dosados por CPGL (3,0 e 1,14% res-

pectivamente) e os demais parâmetros fotoquímicos apontados

1 3no Esquema 9 (b), a l e a 3 (em nossa nomenclatura, ~ e ~)

foram calculados em 5,0 e 3,5% respectivamente. Entretanto,

o método de Darling e Foote não tem provavelmente precisão

analítica suficiente para distinguir produtos singletes de

tripletes, pois consiste na dosagem cromatográfica (CPGL) de

teores muito baixos de fotoprodutos, especialmente de ciclo

butanol (1,14% de (cis + trans), provavelmente aparecendo

no traçado cromatográfico como dois

vo de apenas 10% na determinação de

picos). Um erro positi-

~D . - d
~CB' lsto e, se a osa-

gem revelasse 1,25% de (cis + trans) ciclobutanol em vez de

1,14%, as soluções do sistema de equações seriam a l = 2%



De a 3 = 5%. Um erro de +15% na dosagem (~CB = 1,31%)
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daria

a l - 0% e a 3 = 5%, isto é, revelaria formação exclusiva de

tripletes

Admitindo-se que o método cromatográfico é su-

ficientemente preciso, a divergência entre nossos resulta-

dos (l~ = 6 x 10-4 3 em decalina: Tabelae ~ = 0,09,

obtidos por medidas de quimiluminescência e aqueles

Darling e Foote 1 3 determinados( ~ = 0,05 e ~ = 0,035),

12) ,

de

por

"contagem quimica" em decalina corno solvente, poderia ter

outras origens. Pode-se especular, por exemplo, que o méto-

do baseado em medidas de luminescência "conta" cetonas tri-

pletes relaxadas, enquanto as reações de fotoeliminação e

ciclização poderiam resultar de 2-hexanona triplete excita-

da também vibracionalmente ("estados quentes"). Assim, aqu~

les tripletes excitados que não tiveram a chance de sofrer

os processos tipo 11 podem não ter sido "contados" no traba

lho de Darling e Foote. Este argumento não poderia porem ex

plicar a discrepância no valor de l~, extremamente mais al-

to que o determinado por quimiluminescência. Outra possibi-

lidade seria que os rendimentos quânticos e eficiências de

cruzamento inter-sistema para .os processos tipo 11 são dif~

rentes quando cetonas excitadas são geradas fotoquimicamen-

te ou na termólise de dioxetanos.

~ interessante notar que os resultados de Dar-

ling e Foote sobre o rendimento total de espécies excitadas

(l~ + 3~ = 8,5%) e a supressão de 2-hexanona triplete por
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1,3-hexadieno (k T = 30 M- l ), também realizado por "contagEm"
q

química em decalina, coincidem razoavelmente com nossos re-

sultados: l~ + 3~ ~ 9,0% e kTl -60 M- l . A diferença nos va

lores de k l obtidos pelos dois métodos pode não ser signi-
q

ficante; a informação importante destes resultados é que,

em ambos os sistemas, o dieno intercepta uma espécie excit~

-8 9 -1-1da de vida média da ordem de lO s (kq ~ kdif -1 xlO M s

para decalina). Por outro lado, nenhuma explicação podemos

oferecer no presente para o baixo rendimento de 3~ determi-

nado para DMDBD em decalina/DBA, o qual é cerca de 3,5 ve-

zes inferior ao determinado em xilenos. Por coincidência,de

calina é cerca de 3,5 vêzes mais viscoso que xilenos (Hogen

boom e colab., 1967 e "Handbook of Chemistry and Physics" ,

R.C. Weast, ed., C.R.C., Cleveland, Ohio, p. F-42), porém

a diferença de viscosidade não poderia explicar os diferen

tes valores de 3~ porque afetaria igualmente kTS e k TE na

eq. 2. Deve-se, entretanto, lembrar que assumimos nos cálcu

los de 3~, ~TE = 0,20 (valor observado para acetofenona tr!

plete/DBA em benzeno; Wilson, 1976) para ambos os solventes,

na falta de dados da literatura. Estamos assim assumindo

que as características da "cage" de solvente no momento de

formação do par cetona triplete/DBA não afeta a eficiência

de transferência de energia.

5.4. Vida Média das Espécies Excitadas Geradas na Termólise.

Supressão por Dienos.

Os valores de kTEl determinados nos estudos de
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transferência de energia para cada dioxetano confirmam a na

tureza singlete das espécies interceptadas por DPA e perile

no e a natureza triplete daquelas desativadas por DBA e

EU(TTA)3Phen. A tabela 12 mostra que os valores de kTET

(= Y, t/tg) obtidos com DPA são inferiores como esperado paln -

ra a vida média mais curta de singletes, àqueles determina-

dos com DBA de pelo menos uma ordem de grandeza.

Se o processo de transferência de 3c * para DBA

ocorre durante colisões entre estas espécies, a constante

k TE será controlada por difusão através do solvente (Wilson,

9 -1-1
1976): k TE = kTS + k'TS = k dif - 5 x 10 M s em benzeno.

Por outro lado, segundo Turro e colab. (1973a) a transferên

cia singlete-singlete para DPA ocorre por mecanismo tipo

F " t 1 d' -, k k 1010 -1-1ors er, a onga lstancla, com TE = > Ms. Asss

sumindo-se estes valores de k TE , as vidas médias das espe-

cies excitadas doadoras, para cada dioxetano estudado, pode

riam ser estimadas (Tab. 12):

Dioxetano Produto TT' s Ts' s

3-pentanona -8 5 x 10-9
TED -9 x 10 <

2-hexanona -8 -9
DMDBD -5 x 10 < 1,5x 10

BCHD ciclohexanona -7 6 x 10-9
-1,5x 10 <

Estes valores de T determinados com DBA e DPA, quando compa

rados às informações disponiveis na literatura, se mostram

razoavelmente consistentes com aqueles esperados para as es



177.

pécies tripletes e singletes, respectivamente, geradas na

termólise do dioxetano correspondente. Weiss e colab.(1970)

obtiveram os seguintes resultados com ciclohexanona fotoex-

citada, em benzeno:

-7
lT - 1 x lO s e -9

l - 3 x 10 ss

efeito

Dubois e Cox (1963) determinaram, por estudos de supressao

de 3-pentanona fotoexcitada com biacetilo, em ciclohexano~

mo solvente, l para a cetona igual a 4 x 10-9 s. Wilson es

colab. (1976) estimaram, por estudos de transferência de

-8energia para DBA, lT de acetona = 4 x 10 s. No caso de 2-

hexanona, devido à fotoquimica tipo II (abstração y de hi-

drogênio), as espécies singletes e tripletes têm vida média

mais curta (Darling e Foote, 1974). Por outro lado, a natu-

reza colisional do processo de transferência de energia de

3C* para DBA ou EU(TTA)3Phen foi evidenciada pelo

da viscosidade do solvente no valor de kTEl obtido~ ~D.

A Tabela 12 mostra que kTEl diminui de 3 a 4,5 vezes ao se

passar de xilenos para decalina ( decalina/ xilenos = 3,5;

secçao 5.3) .

Os estudos realizados com cis-l,3-pentadieno e

DMHD, condensados na Tabela 13, mostraram que estes dienos

efetivamente suprimem a quimiluminescência de DBA at~avés

da interceptação dos doadores carbonilicos tripletes gera-

dos na termólise dos dioxetanos. Se, novamente, tomamos k
q
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9 -1 -1= kdif . = 5 x la M s (Wagner, 1976; Wilson, 1976) o

cálculo da vida média das espécies tripletes sendo suprimi-

das em cada caso fornece valores coincidentes na ordem de

grandeza com aqueles determinados via kTET. A rigor, não se

deveria esperar que os valores de TT determinados pelos dois

métodos apresentassem boa concordância, pois a vida média

da espécie triplete obtida das projeções Stern-Volmer tam-

bém é limitada pela concentração de aceptor (no caso, DBA):

"Projeção dos inversos ->kTEL, onde T =(Apêndice 1)

(Apêndice 2) Projeção Stern-Vo1Irer --:> k T, onde
q

1
k T

T= 1

~+k.rs [DBÃJ

Portanto, apenas no caso de k T » kTSIDBAI, kTET = kqT.

Os valores relativos de kT e kTS[DBA] também

poderiam explicar, pelo menos parcialmente, a não linearida

de das projeções de Stern-Volmer, mesmo apos as correçoes

para supressão adicional de DBA* por DMHD (Fig. 8). Espe

cialmente no caso de BCHD (kT - 0,7 x 10 7 s-l e kTS[DBA] ini

cial - 0,8 x 10 7 s-l, assumindo-se k TE - kTS ' controlados

por difusão), a diluição da solução inicial de dioxetanopor

adição sucessiva de solução estoque de DMHD 1,24M (diluição

final - 30%) causaria um aumento sucessivo da inclinação re

sultando a curvatura. Em concordância com esta hipótese, a

Fig. 8 mostra no caso de BCHD, que a curvatura é dependente

da concentração de DBA. A Fig. 7, por outro lado, mostraque

as projeções Stern-Volmer obtidas com cis-l,3-pentadieno fo
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q
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coincidem,

dentro do erro experimental com as tangentes iniciais das

projeções com DMHD (Tabela 13). Cis-pentadieno puro (-10M)

foi usado durante a experiência e a diluição final foi in-

significante « 3%). Estes resultados alertam para a incor-

reção da técnica de adição sucessiva de dieno em estudos ti

po stern-Volmer, monitorando-se a supressão pela quimilumi-

nescência de aceptor adicionado. A correção para diluição

nao e direta e, dependendo da magnitude da vida média da es

pécie excitada em estudo (l/kT) em relação a kTE[AJ, a pro

jeção pode apresentar curvatura.
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6. CONCLUSÕES FINAIS. - IMPLICAÇÕES BIOL6GICAS

Decidiu-se sintetizar o dioxetano TED com o in

tuito original de se comparar suas propriedades com aquelas

do tetrametóxidioxetano (TMOD). Sendo isoeletrônicos e pos

suindo a mesma geometria, antecipávamos com base no mecanis

mo de clivagem via dirradical de Richardson e O'Neal (1972)

que eles tivessem a mesma estabilidade térmica e produzi

riam na termólise rendimentos similares de espécies single

tes e tripletes. Nossos resultados mostraram, contudo, que

TED e muito menos estável que TMOD (T 80 0 C são 2 h e 14 h,

respectivamente) e produz cerca de 6 vezes a mais estados

tripletes. A maior estabilidade de TMOD é devida principal

mente ao fator preexponencial mais baixo (log A = 12,9, com

parado a 15,2 para TED) . O comportamento divergente de TMOD,

em relação a série alquilica estudada (TED, DMDBD e BCHD),

poderia ser atribuído a uma mudança no mecanismo de cliva

gem térmica. Postulamos para TMOD, com base a (i) al~ co~

tribuição TITI* para os estados excitados de compostos carbo

xílicos (Johnson e colab., 1971) e (ii) dependência da vel~

cidade de termólise da natureza e concentração de aceptor,

sugerida pelos resultados de Wilson e colab. (1976), um me

canismo de clivagem iniciado por transferência de elétrons

CIEEL, "chemically initiated electron exchange luminescence"

(Koo e Schuster, 1977).
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Inspirados no modelo de reação via dirradical,

onde repulsão estérica entre os substituintes dificultariam

o estiramento da ligação 0-0 e a estabilização do dirradi-

cal por rotação em torno da ligação C-C, previamos que TED

seria mais estável que TMD. Imaginando-se uma situação de

orientação ao acaso dos grupos etil no dirradical de TED es

tes grupos interagiriam entre si e dificultariam a rotação

em torno da ligação C-C. Isto criaria uma situação dinâmica

semelhante à situação estática no bisadamantilideno-dioxir-

radical (Schuster e colab., 1975). O BCHD foi escolhido pa-

ra confirmar estas idéias. Neste dioxetano a existência dos

anéis ciclohexânicos, na conformação mais estável "em cade!

ra", impediria a repulsão estérica no dioxirradical e, con-

sequentemente, a estabilidade deste dioxetano deveria ser

igual àquele de TMD. Todas estas previsões foram confirma-

das pelos valores experimentais de E : TED é cerca de 4 kcal
a

mais
-1estável que BCHD e TMD (E a = 27,7 kcal mol para os

dois últimos) . A menor estabilidade de DMDBD (Ea= 25,7 kcal

mol- l ) não foi antecipada; sugerimos que interação dos áto-

mos de O do anel com os átomos de H-y do grupo n-butil tor-

ne o anel dioxetânico menos estável. Os cálculos termoquim!

cos, segundo as indicações de O'Neal e Benson (1968~ O'Neal

e Richardson (1970), não permitiram entretanto avaliar cor-

retamente as diferentes energias de ativação para estes dio

xetanos. Este tipo de cálculos permitiu estimar valores de

Ea bem próximos daqueles observados experimentalmente mas

não antecipou satisfatoriamente a maior estabilidade de TED.
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provavelmente correto, mas bastante limitado em dois aspec-

tos principais: (i) assume-se nos cálculos a mesma barreira

energética (E_I) para reciclização do dirradical transiente

em todos os casos e (ii) o modelo de Richardson assume um

dirradical estabilizado por rotação ao redor do eixo C-C.

~ concebivel, talvez, que na medida que a temperatura aumen

ta, a população de rotâmeros de mais alta energia e o con-

teúdo vibracional dos substituintes também aumentem, tornan

do-se mais dificil relativamente a quebra da ligação 0-0 e,

uma vez clivada, o afastamento dos átomos de O por rotação

ao redor do eixo C-C. No apêndice 3 demonstramos que se a

contribuição de conformações de mais alta energia for cons~

derada para os casos dos dirradicais hipotéticos correspon-

dentes a TED e DMDBD, pode-se estimar uma diferença de -4

kcal na estabilidade destes dois dioxetanos e os valores cal

culados de E concordam, dentro dos limites de erro experi
a

mental, com os valores de E determinados pela projeção dea

Arrhenius.

Foi enfatizado na secção precedente que todos

os três dioxetanos estudados são fontes muito eficientes de

cetonas tripletes (3~ = 30 a 60%). Estes altos rendimentos

e a preferência por cetonas tripletes permanecem como a pro

priedade mais intrigante dos dioxetanos substituidospor gru

pos alquila. Se o nivel energético do estado de transição e

os rendimentos de excitação são determinados pelo cruzamen-

to da superficie de potencial do dioxetano no estado funda-
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mental com as superfícies dos estados excitados de um hipo-

tético dirradical transiente (Turro e Devaguet, 1975 e

Harding e Goddard, 1977) ,quais sao os fatores que afetam a

posição dos pontos de cruzamento e as velocidades de cruza-

mento? Não esta ainda satisfatoriamente esclarecido como

as propriedades estabilidade versus rendimento de quimiexc~

tação estão inter-relacionadas. Por outro lado, demonstra

mos nesta tese que as propriedades de DMDBD seguem o padrão

geral para dioxetanos alquílicos, em termos de estabilidade

e da produção preferencial de tripletes, ao contrario das

conclusões de Darling e Foote (1974).

Dioxetanos substituidos por grupos alquila,se~

do relativamente estáveis e fontes de espécies tripletes,

não preenchem os requisitos para serem postulados como in

termediarios na fase de quimiexcitação de processos biolu

minescentes (Hastings e Wilson, 1976). Entretanto, existem

evidências de que intermediarios dioxetânicos com proprieda

des semelhantes àquelas dos dioxetanos estudados nesta tese

sao formados em sistemas bio15gicos "escuros" (Cilento,1975;

Cilento é colab., 1978) e, neste caso, a produção de espe-

cies tripletes poderia ser responsavel por "fotobiologia

sem luz" (White e colab., 1974; Cilento, 1974). A maioria

dos sistemas enzimaticos investigados "in vitro" por Cilen-

to e colab. (1978) envolve a oxidação aeróbica de vários

substratos catalisada por peroxidase de rabanete (HRP), uma

hemeproteína. Os substratos geralmente contêm um grupo met~

leno vizinho a carbonila (metileno "ativado") e sua oxida-
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çao enzimática resulta na ruptura da ligação C-CO com form~

çao dos produtos esperados de um dioxetano precursor (Esque

ma la) . A analogia com sistemas de luciferina-luciferase e

evidente (McCapra, 1976).

OH

RIR2i-fH

0--0

/.0
'/RI R2CH-e
"X

+ O2
HRP

[

O
.-/'I RI R C /1

,.-J /-X- 21'
> ' O IRIR2C-C~ o-o

I 1';"'X
0-0 '.:\

H X=~

>

X = H, OH, SR

R2= H ou R

-->RRC=O1 2 + CO 2 (ou HCOOH)

Os substratos estudados sao das mais diversas naturezas: au

xinas de plantas, acetoacetato, bases de Schiff, piruvatos,

aldeídos e ácidos carboxílicos, etc. Cilento (1975) apon-

tou também a possibilidade deste tipo de mecanismo ser ope-

rante na a-peroxidação de lípidos, onde um ácido graxo e con

vertido ao aldeído com (n-l) átomos de C e CO 2 , na conver

são de ácido linoleico catalisada por lipooxigenase em pro-

dutos carbonílicos, etc. Em todos os casos estudados por

Cilento e colab., 1978 foram obtidas evidências indiretas

para formação dos produtos num estado eletronicamente exci-

tado, geralmente triplete. O sistema investigado com maior
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profundidade foi a oxidação aeróbica de isobutanaljperoxida

se:

~+02 :\~ [~~~H] --7
OOH 0- O H

)= 0
3* + HCDOH

Evidências diretas e indiretas foram obtidas para

trar a formação de acetona triplete neste sistema

demons-

(3ep -3 a

10%; Faria Oliveira e colab., 1978; Bechara e colab.,1979).

Entre elas:

a)- espectro de emissão coincidente com espectro de fosfo-

rescência de acetona triplete gerada na termólise de

TMD ou por fotoexcitação (À -440 nm), em meio aquomax -

so sob N2;

b)- detecção de isopropanol (-7%) na mistura final de rea-

ção, rroduto de redução de acetona foto- ou quimiexci-

tada;

c)- transferência de energia triplete-singlete para 9,10-

dibromoantraceno-2-sulfonato (DBAS) mas não para antra

ceno ou 9,10-difenilantraceno sulfonados (AS e

respectivamente) ;

DPAS,

d)- transferência de energia triplete-triplete para biace-

tilo; e

c)- estudos de supressão da luminescência direta por acri-

lonitrila e ácido 2,4-hexadienóico.
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(EDTA

ou pirofosfato) ao sistema enzimático intensifica a emissão

de cerca de 100 vezes, a ponto de ela poder ser vista a

olho nu adaptado ao escuro. Estes resultados são consisten-

tes com um dioxetano hipotético corno intermediário, para o

qual a catálise por traços de ions de metais de transição

representa um processo competitivo de decomposição não qui-

milurninescente (Wilson e colab., 1973). ° resultadornais sur

preendente foi a observação de emissão fosforescente de ace

tona no sistema aerado. ~ fato conhecido que cetonas tripl~

tes são desativadas termicamente por 02 (Lechtken e colab.,

1973; Wilson e Schaap, 1971). Estes resultados foram inter-

pretados postulando-se a formação de acetona triplete den-

tro da enzima, portanto "protegida" da ação supressora de

02' De fato, os estudos tipo Stern-Volmer efetuados com a

crilonitrila e ácido 2,4-hexadienóico corno supressores, so-

mados à curva de supressão por 02 durante a reação enzimáti

ca e os estudos de transferência triplete-triplete com bia-

cetilo, revelaram que o processo de supressão da acetona tri

plete é relativamente impedido, isto é, ocorre a urna veloc!

dade inferior à constante de difusão em H
2
0 (kdif. _1010M-1S-l )

(Bechara e colab., 1979). A vida média da acetona triplete

gerada enzimaticamente foi estimada em 10-5s por estudos de

transferência para DBAS (T acetona em H20, sob N2= 2,2xlO-5s,

-6Porter e colab., 1971; T acetona em H20, aerada - 2 x 10 s,

obtido da projeção dos inversos l/I versus l/[DBAS] com TMD

em meio aquoso aerado; Bechara e colab., 1979). Em traba-
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lhos publicados recentemente, situações análogas a esta,en

volvendo uma barreira colisional à supressão são descritas

para sistemas micelares (Turro e colab., 1978) e enzimáti

cos (Saviotti e Galley, 1974; Alpert e Lindqvist, 1975; Al

pert e Lopez-Delgado, 1976; Eftink e Ghiron, 1977).

Em vista da discussão precedente, torna-se ób

via a importância bioquimica da investigação das proprieda

des de dioxetanos, quais sejam, estabilidade, rendimentosde

quimiexcitação e natureza das espécies excitadas. Além das

informações de ordem teórica necessárias à interpretação de

fenómenos biológicos afins, novas técnicas de abordagem e

métodos têm sido desenvolvidos no decorrer da investigação

de dioxetanos-modelo.

A importância potencial da formação de espe-

cies excitadas tripletes "in vivo" reside principalmente na

alta reatividade quimica e vida média relativamente longa

destas espécies. Uma vez formadas, elas poderiam transferir

a energia de excitação para diversos tipos de aceptores bio

lógicos, seguida ou não de conversões aparentemente fotoqui

micas (rearranjos, clivagens Norrish tipos I e lI, dimeriza

ção, redução por abstração de H, etc.; Turro, 1969). Estas

possibilidades foram verificadas com modelos quimicos por

White e colab. (1974) em meio orgânico e com aceptores natu

rais como DNA (Lamola, 1971; Meneghini e colab., 1978), fla

vinas (Haun e colab., 1978), fitocromo (Augusto e colab.,

1978), clorofila (Augusto e Cilento, 1970) e hormônios ti-
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roideanos (Rivas e colab., 1979).

A verificação desta teoria lIin vivo ll (lIfotohio

logiasem luz ll
; Cilento, 1974, 1975 e White e colab., 1974)

constitui um dificil desafio. Uma grande soma de trabalho

experimental, pesquisa básica e esforço pessoal será certa

mente exigida no ataque a este problema. Em seguida aos ar

tigos em que os Profs. E.H. White (Johns Hopkins,University,

Baltimore, USA) e Cilento (Instituto de Quimica da USP, são

Paulo, Brasil) reavivaram as idéias sobre a ocorrência bio

lógica de estados excitados, propostas anteriormente por

Szent-Gy8rgi (1941), Steele (1963) e Cilento (1965), White

e colab. (D.F. Roswell, E.J. Breaux, C.J. Watkins, M.llnbreit

e E.J.H. Bechara) optaram por investigar sistemas de alca

lóides de píantas cuja composição inclui o alcalóide-precur

sor e o alcalóide-fotoproduto. Através do uso de filtros,de

incorporação de precursor lImarcado" (radiativo), de cresci

mento das plantas sob luz difusa, de exposição de folhas a

luz e proteção contra ela, etc., pretendiam verificar se a

conversão precursor-fotoproduto na planta era um processo

fotoquimico ou se ocorriã no escuro, promovida por espécies

excitadas formadas em reações enzimáticas. Escolheu-se como

método analitico a cromatografia liquido-liquido sob alta

pressão (HPLC) para análise dos extratos de planta. Os sis

temas investigados foram (i) a conversão do sesquiterpeno

-lactona, santonina em lumisantonia, em folhas de Artemis~a,

(ii) a conversão do alcalóide orensina em santiaguina, em

folhas de Adenocarpus foliosus e (iii) a conversão colchina-
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-lumicolchicinas na planta Colchicum Autumnale ~. Os resul

tados com o sistema (i) sugeriram que lumisantonina é prod~

to de excreção da planta na superfície das folhas, provave!

mente formada sob ação da luz solar (E.J. Breaux e D. F.

Roswell , comunicação pessoal, não publicado). Os resulta

dos com o sistema (ii) foram inconclusivos (C.J. Watkins e

M. Umbreit, comunicação pessoal). Com o sistema colchicina

-lumicolchinina conseguiu-se demonstrar em extratos de bul

bos da planta que os níveis de lumialcalóides aumentavam du

rante a fase de vida não vegetativa, quando a planta não es

tava portanto exposta a raios solares (E.J.H. Bechara, nao

publicado) . Estes resultados vêm de encontro aos objetivos

propostos inicialmente, mas não são absolutamente evidência

suficiente de que a conversão colchicina-lumicolchinas ocor

rem no escuro por transferência de energia de espécies exci

tadas formadas em reações enzimáticas.
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SUMÁRIO

~ fato conhecido que a decomposição térmica de 1,2-dio

xetanos - perõxidos cíclicos de anel tetraatômico - produz dois compos

tos carbonílicos, um deles num estado eletronicamente excitado. Dioxeta

nos e dioxetanonas têm sido sugeridos como os precursores "ricos em eneE.

gia" na fase de quimiexcitação de sistemas bioluminescentes e alguns sis

temas biologicos "escuros". Dioxetanos-modelo para o primeiro caso sao

geralmente instáveis e devem ser necessariamente capazes de gerar com e

ficiência estados singletes excitados de configuração nn*; para o segun

do, dioxetanos-modelo são relativamente estáveis e produzem estados tri

pletes de caráter nn*, com altos rendimentos.

Uma série de três dioxetanos simétricos e estruturalmen

te relacionados, substituídos com grupos alquila, foram sintetisados: t~

traetildioxetano (TED), bisciclohexilidenodioxetano (BCHD) e 1,2-dime

til-l,2-di-n-butildioxetano. A termolise quimiluminescente destes dioxe

tano produz, respectivamente, 3-pentanona, ciclohexanona e 2-hexanona co

mo únicos produtos. Os parâmetros de ativação observados foram: E
-1 a -1

31,1 ± 0,5 kcal moI , log A = 15,6 para TED; E = 27,7 ± 0,5 kcal moI ,
-1 a

log A = 13,8 para BCHD e E = 25,7 kcal moI , log A = 12,8 para DMDBD.
a

Em xilenos como solvente, os rendimentos de cetonas tripletes (3~), de-

terminados a partir da intensidade de quimiluminescência sensibilizada

por 9,10-dibromoantraceno (DBA) ou tris(tenoiltrifluoroacetonato) - 1,0

fenantrolina Eurõpio 111 (Eu(TTA)3Phen), são 0,6, 0,3 e 0,3 (± 20%). A

razao 3~/1~ (> 100 em todos os casos), sendo l~ determinado na presença

de 9,10-difenilantraceno (DPA) ou perileno, está de acordo com a produ

ção preferencial de estados tripletes, manifestada por dioxetanos está

veis.

Assim, TED, além de ser o mais estável da série estu

dada (E de TED é - 6 kcal maior que DMDBD) e o mais eficiente na quimi-a .
excitação (60% de tripletes). A maior estabilidade de TED e interpretada

com base no mecanismo "diradical" para clivagem de dioxetanos, sugerido

pela primeira vez por Richardson. A repulsão estérica entre os grupos

etil no dirradical "dinâmico" favoreceria a reciclização. Não são claros

os fatores que determinam a eficiência de quimiexcitação.
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SUMMARY

The thermal decomposition of 1,2-dioxetanes - cyclic four

membered ring peroxides - has been shown to produce two carbonyl fragments,

one of them in an electronic excited state. Dioxetanes and dioxetanones

have been suggested to be the "energy rich" precursors in the chemiexcitation

step of both bioluminescent systems and some "dark" biological processes.

Model dioxetanes for the first case must necessarily be capable of efficient

generation of excited singlet states with nn* configuration; for the latter

case, model dioxetanes should be relatively state and produce high yields

of triplet states with nn* caracter.

A series of three closely related, symmetric, alkyl

substituted dioxetanes were synthesized: tetraethyldioxetane (TED), bis

cyclohexylidenedioxetane (BCHD) and 1,2-dimethyl-l,2-di-n-butyldioxetane.

Their chemiluminescent thermolyses give, respectivelly, 3-pentane, cyclo

hexanone and 2-hexanone as sole products. The activation parameters are:
-1 -1

E = 31.1 ± 0.5 kcal moI , log A = 15.6 for TED; E = 27.7 ± 0.5 kcalmol ,
a -1 a

log A = 13.8 for BCHD and E = 25.7 kcal moI , log A = 12.8 for DMDBD.
a

In xylenes, the yields of excited triplet ketones from TED, BCHD and DMDBD,

determined from the intensity of chemiluminescence in the presence of

9,10-dibromoanthracene (DBA) or tris(thenoyltrifluoroacetonate)-l,lO-phen

anthroline europium (111) (Eu(TTA)3Phen), are 0.6, 0.3 and 0.3 (± 20%).

The ratio of triplet to singlet excited ketones (> 100 in alI cases),

determined with 9,10-diphenylanthracene (DPA) or perylene, conform to the

established pattern of preferencial generation of triplets.

Thus, TED in addition of being more stable than either

BCHD or DMDBD (E of TED is - 6 kcal higher than that of DMDBD) gives
a

rlse to a two-fold higher yield of excited products upon thermolysis.

The higher stability of TED is interpreted within the framework of the

diradical mechanism for dioxetane cleavage, first suggested by Richardson 

steric repulsion between ethyl groups in a "dynnamic" diradical favoring

recyclization. No immediate reasons for the higher yield of triplets from

TED are obvious.
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8 . AP~NDICES

Apêndice 1:

Equações de Intensidade de Quimi1uminescência

para Termó1ise de Dioxetanos na Presença de DBA

(Wilson, 1976):

Equações 1:

e DPA

I DBA =
[ 3 DBA [1k 1 Dl </></>p k TS DBA

k T + k
TE

[DBA]

Equações 2:

k [DJ 1</> k [DPAJ
_
----=l~:..---=.._~S~S__--=-_I -

DPA - k
S

+ k
SS

[DPA]

1 k 1_ T- x-
[ ] 3 DBA

I DBA k 1 D </> </>F k TS [DBA]
+

1

k
1

[DJ 3</> </>DBA </>DBA
F TE

1

I DPA

k
S

1 1
= x + -----

k 1 [D] 1 </> kss, [DPA] k 1 [D] 1 </>
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Considere os ESQUEMAS 1, 2 e 3:

ESQUEMA 1

Decomposição térmica de dioxetano (D) a cetonas (C) em sol-

vente aerado:

k l
x 3cp

> 3c * + C( la) D I

{:., ,
1

(lb) I x cp > lC* + C

k l = constante de terrrólise do dio

xetano.

(2a) 1 ~C* --> C + h'J
F

lc*
k.

> 3C*(2b) lSC

(3a) 3C*
k

d > C

(3b) 3C* ~
> C + h'Jp

(3c) 3c * + ° ko2
> C + 022

k
(3d) 3C* + 1 solvo >C +so v.

3cp e(lc) I > C + C 1Ih ..<~ ~~tos de .. .
'I' = renu.1..m::::.u quJ.IlUexc~

tação de cetona triplete

(3C*) e singlete excita

da (lC*)

. - 1enussao fluorescente de C* .

cruzamento intersistema

desativação térmica intrínseca

. - f de 3enussao fos orescente C*

desativação por 02

solvo desativação pelo solvente

( 4)
k

3C* + D cato > 3C* + 2C autocatálise

kd + ~ + ksolv [solv] + kO [02J = ~
2

111<.r = lT ,vida nédia de cetona triplete em solução aerada.

cp; = ~

k + k.--p lSC

, rendimento de fluorescência de cetona singlete
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ESQUEMA 2

Termólise do dioxetano na presença de DBA:

Aos processos fotofisicos do Esquema 1, somam-se os seguin-

tes:

( Sa)

(Sb)

( Sc)

( 6)

3C* DE k.rs C 1 07\ *+ A ( 1" 1)> + D.I::lt"\.co lSlona

k
3c* + IBA TI' > C + 3DBA*

k'
3c* + OOA TS > C + mA

k
lC* + DBA SS > C + lDBA*

transferência triplete-single

te (TS), "relaxada" pelo efei

to de braro.

transferência triplete-triple

te (TI').

transferência TS não radiati-

va, "proibida"

transferência SS

( 7a) ~* --> DBA + hv fluorescência de ~A*
F

(7b) ~* __> 3DBA* cruzamento intersis terna

( 7c) 1 desativação ténnicaIBA* --> IBA

( 8) 300A* --> DBA desativação ténnica

k.rs +~ + k' TS = k'IE ' constante de transferência de energia de
3C* para mA.

~s!k.m = <p~A ::: 0,2 eficiência de transferência de energia

prcxiuzindo DBA fluorescente (~.*).

k7a/k7a + k7b + k7c = <p~A = 0,10 a 200 C, rendimento quântico de

fluorescência de DBA.
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ESQUEMA 3

Termólise do dioxetano na presença de DPA:

Aos processos fotofísicos do esquema 1, somam-se os seguin-

tes:

(9a)

(9b)

lC* + DPA

l C* + DPA

k'
SS

("Forster") > C + ~PA*

k 3
ST > C + DPA*

(colisional)

transferência SS.

transferência "proibida" ST

(9c)

(10a)

(10b)

(lla)

(llb)

(llc)

(12)

k"
l C* + D1?A SS > C + DPA

k"
3c* + D1?A TS > C + ~PA*

k'
3c* + DPA TT > C + 3DPA*

lDPA* --> DPA + hV
F

~A* --> 3D1?A*

~PA* --> DPA

3DPA* --> DPA

transferência SS não radiati-

va.

transferência 'IS "proibida".

transferência 'IT.

Emissão fluorescente

cruzamento intersistema..

desativação ténnica

desativação térmica

k' »k , regra da conservaçao do spin.
SS ST

k' /k' k k" - <j>DPA - 1ss SS + ST + SS - TE -

klla/klla + k llb + kllc = <j>DPA :;;: 1
F
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Dedução das Equações 1 e 2 com DBA (Esquemas 1 e 2):

Premissas:

a - despreza-se etapas das quais singlete participa (etapas

lb e 2) .

b - despreza-se a excitação de DBA via transferência de ener

gia de lC* (6), pois idênticas concentrações de DBA e

DPA adicionados a solução de dioxetano resultam numa i~

tensidade de emissão cerca de 10 2 vezes maior com DBA,

apesar dos baixos valores

ção qualitativa que 3~ »

DBA
de ~TE e de

l~.

~DBA _ 'indica
F

c - despreza-se a fosforescência de cetona (3b), pois a adi

ção de DBA amplifica a intensidade de emissão de

menos 20 vezes.

pelo

d - despreza-se etapa 4, pois trabalha-se em condições de

baixa concentração de dioxetano « lO-3M) e a velocida-

de de decomposição não ~ alterada por deaeração do sol-

vente.

A intensidade observada de quimiluminescência, ao se aque-

cer solução de dioxetano contendo DBA, ~ dada por:

I DBA = k 7a [lDBA*] (1.1)
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d [lDBA*l = k
TSdt

[DBA] [3c* ]

Velocidade de desativação de lDBA*:

-d [lDBA*L = (k
7a

+k
7b

+k
7c

) [lDBA*J
d

k 7a +k
7b

+ k 7c = k
7

1Tratamento "steady state" para DBA:

[lDBA*J =

3C* em

k TS [DBA ] [ 3C*] = k 7 [ lDBA *]

k TS [DBA] ec*l
k 7

" s teady state":

~ = k
1

3~[D]
dt

(1.2)

-d 13c*1
dt

= k T [3c*] + k.m [ 3c*] [DBAl

[3c*1 =
k1 3~ [ D ]

~ + k.:m [DBA ]
(1.3)



198.

Substituindo-se equações (1.2) e (1.3) em (1.1), obtem-se:

I DBA = k 7a x
k TS [DBAJ

k 7

x
kl 3cp [D]

k T + k TE [DBAJ

k 7a/k 7 = cpDBA
F

I DBA =
kl [D] 3cp

k T

,j,DBA k [DBA]
't'F TS

+ k TE [DBAJ
Equação 1

Invertendo-se os termos da Equação 1 e substituindo-se k TS /

k TE por CPET' obtém-se a Equação 2:

1

I DBA

=
kT

3" DBA
k l [DJ cp CPF k TS

1
x +

[DBA)

1

k [D1 3cp cpDBA DBA
1 F CPTE

A projeção dos inversos das intensidades de emissão versus

inversos da concentração de DBA, em condições de concentra-

ção constante de dioxetano a uma dada temperatura e num de-

terminado solvente, permite portanto calcular os valores de

3
cp e kTETT :

Do coeficiente linear (Y. t):ln

3 1
cp = -:-~-:------;=-=---

k
l

[D] Y. cpDBA ,j,DBA
lnt F 't'TE



3
</>obs

1

k 1 [D] [Yin t]
e 3</> = 3 </>obs

,j.,DBA ,j.,DBA
't'F x 't'TE
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Do quociente Y. t/tangente:ln

Y. tln

tg
= k TELT' em M-

l

Tratando-se de processo colisional,

kET = kdif
::::: 10 9 a 1010 M-IS- l , para solventes usuais a

temperatura ambiente.

L T = l/kT
, vida média da espécie triplete na ausência de

aceptor.

Equações 1 e 2 com DPA (Esquemas 1 e 3)

As equaçoes que relacionam as intensidades de

emissão com a concentração de DPA ou de outros aceptores e-

missivos adicionados à solução de dioxetano, podem ser dedu

zidas seguindo-se a mesma linha de raciocinio indicada para

o caso de DBA. Com DPA como aceptor fluorescente, o rendi-

mento I</> é aproximadamente igual ao valor 1
</>obs na medida

em que (i) o processo de transferência de energia singlete-

-singlete (etapa 9a) é muito eficiente, tratando-se de pro-

cesso exotérmico, permitido pelo spin e ocorrendo "a longa



distância" (mecanismo tipo Forster)

20 o.

(~~A _ 1) e o rendimen

to de fluorescência de DPA é quase unitário e independente

DPAda temperatura (~F -1) .

Equação 1 I DPA

k 1 [DJ 1~ kSS [DPA]

k s + k sS [DPAJ

Equação 2:
1 k

S
= 1

I DPA k 1 [D] ~ kSS

x
1

[DPA]

1
+

k1 [D] l~



AP:t:NDICE 2

Supressão da Quimiluminescência de Dioxetanos/DBA por

Dienos Conjugados.

Esquema 4: Na presença de supressor, Q:

201.

k l 3~ > 3c* + CD I

I ~ > lc* + C

I > C + C

3C* > C + h'Jp

3C* > C + calor

3
C* + Solv.--> C + Solv.

k
l

~

kd

kS [Solv.]

la

lb

lc

2a

2b

2c

3C* + ° --> C2 + °2 kO 1°21
2

2d

3C* + DBA > C + lDBA*

3C + DBA > C + 3DBA*

3C* + Q > C + Q

lDBA* + Q > DBA + Q

lDBA* > DBA + h'J
F

1 *DBA > DBA + calor

l<.rs

k.rr

kQ [Q]

k 'Q [~BA] [Ql

~

~

3a

3b

4

5

6

7
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Vamos chamar:

k p + k d + k S [solv.] + kO [02] = k T2

Nas condições de a)- DBA presente e b)- [02J « [solv.]

kT = k d + ks [Solv.] e l/kT = TT

Na ausência de quencher:

I = k [lDBA*1o p

Tratamento " s teady state":

(2.1)

~=
dt °

k TS [3 C] [DBAJ = (kp + k
D

) [lDBA* J

k
[ 1 DBA*] = TS [ DBAJ [3 C*J (2 • 2 )

k p + kD

~=o
dt

k 1 3 <p [DJ = (kT + k TS [ DBA1 + k TT [DBA J) [3
C*1

[3C*] =
3kl <p [D]

kT + k TS [DBAJ + k TT [DBAJ
(2.3)



Substituindo-se as equaçoes 2.2 e 2.3 em 2.1,

k TS [DBA] k
1

3cp [D]
I = k x xo p

k p k D k T + k TS [DBA] +kTT [DBA]x
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k p

k p + k D

= cpDBA
p k TS + k TT = kTE

cpDBA k
TS

[DBAJ k 1 3 cp [D]
I

p
(2.4, Eq. 1)=o k T k TE IDBAIx

Na p-resença de quencher:

I - k [1Q - p DBA*]

Tratamento "steady state":

d [lDBA*l = O

dt

( 2 .5)

k TS [DBA] [3c*] = (k
F

+ k D .+ k l

Q [Q1) [lDBA*]

[l DBA*] =
kTS [DBA] [3c]

(2.6)
k p + k

D
+ k I Q [Ql

3
~=O

dt

k
1

3cp [DJ = (k
T

+ (k
TS

+kTT ) [DBA] + k
Q

[Q]) [3c*]



kl 3<1> [D)

[3C*] = ----------
kT + k TE [DBA] + k

Q
[Q ]

Substituindo-se eq. (2.5) e eq. (2.6) em 2.7:
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(2. 7)

I Q = k F x
kTS [DBAJ k 1 3 <I> [D]
------ x (2.8)

k
F

+ k D + kQ [Q] kT + kTE [DBA]+ kQ [Q 1

Dividindo-se (2.4) por (2.8):

I o

I Q

=
kF + k D + kQ[Q]

k
F

+ k D

x
kT + kTE [DBA]

kT + k TE

+ k Q [Q]

[DBA]

I o

I Q

= (1 +
k~ [Q]

k F + k D

(1 +
k Q [Q]

kT + k TE [DBAJ

l/(kF + k D) = TDBA , vida média de lDBA*

l/(kT + k TE [DBA]) = TT ' vida média da cetona triplete

nas condições de experiência, na

ausência de supressor.

Portanto:

I o

I Q

= 1 + kQ' TDBA [Q]) (1 + k T [Ql)_ Q T

onde o primeiro termo representa a supressao de lDBA* pelo

supressor e o segundo, a supressão de estados tripletes ge-

rados na terrnólise de dioxetano.
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AP:t;NDICE 3

Cálculo de ~Ho e E para termólise de TEDr a

(Benson, 1968, 1969; Eingenmann e co1ab., 1973; O'Neal

e Richardson, 1970).

O-O

..h
~

-1

o
a)- Calculo de ~Hf (D)

.
O

.
O O

~ 2 I I
~

Contribuição de grufOs (em kcal rrol-
l

) :

C - (H) 3 (C) : 4 (-10,1) = -40,4

C - (H)2(C)2: 4 (-4,95) = -19,8

C - (O) (C) 3: 2 (-6,60) = -13,2

O - (O) (C) : 2 (-4 , 5 ) = - 9,0
-

sub-total = -82,4

- -1Correçoes (em kcal rrol ):

Tensão do anel : + 25,2

2 interações cis : + 3,0

4 interações gauche: + 3,2

sub-total + 31,4

Interações cis:

(etil-etil, no

eixo a)

Interações gaume:

(rreti1-eti1, nos 4

eixos b)

0·0

EAwt
Me

Et

Et Et

m~ (D)
-1= - 51,0 kca1 moI
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b)- cálculo de 6H~ (C)

Contribuição de grur:os (em kcal rrol-
l

)

c - (H)3 (C) : 2 (-10,1) = -20,2

C - (H)2 (ffi) (C): 2 (- 5,2) = -10,4

cn - (C) 2 : 1 (-31,4) = -31,4

sub-total = -62,0

-1
Correções (em kcal rrol ):

2 interações gauche-carbonila : + I, O

o
6H

f
(C) = -61,0 kcal/rrol

o o o
c)- 6H

r
(D) = 2 6H

f
(C) - 6H

f
(D)

=-71,0 kcal rrol- l

H/~tEt

d)- Cálculo de 6H~ (DR)

Contribuição de ~s (em kcal rrol-
l

) :

C - (H) 3 (C) : 4 (-10,1) = -40,4

C - (H)2 (C)2 : 4 (-4,95) = -19,8

C - (O) (C) 3 : 2 (+ 8,6) = +17,2
--

sub-total = -43,0

- -1Correçoes (em kcal rrol ):

Ao longJ do eixo a : 2 gauche etil-etil :+1,6

4 gauche oxi-etil: +1,4

.
O

Et*t Eixo a
E t

O·

Eixo b
t

Et
H

·0
4 gauche oxi-rretil : +1, 4

sub-total: +7 , 6

-1
= 35,4 kcal rro1m~ (DR)

Ao longo da:; 4 eixos b : 4 gauche rnetil-etil:+3,2 M=
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e) calculo de E
a

o
(= Lili l -1 + E_l ),

Lilil,-l

-1
segundo Ric:hardson (E-1 = 9,3 kcal rrol )

E = 24,9 kcal rrol-l
a

o o -1 - .= Lilif (DR) - Lilif (D) = 15,6 kcal rrol Segtmdo relaçao Evans-PolanYl

(E_l = -0,104 Lilil,-l + 12,2) ,

-1E = 26,2 kcal rrol
a

No~ Se considerarmos que (i) as interações gauche entre gru

pos de diferentes volumes (efeitos estéricos) devem con-

tribuir diferentemente para o calor de formação do dioxe-

tano e do radical e assumindo-se os valores de ES de Taft

(1963) para avaliar as correções; e (ii) a conformação do

dirradical ao longo do eixo ~ seja, por razões estéricas

na molécula como um todo, aquela mostrada abaixo,

Eixo a:

então,

o
Et'f1yt

Et~t
O

.O~MeO~t
Eixo b: t

H H

.Et

6H~ (DR) será dado por:

COrreções gauche ao longo do eixo~: oxi-roetil:

«*) E
S

para interação metil-terc-butil)metil-R:

COrreções gauche ao longo do eixo a: etil-etil:

oxi-etil :

COntribuição de grupos: -1- 43,0 kcal rrol ES(Taft)

1,6 x 1,36 = + 2,2

1,4 x 1,07 = + 1,5

1,4 x 1,00 = + 1,4

3,2 x 2,5* = + 8,0

sub-total = +13,1

6H~ (DR)
-1= -29,9 kcal mol
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~~ (D) será dado por:

Contribuição de grupos

Correções eis

Correções gauehe

Tensão de anel

-1-82,4 keal mol

+ 3,0 x 1,36 = + 4,1

+ 3,2 x 1,07 = + 3,4

= +25,2
-

sub-total = +32,7

lIH~ (D)
-1

= 49,7 kcal mol

o -1
e, lIH 1 ,_1 = (-29,9) - (-49,7) = +19,8 keal mol

Assim, Ea =lIH~,_l + E_ l = +19,8+ 9,3= 29,1 keal nol-l (Richardson)

-1= +19,8+10,1= 29,1 kcal nol (Evans-polanyi)

+ -1E (experimental) = 31 - 1 kcal mol
a
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AP~NDICE 4

Normas de segurança para trabalho com H20 2 conc., bromohi

droperóxidos e dioxetanos.

Bibliografia recomendada:

E.S. Shanley e F.P. Greenspan (1947), Industrial and Engineering

Chemistry ~, 1536.

E.S. Shanley (1972) em Organic Peroxides, "Organic Peroxides:

Evaluation and Management of Hazards", D. Swern,ed., Wiley

-Interscience, New York, N.Y., p. 341.

Inorganic Chemical Division, FMC Corporation, Bulletin N9 46,

"Concentrated Hydrogen Peroxide".

Algumas observações mais importantes:

a- Todas as operações de manuseio de H20 2 conc. (> 80%) de

vem ser realizadas sob luz difusa, na capela, sob rigoro

sas medidas de segurança: óculos de proteção, luvas de

amianto e placa de segurança entre operador e frascos.

b- Soluções conc. de H20 2 ou soluções de H20 2 em éter etili

co ( ~ 20%) são altamente sensiveis a choques, ranhuras,

faiscas, superficies esmerilhadas e arestas cortantes

perigo de explosão. Vidraria deve ser rigorosamente lisa

e limpa.
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c- Soluções conc. de H20 2 nunca devem ser guardadas no con

gelador (-20o C) e sim no refrigerador (O-SoC), para evi

tar cristalização de H20 2 . Cristais de H20 2 são altamen

te sensíveis a choques e explosivos. Quando soluções de

H20 2 em éter ~ 10%) são resfriadas abaixo de -SOOc,ta~

bém pode ocorrer precipitação de cristais de H20 2 .

d- Nunca pipete H20 2 conc. diretamente da garrafa. Entorne

pequenas quantidades da solução num recipiente limpo e

liso. Transfira dai com pipeta para outro frasco para ser

pesada.

e- Alfa-bromohidroperóxidos e dioxetanos, assim como quais-

quer peróxidos, devem ser preparados em pequena escala

(2 g no máximo) e armazenados em frações separadas no

congelador. Eventualmente decomposições rápidas ou mesmo

explosivas podem ocorrer durante a preparação.

f- Todas as operações de extração com éter etílico de H20 2

a partir de H20 2 30% devem ser feitas em banho de gelo, no

escuro, obedecendo às recomendações de segurança indica-

das em (a) e (b).
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