
 
 
Sociedade Brasileira de Química (SBQ)  

36
a 
Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química  

 

Estudo da influência da água em nanotubos de L-difenilalanina 

funcionalizados com hipericina na geração de oxigênio singlete 

Márcia I. Souza* (PG), Emerson R. Silva (PQ), Anderson O. Ribeiro
 
(PQ), Fábio F. Ferreira (PQ), 

Wendel A. Alves
 
(PQ) 

marcia.souza@ufabc.edu.br 

Centro de Ciências Naturais e Humanas, Universidade Federal do ABC, 09210-170, Santo André, SP. 

 

Palavras Chave: nanotubos de peptídeos, estrutura cristalina, hipericina. 

Introdução 

Em trabalho recente verificou-se que a eficiência da 

geração de espécies reativas de oxigênio (ERO) 

pela hipericina (Hyp) é aprimorada na presença de 

nanotubos de L-difenilalanina (NTFF).
1
 Muitos 

fatores podem influenciar esse mecanismo: tipo de 

solvente, concentrações de Hyp e O2, processo de 

adsorção, entre outros. Moléculas de H2O permeiam 

a matriz dos NTFFs desempenhando papel 

importante na orientação ao longo da direção 

longitudinal. Essa hidratação pode aumentar o 

momento dipolar global da estrutura e levar à 

estabilização do fluoróforo no estado excitado. O 

objetivo deste trabalho foi avaliar a eficiência da 

geração de ERO da hipericina conjugada aos NTFF 

nas estruturas hexagonal e ortorrômbica 

(configuração nula de água). 

Resultados e Discussão 

NTFF preparados à temperatura ambiente 
apresentam estrutura hexagonal com simetria P61. 
Quando aquecidos a 150°C, ocorre transição de 
fase para estrutura ortorrômbica, simetria P22121, 
devido à desidratação dos tubos (Figura 1). Esses 
achados também são evidenciados por medidas de 
TG e DSC. 

 
Figura 1. Estrutura cristalina hexagonal (esquerda) 
e ortorrômbica (direita) dos NTFF.  
 
Ambas as estruturas foram funcionalizadas com 
Hyp utilizando metodologia anteriormente descrita¹. 
Um estudo cinético da geração de ERO foi realizado 
empregando 1,3-difenilisobenzofurano (DPBF). 
Essa molécula reage com o oxigênio singlete, 
gerado pela excitação da Hyp, formando um 
endoperóxido. À medida que essa reação ocorre, a 
absorbância do DPBF (λexc = 417 nm) diminui, 
permitindo o levantamento da cinética de 
decaimento. A Figura 2 mostra o decaimento do 
DPBF em função do tempo para a Hyp livre e Hyp 

conjugada aos NTFF com estruturas hexagonal e 
ortorrômbica (mesma concentração de fluoróforo). 
Observa-se que o sistema contendo NTFF na fase 
hexagonal tem maior eficiência na geração de ERO, 
enquanto o sistema contendo NTFF com simetria 
ortorrômbica tem a geração de ERO comprometida. 
Esses achados mostram que a ausência de água e 
a organização espacial dos peptídeos influenciam 
diretamente na estabilidade do estado excitado da 
Hyp. 
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Figura 2. Cinéticas de decaimento do DPBF para 
Hyp livre, Hyp/NTFF estrutura hexagonal e 
Hyp/NTFF com estrutura ortorrômbica.  
 
Estudos anteriores

2
 mostram que a hidratação do 

solvente aumenta o tempo de permanência da Hyp 
no estado excitado, corroborando os dados aqui 
apresentados. Medidas de EPR indicam que o 
mecanismo dominante para as amostras Hyp/NTFF 
em ambas as estruturas é do Tipo I e simulações de 
dinâmica molecular sustentam que NTFFs induzem 
ordenamento espacial na Hyp adsorvida em sua 
superfície. 

Conclusões 

 A presença de água intercalada em nanotubos de 

L-difenilalanina e a simetria supramolecular da 

estrutura desempenham papel importante na 

eficiência da geração de ERO. 
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