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Resumo  VII 

 

Resumo 

 

As acridinas são consideradas uma classe importante de compostos devido à sua 

ampla variedade de atividades biológicas. Este trabalho teve como objetivo o estudo da 

interação de acridinas com ADN de cadeia dupla, em solução aquosa de tampão fosfato 

com 1% ou 2% (V/V) de DMSO. Os compostos estudados têm como estrutura base a 

acridina, variando apenas os substituintes nos anéis aromáticos. Assim, estudou-se a 

acridina, 9-aminoacridina, 6,9-dicloro-2-metoxiacridina, acridona e N1-(6-cloro-2-

metoxiacridin-4-il)butano-1,4-diamina. 

As técnicas utilizadas neste trabalho foram espetroscopia de ultravioleta-visível, 

incluindo experiências de desnaturação térmica, espetroscopia de fluorescência e 

viscosimetria.  

Os espetros de absorção, bem como as curvas de desnaturação, foram registados 

para soluções de ADN e concentrações variáveis de cada uma das acridinas. Também 

foram registados espetros para soluções de acridinas com concentrações variáveis de 

ADN com o objetivo de calcular a constante de ligação ADN-composto. A partir das 

curvas de desnaturação foi possível obter a fração de ADN desnaturado em função da 

temperatura, a temperatura de desnaturação e o valor de hipercromismo a 260 nm. Para 

a 6,9-dicloro-2-metoxiacridina, o estudo espetrofotométrico também foi efetuado em 

solução aquosa de tampão fosfato com 20% (V/V) de etanol. 

Nas experiências de espetroscopia de fluorescência foram registados espetros de 

soluções de composto com diferentes concentrações de ADN, para verificar o efeito do 

ADN na fluorescência intrínseca do composto, resultante da ligação. Para cada 

composto, tentou-se calcular a constante de Stern-Volmer. 

As experiências de viscosimetria foram realizadas para soluções de ADN e 

diferentes concentrações de cada composto, com o objetivo de detetar o efeito dos 

compostos na estrutura da molécula de ADN.  

Com base nos resultados obtidos pelas diferentes técnicas, determinou-se o efeito 

das acridinas estudadas, e respetiva concentração, na estrutura e estabilidade da 

molécula de ADN e as constantes de ligação ADN-composto. Tentou-se estabelecer 

relações entre a estrutura das acridinas e as características da ligação à molécula de 

ADN. 

 

Palavras-chave: ADN; Acridinas; Ligação ADN-Acridinas. 
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Abstract  IX 

 

Abstract 

 

Acridines are considered an important class of compounds due to their wide variety 

of biological activities. This work aimed to study the interaction of acridines with double 

stranded DNA in aqueous phosphate buffer solution containing 1% or 2% (V/V) DMSO. 

The compounds studied are acridine derivatives, varying only the substituents on the 

aromatic rings: acridine, 9-aminoacridine, 6,9-dichloro-2-methoxycridine, acridone and 

N1- (6-chloro-2-methoxyacridin-4-yl) butane-1,4-diamine. 

The techniques used in this work were ultraviolet-visible spectroscopy, including 

thermal denaturation experiments, fluorescence spectroscopy and viscosimetry. 

Absorption spectra as well as denaturation curves were recorded for DNA solutions 

with different concentrations of each of the acridines. Spectra for acridine solutions and 

varying concentrations of DNA were also recorded for calculating the binding constant. 

From the denaturation curves it was possible to obtain the fraction of denaturated DNA 

as a function of temperature, the denaturation temperature and the hyperchromism value 

at 260 nm. For 6,9-dicloro-2-metoxiacridina, the spectrophotometric study was also 

carried out in phosphate buffer/ethanol 20% (V/V) solutions. 

In fluorescence spectroscopy experiments, spectra of compound solutions with 

different DNA concentrations were recorded to verify the effect of DNA on intrinsic 

fluorescence of the compound resulting from binding. The Stern-Volmer constant was 

calculated for each compound. 

Viscosimetry experiments were performed for DNA solutions with different 

concentrations of each compound in order to detect the effect of the compounds on the 

structure of the DNA molecule. 

Based on the results obtained by the different techniques, the effect of the studied 

acridines, and their concentration, on the structure and stability of the DNA molecule and 

the DNA-compound binding constants were determined. Relationships were made 

between the structure of the studied acridines and the characteristics of binding to the 

DNA molecule. 

 

Key Words: DNA; Acridines; DNA-Acridines Binding. 
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1. Introdução 

 

O ADN contém informação genética que codifica as características únicas de um 

ser vivo e está envolvido em vários processos, nomeadamente na síntese de proteínas 

e enzimas e na transmissão de informação genética. No caso de se verificar 

interrupções nestes processos ou defeitos na estrutura da molécula, as consequências 

podem ser fatais a nível genético.1-3 Assim, têm sido desenvolvidos vários fármacos com 

capacidade de interagir com o ADN e ligar-se a zonas específicas da molécula, 

controlando assim a expressão do gene que se pretende silenciar.2, 4-6 

Para desenvolver este tipo de fármacos é necessário investigar e entender o modo 

de interação com o ADN a nível estrutural, termodinâmico e cinético.4, 6 Assim, este tipo 

de estudos revelam-se de elevada importância na medida em que são essenciais para 

obter fármacos eficazes e seletivos ao alvo pretendido. Muitas das moléculas 

desenvolvidas são usadas como agentes antivirais, antibióticos e antitumorais.3, 6 

Neste trabalho efetuou-se o estudo da interação de acridinas com ADN. As 

acridinas estudadas apresentam como estrutura base a da acridina e apenas variam os 

substituintes e a posição dos mesmos. Este estudo teve como objetivos determinar o 

efeito da ligação dos compostos na estrutura e estabilidade da molécula de ADN, 

caracterizar o tipo de ligação, determinar constantes de ligação para os complexos  

ADN-compostos e estabelecer relações estrutura-atividade para os compostos 

estudados.  

Este trabalho irá apresentar a seguinte estrutura: no Capítulo 1 – Introdução, serão 

abordados aspetos como a estrutura e função do ADN, os modos de interação de 

compostos com o ADN e os métodos que podem ser utilizados para estudar a ligação 

ADN-compostos. Neste capítulo também serão referidos os compostos estudados e a 

importância do estudo dos mesmos. No Capítulo 2 – Realização experimental e 

tratamento de resultados, será apresentado o procedimento experimental, em que 

estarão incluídas as diferentes técnicas experimentais usadas e os cálculos utilizados 

para o tratamento dos resultados obtidos. Para cada composto estudado serão 

apresentados os resultados obtidos e a discussão dos mesmos, de forma independente, 

nos Capítulos 3 a 7. No Capítulo 8 – Conclusão, serão apresentadas as conclusões 

finais, em que se irá comparar os resultados obtidos para cada composto. A bibliografia 

estará no Capítulo 9 – Referências. 
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1.1. Ácido Desoxirribonucleico (ADN) 

 

1.1.1. Contexto histórico  

 

Os ácidos nucleicos são objeto de estudo desde 1869, quando o médico suíço 

Friedrich Miescher estudante do químico Felix Hoppe-Seyler, isolou núcleos de células 

de glóbulos brancos e descobriu que eles continham uma substância rica em fosfato até 

então desconhecida, que ele designou por nucleína.1, 7-9  

Em 1884, Hertwig afirmou que a nucleína é responsável pela transmissão de 

características hereditárias. Em 1889, Altmann verificou que essa nucleína tinha 

propriedades ácidas e, portanto, introduziu o termo ácido nucleico para substituir o termo 

até então existente.7-8 

Em 1894, Geheimrat Albrecht Kossel demonstrou a presença de duas bases de 

purina e duas de pirimidina nos ácidos nucleicos. Esta descoberta valeu-lhe o Prémio 

Nobel de Fisiologia ou Medicina em 1910.7-8 

Em 1910 Levene e Jacobs, descobriram que todos os nucleósidos eram 

compostos por uma pentose e uma base nitrogenada, enquanto os nucleótidos eram 

resultantes da ligação entre um grupo fosfato e um dos grupos hidroxilo da pentose. Em 

1929, Levene reconheceu o açúcar ribose de 5 carbonos e descobriu a desoxirribose 

em ácidos nucleicos.7-8 

P.A. Levine (1931) demonstrou a existência de 2 tipos de ácidos nucleicos, o ácido 

desoxirribonucleico e ácido ribonucleico.7 

Em 1938, Astbury obteve as primeiras imagens de difração por raios X de fibras 

secas e esticadas do ADN. Dos dados obtidos deduziu que a fibra era longa e 

apresentava uma estrutura rígida. Verificou também que os nucleótidos estavam 

dispostos perpendicularmente ao eixo da molécula.7-8 

O cientista Erwin Chargaff em 1952 demonstrou que a proporção de purinas (A+G) 

é sempre igual à proporção de pirimidinas (C+T) e que cada espécie possui uma razão 

(G+C)/(A+T) diferente.7-9 

Em 1953, James D. Watson e Francis H.C. Crick construíram o modelo da dupla 

hélice para a molécula de ADN.1, 7-8, 10-11 Eles basearam-se nos resultados de difração 

de raios X obtidos por Maurice Wilkins e Rosalind Franklin, que demostravam a 

existência de duas formas de ADN A e B, que eram altamente cristalinas e claramente 

helicoidais.12-13 Esta descoberta valeu-lhes (aos quatro cientistas) o Prémio Nobel da 
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Fisiologia ou Medicina em 1962.7-8 Em 1957, Arthur Kornberg comprovou o modelo de 

Watson-Crick e em 1967 sintetizou uma molécula de ADN de 6.000 nucleótidos.8 

 

 

1.1.2. Estrutura e função 

 

O ADN é um ácido nucleico constituído por nucleótidos. Todos os nucleótidos são 

constituídos por três componentes: uma base heterocíclica de azoto, uma pentose 

(desoxirribose) e um grupo fosfato (Figura 1.1).1, 7-9, 12-14 

 

 

Figura 1.1 – Estrutura de um nucleótido.15 

 

 

No ADN podemos encontrar quatro bases azotadas diferentes: adenina, timina, 

citosina e guanina. A adenina e a guanina são derivados da purina, e por isso contêm 

dois anéis na sua estrutura, a timina e a citosina são derivados da pirimidina e só 

apresentam um anel na sua constituição (Figura 1.2).1, 7-9, 12-14 

As bases emparelham entre si por ligações de hidrogénio, assim a adenina liga-

se apenas à timina por duas ligações de hidrogénio e a citosina liga-se apenas à guanina 

por três ligações de hidrogénio (Figura 1.2). Desta forma, a quantidade de adenina será 

sempre igual à de timina e a de citosina igual à de guanina.8-9  

As bases quando estão em meio ácido ou alcalino tornam-se carregadas e a sua 

solubilidade em água aumenta, se estiverem num meio com pH neutro tornam-se 

hidrofóbicas e por isso são insolúveis em água. 1, 7, 12-13 
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Figura 1.2 – Emparelhamento das bases do ADN: A+T e G+C 1 

 

 

O modelo proposto por Watson e Crick para a estrutura do ADN 1, 8, 10-12 consiste 

em duas cadeias de nucleótidos que estão enroladas em torno de um eixo formando 

uma dupla hélice (Figura 1.3). Na periferia da hélice encontram-se os grupos fosfato, 

que possuem carga negativa, e a desoxirribose, enquanto as bases purina e pirimidina 

estão presentes no centro da molécula. Os planos das bases são perpendiculares ao 

eixo da hélice.8 12 

A cadeia de nucleótidos é mantida unida através de ligações fosfodiéster entre as 

porções desoxirribose e os grupos fosfato dos nucleótidos adjacentes.8, 14 As ligações 

fosfodiéster estão orientadas no sentido 5’-3’ e como as duas cadeias que compõem a 

estrutura do ADN são antiparalelas uma estará no sentido 5’-3’ e a outra no sentido  

3’-5’.1, 8-9, 11-12, 14 

As ligações entre A-T ou G-C dizem-se complementares, ou seja, as bases 

presentes numa cadeia estão ligadas às bases correspondentes, presentes na cadeia 

oposta.1, 8-9, 11, 14 
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Figura 1.3 – Estrutura da molécula de ADN.16 

 

 

A estabilidade da dupla hélice é conseguida através das ligações de hidrogénio 

entre os pares de bases complementares e através de interações hidrofóbicas e de Van 

der Waals entre os pares de bases adjacentes (empilhamento de bases), sendo estas 

últimas as que contribuem mais para a estabilidade, dado que minimizam o contacto 

das bases com a água.1, 8, 12, 14 

A estrutura secundária do ADN pode apresentar três formas helicoidais: A, B e Z 

(Figura 1.4).1-2 11-13 
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Figura 1.4. – Estruturas secundárias do ADN de cadeia dupla.17 

 

 

A forma B é a mais estável sob condições fisiológicas, e por isso a mais comum, 

sendo um ponto de referência das propriedades do ADN para qualquer estudo.1-2, 7, 14 

Nesta forma, a dupla hélice encontra-se enrolada no sentido dos ponteiros do relógio 

(right-handed), produzindo assim dois sulcos entre as cadeias, o sulco menor (minor 

groove) e o sulco maior (major groove) (Figura 1.3).1, 9, 13-14 Os sulcos do ADN são 

importantes porque fornecem acesso aos pares de bases no interior da hélice, onde 

proteínas podem interagir sem interferir com o emparelhamento das mesmas.12, 14 

Nestes locais podem-se observar também moléculas de água e catiões, como Na+ ou 

K+ (contra-iões), que neutralizam as cargas dos grupos fosfato, e, consequentemente, 

conferem estabilidade ao ADN.12-13  

 

 

O ADN apresenta duas funções importantes: o armazenamento de informação 

genética e a transmissão de informação genética. Na transmissão de informação 

genética este tem que ser replicado e na síntese de proteínas tem que ser transcrito 

(copiado). Devido à sua estrutura, à complementaridade de bases e à disposição das 

suas cadeias antiparalelas é que esses processos podem ocorrer.9, 14 
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1.1.3. Desnaturação do ADN 

 

A desnaturação da molécula de ADN resulta da rotura das ligações de hidrogénio 

entre os pares de bases, e, consequentemente, na formação de duas cadeias de 

nucleótidos simples, sem haver qualquer rotura de ligações covalentes (Figura 1.5).1, 7, 

12, 18 A separação da dupla cadeia pode ocorrer na totalidade ou parcialmente em 

resultado do aumento de temperatura ou da diminuição da concentração de sal. 1, 7, 12, 

18-21 

 

 

Figura 1.5 – Desnaturação da molécula de ADN.22 

 

 

Cada espécie de ADN tem uma temperatura de desnaturação característica.1 A 

temperatura de desnaturação, Tm, é definida como a temperatura a que metade do ADN 

se encontra desnaturado e é considerada uma medida da estabilidade da molécula em 

solução.1, 11, 19-21 A temperatura de desnaturação depende da composição do ADN, da 

força iónica, do pH e do solvente.1, 8, 11, 18 Cadeias de ADN com mais pares de bases 

G+C apresentam uma temperatura de desnaturação superior devido ao facto de as 

bases estarem ligadas por três ligações de hidrogénio, em vez de duas como as bases 

A+T.1, 7, 12, 18 A força iónica é uma medida da quantidade de iões em solução, e, portanto, 

quanto maior a quantidade de catiões em solução maior a blindagem por parte dos 

mesmos dos grupos fosfato, e, consequentemente, maior a estabilidade do ADN em 

solução, aumentando assim a temperatura de desnaturação.7-8, 11-12, 18 O pH também 
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afeta a temperatura de desnaturação, pois em soluções ácidas as bases adquirem 

protões e em soluções alcalinas as bases perdem protões, causando assim repulsão 

entre as bases devido às cargas adquiridas.8, 11-12 A presença de outros solventes 

polares em soluções aquosas de ácidos nucleicos promove a desnaturação da dupla 

cadeia (Tm menor), pois na forma desnaturada as bases estão mais expostas ao 

solvente e podem interagir com o mesmo.11 

A transição entre a forma nativa e a forma desnaturada do ADN é acompanhada 

por um aumento de absorvância dos pares de bases do ADN, resultante da diminuição 

das ligações de hidrogénio entre bases e das interações entre bases adjacentes. A este 

fenómeno dá-se o nome de hipercromismo11, 19-21 e pode ser seguido por espetroscopia 

de ultravioleta-visível, pois as bases dos ácidos nucleicos absorvem luz ultravioleta, para 

um comprimento de onda próximo dos 260 nm a pH = 7. Assim, quando o ADN nativo é 

desnaturado, ocorre um aumento acentuado na absorção da luz UV a esse comprimento 

de onda.8, 11, 20-21, 23 Os espetros de ADN também permitem calcular a concentração da 

molécula em solução utilizando o valor de absorvância a 260 nm para pH = 7.8, 23 

 

 

1.1.4. Interação de compostos com ADN 

 

As moléculas podem interagir com o ADN a partir de ligações não-covalentes, 

existindo três modos possíveis de ligação: intercalação, ligação aos sulcos do ADN 

(groove binding) e interações eletrostáticas (Figura 1.6).7, 23-24 

As moléculas que se ligam por intercalação inserem-se entre os pares de bases 

adjacentes do ADN, apresentam uma estrutura plana e possuem anéis aromáticos, o 

que possibilita a existência de interações do tipo π-π com as bases. Este modo de 

ligação causa um desenrolamento parcial da dupla hélice, levando a um alongamento 

da cadeia.7, 11, 13, 25-26 
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Figura 1.6 – Tipos de ligação não-covalentes entre compostos e o ADN.27 

 

 

A ligação de uma molécula aos sulcos do ADN pode ser feita tanto ao sulco maior 

como ao sulco menor. Esta ligação depende do tamanho da molécula, das sequências 

do ADN, da hidratação e do potencial eletrostático do sulco.2, 7 Este modo de ligação 

envolve interações de Van der Waals, forças hidrofóbicas e formação de ligações de 

hidrogénio.28 As moléculas que se ligam desta forma são constituídas por mais do que 

um anel aromático e apresentam ligações com liberdade conformacional.7, 28-29 

Geralmente preferem ligar-se ao sulco menor, adotando a forma da hélice sem haver 

perturbação da mesma, 12, 28, 30 e a regiões do ADN ricas em A-T, devido à possibilidade 

de haver interações hidrofóbicas entre os hidrogénios presentes nas bases e os anéis 

aromáticos das moléculas, e de haver formação de ligações de hidrogénio entre os 

átomos de azoto e oxigénio presentes nas bases e os hidrogénios presentes na 

molécula. Nas bases G-C o grupo amina da guanina é um bloco estérico à formação de 

possíveis ligações de hidrogénio.7, 11-12, 24 

As ligações eletrostáticas consistem na interação entre moléculas de natureza 

catiónica e os grupos fosfato da cadeia de ADN, que estão carregados negativamente. 

2, 7, 24, 31  
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1.2. Acridinas 

 

As acridinas e seus derivados são uma das classes de compostos mais antigas e 

mais bem sucedidas no tratamento de doenças, por apresentarem uma enorme 

variedade de propriedades biológicas.32-34 

Desde o século XIX, em que a acridina foi obtida a partir do alcatrão do carvão, 

que estes compostos são usados como agentes antimaláricos, antibacterianos e 

anticancerígenos.32-33, 35 Desde essa data que tem aumentado a descoberta e a síntese 

de novos derivados com vista a atuarem sobre vírus, fungos, parasitas e tumores.33-39 

Muitos dos derivados da acridina podem ser encontrados em plantas e em organismos 

marinhos.35 Estas propriedades são atribuídas principalmente ao facto de estes 

compostos apresentarem estrutura planar e aromática (Figura 1.7), estabilidade 

biológica e capacidade de se ligarem ao ADN.32, 35-36 

 

 

Figura 1.7 – Estrutura e numeração da acridina.33 

 

 

Estudos recentes têm-se focado mais na síntese de derivados, como por exemplo 

derivados da quinacrina, para o tratamento da malária e do cancro, doenças que afetam 

milhares de pessoas em todo o mundo.36-37, 40-42 

O futuro das acridinas passa por sintetizar de forma racional compostos que sejam 

cada vez mais resistentes e mais seletivos no tratamento de doenças.36-37 
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1.3. Compostos estudados 

 

Neste trabalho foram estudados os compostos cuja estrutura, nome e abreviatura 

são apresentados na Tabela 1.1. 

 

 

Tabela 1.1 – Lista de compostos estudados.43-44 

Estrutura Nome Abreviatura 

 

acridina  

 

9-aminoacridina 9AA 

 

6,9-dicloro-2-

metoxiacridina 
DCMA 

 

acridona  

 

N1-(6-cloro-2-

metoxiacridin-4-il) 

butano-1,4-diamina 

4A4C 

 

 

 



 FCUP 

14 Introdução 

 

Este trabalho teve como principal objetivo o estudo da interação da 4A4C com o 

ADN. Começou-se por estudar a DCMA, por apresentar uma estrutura semelhante e ser 

um dos pontos de partida para a síntese de derivados de acridinas 34, 41, 45. Devido a 

dificuldades na caracterização das soluções, resultantes da dimerização da DCMA em 

solução aquosa, estudou-se a acridina e a 9-aminoacridina, por terem estruturas mais 

simples, de modo a estabelecer a estratégia experimental para o estudo da 4A4C. Para 

a acridina e a 9-aminoacridina existem já descritos na literatura estudos da interação 

com o ADN, embora em diferentes condições experimentais e utilizando outras 

técnicas.46-48 Estudou-se também a acridona para avaliar o efeito de um grupo cetona 

na posição 9 do sistema aromático. 

 

 

1.4. Métodos utilizados no estudo da interação de compostos com 

 ADN 

 

Para demonstrar a existência de interação entre compostos e a molécula de ADN 

é necessário recorrer a diferentes técnicas, que permitam realizar determinações 

estruturais, determinações de propriedades físicas e determinações de parâmetros 

termodinâmicos.  

As técnicas mais utilizadas neste tipo de estudos são: técnicas espetroscópicas, 

que incluem espetroscopia de absorção de ultravioleta-visível 2, 14, 28, 49-51, espetroscopia 

de infravermelho 14, 52, espetroscopia de fluorescência 2, 14, 28, 49, 51-52, ressonância 

magnética nuclear 2, 14, difração de raios X 2, 28 e dicroísmo circular 2, 14, 28, 49-52; técnicas 

calorimétricas, como calorimetria diferencial de varrimento 50-51, 53 e calorimetria de 

titulação isotérmica 2, 50-52; técnicas hidrodinâmicas como viscosimetria 2, 28, 49, 51 e 

técnicas eletroquímicas, nomeadamente voltametria cíclica 2, 54-57.  

A espetroscopia de ultravioleta-visível é um dos métodos mais utilizados na 

deteção de mudanças estruturais que ocorram no ADN resultantes da interação, na 

decisão do tipo de ligação envolvida, na determinação de constantes de ligação  

ADN-composto e na determinação de parâmetros termodinâmicos de desnaturação, 

através da realização de experiências de desnaturação térmica.14, 49-50, 58  

A espetroscopia de fluorescência também tem sido uma técnica muito usada pois 

permite verificar a variação de fluorescência de compostos, resultante da interação com 
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o ADN, permite determinar a constante de Stern-Volmer e possibilita também a 

determinação de parâmetros termodinâmicos de desnaturação.14, 51, 58-59  

Os parâmetros termodinâmicos de desnaturação como a entalpia, a entropia, a 

energia de Gibbs, a temperatura de desnaturação e a constante de ligação podem ser 

obtidos por espetroscopia de UV-vis, espetroscopia de fluorescência e pela utilização 

de técnicas calorimétricas. Estes parâmetros são de extrema importância quando se 

pretende verificar o efeito dos compostos na estrutura e estabilidade da dupla hélice. 

14, 20, 30, 50-51, 60 

As técnicas eletroquímicas, como a voltametria cíclica, permitem detetar a 

interação de compostos com o ADN através da alteração dos voltamogramas cíclicos 

por parte de compostos eletroativos.2, 54-56 

A viscosimetria é uma das técnicas hidrodinâmicas mais usadas, na medida em 

que permite detetar a variação da viscosidade de uma solução de ADN resultante da 

ligação de compostos.2, 47, 49, 51, 61-63 

As técnicas utilizadas neste trabalho foram a espetroscopia de ultravioleta-visível, 

em que foram realizadas experiências de desnaturação térmica e determinados 

parâmetros como temperatura de desnaturação, hipercromismo e constante de ligação 

ADN-composto, espetroscopia de fluorescência e viscosimetria. 

 

 



 



 

 

2. Realização Experimental e Cálculos 

 

 

 

2.1. Preparação de soluções 

2.1.1. Soluções de ADN 

2.1.2. Soluções de acridinas 

2.1.3. Soluções de ADN com acridinas 

 

2.2. Determinação de pH  

 

2.3. Espetroscopia de ultravioleta-visível (UV-vis) 

2.3.1. Equipamento utilizado 

2.3.2. Calibração da temperatura na célula do espetrofotómetro 

2.3.3. Espetros de absorção 

2.3.4. Determinação de constantes de ligação 

2.3.5. Curvas de desnaturação 

2.3.6. Cálculo da fração de ADN desnaturado e do hipercromismo 

 

2.4. Viscosimetria 

2.4.1. Equipamento utilizado 

2.4.2. Medições de viscosidade 

 

2.5. Espetroscopia de fluorescência 

2.5.1. Equipamento utilizado 

2.5.2. Espetros de fluorescência 

2.5.3. Tratamento de resultados 

 

2.6. Apresentação dos resultados experimentais 
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2. Realização Experimental e Cálculos 

 

2.1. Preparação de soluções 

 

O estudo da interação de acridinas com ADN foi efetuado em soluções de tampão 

fosfato com força iónica ajustada com NaCl, mantendo-se constante em todas as 

soluções o pH, a força iónica e a concentração de ião fosfato. Todas as soluções foram 

preparadas rigorosamente, usando água ultrapura tipo 1 (Milli-Q Gradient Water 

Purification System, Merck Millipore). As pesagens foram efetuadas numa balança 

analítica Mettler-Toledo AG 245.  

Todos os compostos utilizados neste trabalho foram obtidos comercialmente 

(Tabela 2.1), exceto N1-(6-cloro-2-metoxiacridin-4-il)butano-1,4-diamina (4A4C), que foi 

sintetizado por outros investigadores.44 

 

 

Tabela 2.1 - Reagentes utilizados. 

Nome Marca Grau de Pureza / % Nº CAS 

ADN Calf thymus, sal de sódio, tipo 

I, polimerizado, 6.2% Na, 14.6% 

H2O 

Sigma Aldrich - 73049-39-5 

Dihidrogenofosfato de sódio Sigma Aldrich 99.0 7558-80-7 

Hidrogenofosfato de sódio Sigma Aldrich 99.0 7558-79-4 

Cloreto de sódio Panreac 99.5 7647-14-5 

Acridina Sigma Aldrich ≥ 97.0 260-94-6 

9-Aminoacridina Sigma Aldrich ≥ 99.5 90-45-9 

6,9-Dicloro-2-metoxiacridina Sigma Aldrich 97.0 86-38-4 

Acridona Sigma Aldrich 99.0 578-95-0 

Dimetilsulfóxido 
VWR 

Honeywell 

99.7 

≥ 99.5 
67-68-5 

Etanol Panreac 99.5 64-17-5 
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As soluções stock de ADN foram preparadas em solução de tampão fosfato com 

pH 7.2 e força iónica 0.1 mol dm-3. A solução de tampão fosfato foi preparada a partir 

de dihidrogenofosfato de sódio, hidrogenofosfato de sódio e cloreto de sódio, sendo este 

último para o ajuste da força iónica. Devido à baixa solubilidade em água dos compostos 

estudados, utilizou-se dimetilsulfóxido (DMSO) como solvente para as respetivas 

soluções stock. 

Todas as soluções stock foram guardadas no frigorífico e mantidas ao abrigo da 

luz, sendo retiradas do frigorífico aproximadamente 1 hora antes da sua utilização na 

preparação de soluções diluídas, para que estivessem à temperatura ambiente. 

 

 

2.1.1. Soluções de ADN 

 

Ao longo deste estudo, foram preparadas várias soluções stock de ADN com 

concentração 1 x 10-3 mol dm-3, sendo posteriormente determinada a concentração 

rigorosa das mesmas por espetroscopia de UV-vis.  

A concentração rigorosa das soluções stock de ADN foi determinada a 20 ºC, a 

partir do valor de absorvância a 260 nm de uma solução obtida por diluição rigorosa da 

solução stock. No cálculo da concentração, expressa em pares de bases, utilizou-se o 

valor de absortividade molar a 260 nm, ε260= 13200 mol-1 dm3 cm-1 e o valor de massa 

molar, M = 660 g mol-1.1, 64  

O grau de pureza das soluções de ADN foi avaliado com base nos valores de 

absorvância a 230, 260 e 280 nm, determinando-se as razões de absorvâncias A260/A280 

e A260/A230.11, 65-68 Para todas as soluções de ADN os valores de A260/A280 estavam 

compreendidos entre 1.8 e 1.9 e os valores de A260/A230 entre 1.9 e 2.1. Verificou-se 

ainda para todas as soluções que o valor de absorvância a 320 nm apresentava um 

valor próximo de zero.  

Nas determinações de concentração e avaliação do grau de pureza das soluções 

de ADN utilizou-se o módulo Standard Fixed Wavelength do programa UV-vis 

ChemStation Software, para registar os valores de absorvância aos diferentes 

comprimentos de onda. 
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2.1.2. Soluções de acridinas 

 

Antes de começar o estudo propriamente dito foi necessário avaliar a solubilidade 

dos compostos. Devido à baixa solubilidade das acridinas estudadas em solução 

aquosa, todas as soluções stock foram preparadas em DMSO. 

Para cada uma das acridinas estudadas prepararam-se soluções stock com 

concentrações compreendidas entre 9 x 10-4 e 2 x 10-2 mol dm-3 em DMSO. O estudo da 

DCMA foi efetuado também em etanol.  

No caso da 4A4C preparou-se uma única solução stock, por dissolução de  

3.90 mg em 1.00 cm3 de DMSO. 

As concentrações rigorosas de todas as soluções stock preparadas de cada 

composto encontram-se na Tabela 2.2, assim como o solvente usado e a concentração 

das soluções stock de ADN usadas no estudo de cada composto.  

 

 

Tabela 2.2 - Concentrações das soluções stock de ADN usadas para o estudo de cada composto e das soluções 

stock dos compostos estudados. 

Composto Solvente 102 cstock de composto / mol dm-3 103 cstock de ADN / mol dm-3 

Acridina DMSO 
0.246 

2.05 

1.29 

1.37 

9AA DMSO 2.06 
1.37 

1.28 

DCMA 

DMSO 

0.0971 

0.211 

0.139 

1.03 

1.11 

1.26 

1.29 

1.37 

Etanol 
0.174 

0.150 

1.29 

1.37 

Acridona DMSO 2.08 
1.37 

1.28 

4A4C DMSO 1.18 1.28 

 

 

Para a DCMA e para a acridina foram preparadas soluções diluídas com diferentes 

concentrações em DMSO e soluções diluídas em solução aquosa com diferentes 
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percentagens (V/V) de DMSO e concentração constante. No caso da DCMA foram 

também preparadas soluções da mesma forma, usando como solvente etanol. 

 

 

2.1.3. Soluções de ADN com acridinas 

 

Todas as soluções utilizadas no estudo da interação dos compostos com ADN 

foram preparadas por diluição rigorosa de soluções stock de ADN e de cada um dos 

compostos, de modo a ter a força iónica, a concentração de ião fosfato, o pH e a 

percentagem de DMSO (ou etanol no caso da DCMA) constantes. Todas as soluções 

tinham uma concentração final de ião fosfato igual a 0.001 mol dm-3 e força iónica  

0.01 mol dm-3, contendo 1% (V/V) de DMSO exceto no caso da DCMA em que se usou 

2% (V/V) de DMSO. Para a DCMA foi efetuado também o estudo em soluções de 

tampão fosfato e etanol, com 50% e 20% (V/V) de etanol, com a mesma força iónica. 

Foram preparadas séries de soluções diluídas de ADN+compostos de dois tipos, 

um com a concentração de ADN constante variando a concentração de composto e 

outro com a concentração de composto constante e a concentração de ADN variável. 

Em ambos os casos foram também preparadas soluções contendo apenas composto e 

contendo apenas ADN, com concentrações iguais às das soluções de ADN+composto.  

As soluções com concentração de composto constante e concentração de ADN 

variável foram preparadas de duas formas diferentes, uma em que as soluções foram 

preparadas independentemente por diluição rigorosa das soluções stock e outra em que 

se prepararam as soluções diretamente nas células do espetrofotómetro ou do 

espetrofluorímetro, pelo método de titulação, partindo de duas soluções uma de 

composto e outra de ADN+composto, em que a concentração de composto em ambas 

as soluções era a mesma. 

No início do trabalho, a preparação das soluções de ADN+composto a estudar, 

por diluição rigorosa das soluções stock, começou por ser efetuada 24 horas antes da 

utilização das soluções, de acordo com o método utilizado em estudos anteriores para 

outros compostos.40, 69 No entanto, tendo-se verificado que as soluções aquosas 

diluídas de DCMA (primeiro composto estudado) não eram estáveis ao longo do tempo, 

optou-se por efetuar as diluições apenas 1 hora antes da utilização das soluções, 

mantendo-se este último procedimento para todos os compostos. 
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2.2. Determinação de pH 

 

Procedeu-se à medição do pH de todas as soluções estudadas, utilizando um 

medidor de pH MeterLab® PHM 220 (Radiometer Analytical) e um elétrodo combinado 

de pH Radiometer Analytical PHC2401-8. 

As medições foram realizadas a 20 ºC e após calibração do medidor de pH com 

soluções tampão VWR Prolabo® de pH = 4.00 e pH = 7.00. O pH das soluções de 

compostos, ADN e ADN+compostos apresentava uma variação inferior a ± 0.15 

relativamente ao pH da solução de tampão fosfato (7.2). 

 

 

2.3. Espetroscopia de ultravioleta-visível (UV-vis) 

 

A absorção de energia por parte de uma molécula ocorre quando um fotão 

incidente transporta energia igual à diferença de energia entre dois estados permitidos 

de eletrões de valência; o fotão promove a transição de um eletrão do estado de energia 

mais baixa para o de maior energia. Os eletrões excitados perdem energia pelo 

processo de radiação de calor e voltam ao estado fundamental.70 

No caso da espetroscopia de ultravioleta-visível, as transições que resultam na 

absorção da radiação eletromagnética nesta região do espetro são transições entre 

níveis eletrónicos. Quando a molécula absorve energia, é promovido um eletrão de uma 

orbital ocupada para uma orbital desocupada de maior energia. As transições 

eletrónicas podem ser tipo n que envolvem eletrões não compartilhados, tipo π que 

estão relacionadas com eletrões compartilhados em ligações aromáticas e insaturadas 

e tipo σ que envolvem eletrões compartilhados.71-72 Consequentemente, os 

comprimentos de onda dos picos de absorção obtidos podem ser relacionados com o 

tipo de ligação na molécula em estudo. 

 

 

2.3.1. Equipamento utilizado 

 

Nas experiências de espetroscopia de UV-vis utilizou-se um espetrofotómetro de 

ultravioleta-visível Agilent UV-vis 8453 Spectroscopy System (Figura 2.1), com um 

suporte para as células termostatizado. Este suporte encontra-se acoplado a um banho 
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termostatizado com circulação, Julabo F25/HP, que permite não só manter a 

temperatura pretendida na célula, como também fazer rampas programadas de 

temperatura. 

 

 

Figura 2.1 - Espetrofotómetro de ultravioleta-visível, Agilent UV-vis 8453 Spectroscopy System. 

 

 

Este espetrofotómetro apresenta duas lâmpadas, de deutério e de tungsténio, 

para obter os espetros na zona do ultravioleta e na zona do visível e infravermelho 

próximo, respetivamente, e um conjunto de lentes, espelhos e díodos (Figura 2.2).73 

 

 

Figura 2.2 – Sistema ótico do espetrofotómetro de ultravioleta-visível, Agilent UV-vis 8453 Spectroscopy System73-74 

 

 

A imagem do filamento da lâmpada de tungstênio é focada na abertura de 

descarga da lâmpada de deutério, permitindo que ambas as fontes de luz sejam 

oticamente combinadas e compartilhem o mesmo eixo da lente. Assim, a lente forma 
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um feixe de luz único e colimado, que antes de passar pela amostra, passa através de 

um filtro de correção da luz, que filtra qualquer radiação que apresente comprimento de 

onda inferior a 400 nm. Posteriormente a luz é dispersada num conjunto de díodos, 

permitindo o acesso a todos os comprimentos de onda.73-74 Este conjunto de díodos, 

para além de ser único neste tipo de espetrofotómetros, apresenta diversas vantagens, 

como por exemplo um varrimento espetral rápido, uma boa razão sinal-ruído, alta 

sensibilidade e ainda permitir a seleção do melhor comprimento de onda a usar.70, 75 

O espetrofotómetro Agilent UV-vis 8453 é de feixe único e por isso o espetro da 

amostra é obtido em dois passos. No primeiro passo é registado o espetro da referência 

e só depois se pode registar o espetro da amostra. O valor de absorvância é calculado 

com a correção do feixe luminoso, em que já é considerada a absorvância do branco. 

73-74 

Em todas as determinações de UV-vis foram utilizadas células de quartzo 

Suprasil® com capacidade de 3.5 cm3, 10.00 mm de percurso ótico e tampa hermética. 

 

 

2.3.2. Calibração da temperatura na célula do espetrofotómetro 

 

Para determinar a variação da temperatura real na célula termostatizada com o 

tempo, para uma determinada velocidade de aquecimento, é necessário efetuar uma 

calibração da temperatura. Para a calibração do sistema do banho termostatizado com 

circulação utilizou-se um termómetro de platina, Pt100, colocado na célula, efetuando 

rampas programadas de temperatura de 20 ºC a 100 ºC durante 80 minutos  

(1 ºC / minuto). Em cada experiência de calibração foram registados os valores de 

temperatura programada, temperatura do banho e temperatura da célula em função do 

tempo, em simultâneo com uma rampa de temperatura programada no banho, obtendo-

se, assim, a variação da temperatura na célula com o tempo programado. 

A partir dos resultados experimentais obtidos nos ensaios de calibração, foi 

determinada, por regressão linear, a equação que descreve a variação da temperatura 

na célula com o tempo, para a velocidade de varrimento de 1 ºC / minuto: 

 

t / oC = m t / s + b (1) 

 



 FCUP 

26 Realização Experimental e Cálculos 

 

No início do trabalho foram realizadas 3 experiências para confirmar calibrações 

efetuadas anteriormente. Ao longo do trabalho foi necessário substituir o suporte 

termostatizado e por essa razão houve necessidade de realizar novamente experiências 

de calibração. Assim, foram realizadas 6 experiências de calibração para o novo 

suporte.  

Nas Tabelas 2.3 e 2.4 são apresentados os resultados obtidos nas experiências 

de calibração efetuadas nos dois suportes, bem como os valores de R2 e das incertezas 

associadas ao declive (Δm) e ordenada na origem (Δb). Estes valores foram obtidos 

utilizando o ProjLin do programa Excel. 

 

 

Tabela 2.3 - Resultados dos ensaios de validação das calibrações realizadas para o 1º suporte. 

Experiência m b R2 Δm Δb 

1 0.01592 17.63 0.99998 0.00001 0.03 

2 0.01585 17.43 0.99998 0.00001 0.04 

3 0.01594 17.45 0.99998 0.00001 0.03 

Valor médio 0.01590 17.5    

Desvio padrão 0.00005 0.1    

 

 

 

Tabela 2.4 - Resultados da calibração da temperatura da célula do espetrofotómetro, para o 2º suporte. 

Experiência m b R2 Δm Δb 

1 0.01578 16.76 0.99996 0.00002 0.05 

2 0.01578 16.78 0.99995 0.00002 0.05 

3 0.01575 16.85 0.99995 0.00002 0.05 

4 0.01580 16.62 0.99995 0.00002 0.05 

5 0.01571 16.89 0.99995 0.00002 0.05 

6 0.01573 16.73 0.99994 0.00002 0.06 

Valor médio 0.01576 16.77    

Desvio padrão 0.00004 0.01    
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2.3.3. Espetros de absorção 

 

Para a acridina e a DCMA, foram registados espetros de soluções com 

concentração variável de composto em DMSO e espetros de soluções com 

concentração constante de composto para diferentes percentagens em volume de 

DMSO. No caso da DCMA também foram registados espetros de soluções com 

concentração variável em etanol e espetros de soluções com concentração constante 

para diferentes percentagens em volume de etanol. 

Antes de iniciar o estudo com soluções de ADN, foram registados espetros de 

soluções com diferentes concentrações de cada um dos compostos estudados. 

Para cada composto, foram registados espetros de dois tipos de séries de 

soluções, umas em que a concentração de ADN era constante e a concentração de 

composto variável e outras em que a concentração de composto era constante e a 

concentração de ADN variável. Procedeu-se também ao traçado de espetros de 

soluções contendo apenas ADN e contendo apenas composto. Os espetros de 

ADN+composto para uma concentração de composto constante foram registados 

também para soluções preparadas por titulação na célula. No método de titulação foram 

traçados espetros da solução inicial (composto), das soluções após 5 minutos de cada 

adição da solução de ADN+composto à solução de composto e da solução restante de 

ADN+composto. Todos os espetros foram obtidos a 20 ºC, para comprimentos de onda 

de 200 a 800 nm, utilizando o módulo Spectrum/Peaks, do programa UV-vis 

ChemStation Software. 

A partir dos espetros obtidos, calculou-se a soma dos espetros individuais de ADN 

e de composto, a subtração do espetro de ADN aos espetros de ADN+composto e a 

subtração dos espetros de composto aos espetros de ADN+composto. 

A resultante da soma dos espetros vai possibilitar a visualização da existência ou 

não de interação. Caso se verifique interação entre o composto e o ADN, o espetro 

resultante deverá ser diferente do espetro experimental de ADN+composto. 

A resultante da subtração dos espetros do composto aos espetros de 

ADN+composto vai permitir avaliar o efeito do composto no espetro de ADN e, 

eventualmente, verificar a existência de modificação da estrutura do ADN.  

A subtração do espetro de ADN aos espetros de ADN+composto vai permitir a 

verificação do efeito do ADN no espetro do composto. Caso exista interação, o espetro 

do composto na presença de ADN deverá ser diferente do espetro de composto na 
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ausência de ADN. As alterações verificadas, quando comparados os espetros 

resultantes da subtração com os espetros do composto, poderão sugerir o tipo de 

ligação envolvida.  

 

 

2.3.4. Determinação de constantes de ligação 

 

A interação entre compostos e ADN pode ser avaliada a partir da constante de 

ligação, que pode ser quantificada desde que haja variação de absorvância nos espetros 

de ADN+composto proveniente apenas da interação. 

Admitindo que o processo de ligação entre um composto X e ADN resulta na 

formação de apenas um complexo ADN-X (proporção 1:1), a constante de equilíbrio, K, 

pode ser expressa através da equação76 

 

K =
cADN-X

cX × cADN
 (2) 

 

em que cX representa a concentração de composto, cADN a concentração de ADN e  

cADN-X a concentração do complexo ADN-composto. 

Se todas as espécies envolvidas obedecerem à lei de Lambert-Beer, é possível 

relacionar a concentração com a absorvância (equações 3 a 6):77-78 

 

AX = εX × cX (3) 

AADN = εADN × cADN (4) 

AADN-X = εADN-X × cADN-X (5) 

Aobs = AADN-X + AADN + AX (6) 

 

em que AX é a absorvância do composto, AADN é a absorvância do ADN, AADN-X é a 

absorvância do complexo ADN-X, Aobs é a absorvância experimental, εX a absortividade 

molar do composto, εADN a absortividade molar do ADN e εADN-X a absortividade molar 

do complexo.  

Tendo em consideração balanços de massa, o facto de que a equação será 

aplicada a espetros com concentração de composto constante e concentração de ADN 

variável e que será aplicada a uma zona do espetro em que o ADN não absorve  
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(Aobs = AADN-X+AX e εADN = 0)76, a constante de ligação poderá ser calculada a partir da 

equação79-82 

 

Ao

A-Ao
=

εX

εADN-X - εX
+

εX

εADN-X - εX
× 

1

KcADN
 (7) 

 

em que Ao é a absorvância do composto e A é a absorvância do complexo  

ADN-composto. Deste modo, representando graficamente Ao/(A-Ao) vs. 1/cADN, é 

possível obter a constante de ligação dividindo a ordenada na origem pelo declive da 

reta obtida. 

No caso de o espetro do composto apresentar variações resultantes da presença 

de ADN para mais do que um comprimento de onda e haver variação desses mesmos 

comprimentos de onda devida à interação entre ambos, a equação será aplicada para 

comprimentos de onda fixos onde a absorvância do composto é máxima e será 

analisada a absorvância de ADN+composto para esses comprimentos de onda.80 

O cálculo da constante de ligação com base na equação 7 também pode ser 

efetuado a partir de espetros de soluções com concentração constante de ADN e 

concentração variável de composto. As condições de validade da equação teriam que 

ser as mesmas, ou seja, a zona espetral utilizada teria que ser uma zona em que o 

composto não absorve.76 

 

 

2.3.5. Curvas de desnaturação 

 

As experiências de desnaturação consistiram no registo da absorvância a 260 nm 

em função da temperatura, entre 20 ºC e 100 ºC, com uma rampa de aquecimento de  

1 ºC / minuto. Utilizando o módulo Kinetics, do programa Biochemical Analysis UV-vis 

Software, foram registados espetros de cada solução estudada em intervalos de 10 

segundos, durante uma rampa programada de temperatura. Usando os valores da 

calibração da temperatura na célula, as curvas obtidas de absorvância em função do 

tempo foram convertidas em curvas de absorvância em função da temperatura (equação 

1). 

Para todos os compostos em estudo, foram realizadas experiências de 

desnaturação de soluções de ADN (referência) e soluções de ADN+composto, onde 

apenas a concentração de composto variava. Registou-se também a variação da 
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absorvância a 260 nm com a temperatura de soluções de cada um dos compostos em 

estudo, utilizando as mesmas concentrações usadas nas soluções de ADN+composto. 

As curvas de desnaturação obtidas foram normalizadas, para ser possível fazer 

uma análise comparativa das mesmas. Para isso, calculou-se para cada curva 

experimental as curvas correspondentes de A-A20 e (A-A20)/A20, em que A20 representa 

a absorvância a 20 ºC. 

Com o objetivo de eliminar o efeito da variação de absorvância dos compostos, 

resultante do aquecimento, nas curvas de desnaturação, calcularam-se as curvas de 

absorvância corrigidas (Acorr), obtidas por subtração das curvas de aquecimento dos 

compostos às curvas de desnaturação de ADN+composto Comparando as curvas 

corrigidas com a curva de desnaturação de ADN sem composto, é possível verificar o 

efeito do composto na curva de desnaturação de ADN, resultante da interação entre 

ambos. 

 

 

2.3.6. Cálculo da fração de ADN desnaturado e do hipercromismo 

 

A partir dos valores experimentais e dos valores corrigidos de absorvância a  

260 nm em função da temperatura, calculou-se a fração de pares de bases de ADN 

desnaturado, θ, em função da temperatura, usando a equação:20-21 

 

θ = 
A(T) - AL(T)

AU(T) - AL(T)
 (8) 

 

em que AL e AU correspondem à absorvância da linha de base inferior e à absorvância 

da linha de base superior, respetivamente, da curva de desnaturação. Estas linhas são 

obtidas por extrapolação gráfica das regiões lineares da curva de desnaturação, antes 

e depois do aumento de absorvância característico, como se pode ver na Figura 2.3. 

Representando os valores de θ em função da temperatura, determinaram-se os 

valores de temperatura de desnaturação, Tm, definida como a temperatura na qual 

metade do ADN se encontra desnaturado.7, 20-21 A temperatura de desnaturação foi 

calculada por interpolação linear nos gráficos de θ em função da temperatura. 
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Figura 2.3 – Representação da absorvância em função da temperatura de uma experiência de desnaturação térmica. 

 

 

O valor de hipercromismo a 260 nm foi calculado a partir da equação11, 18 

 

H260= 
AU(T) - AL(T)

 AL(T)
  (9) 

 

em que AL(T) e AU(T) são as absorvâncias da amostra nativa e desnaturada, 

respetivamente, à temperatura T. Os valores de hipercromismo das curvas de ADN e 

de ADN+composto foram determinados, em cada experiência, para a temperatura de 

desnaturação, e para uma temperatura em que o ADN estivesse completamente 

desnaturado, 80 ºC ou 90 ºC. 

 

 

2.4. Viscosimetria 

 

A viscosidade é a resistência de um fluido ao cisalhamento ou escoamento e é 

uma medida da propriedade da adesão/coesão ou da resistência do fluido ao fluxo. A 

resistência é causada pelo atrito intermolecular exercido quando as camadas de fluido 

tentam deslizar umas nas outras.83 

AU

AL

A

t / ºC
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A adição de uma macromolécula (por exemplo, ADN) a uma solução provoca um 

aumento da viscosidade da solução. A viscosidade relativa da solução (razão entre a 

viscosidade da solução com e sem a macromolécula) depende da concentração, da 

forma e do volume que ocupa a macromolécula.62, 83-85 

Medições de viscosidade de soluções de ADN podem ser relacionadas com 

alterações no comprimento da cadeia do ADN, resultantes da ligação de compostos, 

com base na equação apresentada por Cohen e Eisenberg.61-63 

 

(
L

Lo
)

3

= (
η

ηo

)  ↔ (
L

Lo
) = (

η

ηo

)

1
3⁄

  (10) 

 

em que L e Lo são os comprimentos da cadeia de ADN e η e ηo são as viscosidades 

intrínsecas da solução na presença e ausência de composto, respetivamente.  

Dependendo do tipo de ligação, o comprimento da cadeia de ADN pode ou não 

ser afetado. A ligação por intercalação provoca um aumento da separação dos pares de 

bases, aumentando assim o comprimento e a viscosidade do ADN. Por outro lado, a 

ligação de compostos nos sulcos do ADN geralmente não provoca alterações 

significativas no comprimento da cadeia e, portanto, na viscosidade. As interações 

eletrostáticas aos grupos fosfato pode provocar uma contração e encurtamento da 

cadeia, diminuindo assim a viscosidade.47, 56, 63, 86 

 

 

2.4.1. Equipamento utilizado 

 

Nas experiências de viscosidade utilizou-se um viscosímetro Lovis 2000 ME 

acoplado a um densímetro DMATM 4500 M (Figura 2.4).  

O viscosímetro Lovis 2000 ME é um viscosímetro de bola rolante (rolling ball), 

especialmente indicado para líquidos de baixa viscosidade. A amostra é colocada num 

capilar de vidro que é introduzido num bloco capilar com temperatura controlada. Este 

bloco pode ser inclinado com um ângulo predefinido variável. A variação do ângulo de 

inclinação permite alargar a faixa de medição de um capilar e submeter uma amostra a 

diferentes taxas de cisalhamento.87 
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Figura 2.4 - Viscosímetro, Lovis 2000 ME, acoplado a um densímetro, DMATM 4500 M. 

 

 

O viscosímetro de bola rolante é baseado no princípio de Höppler, tal como o 

viscosímetro clássico de queda de bola, medindo o tempo necessário para uma bola 

rolar através de um tubo capilar fechado cheio com a amostra, inclinado, sendo medido 

o tempo de rolamento da bola entre duas marcas definidas. 

Utilizou-se o método Lovis/DMA no modo Standard. As medições foram efetuadas 

colocando a amostra num capilar de vidro de diâmetro interno 1.59 mm, com uma esfera 

de aço no seu interior, que é colocado num bloco com temperatura controlada. O bloco 

é inclinado nos dois sentidos até encontrar o ângulo ótimo para realizar a medição. 

Posteriormente, o aparelho regista o tempo que a esfera demora a percorrer a solução 

inserida no capilar, nos dois ângulos de rotação e converte-o em viscosidade.87 

Como o viscosímetro está acoplado a um densímetro, é possível também, ao 

mesmo tempo que é medida a viscosidade, medir a densidade da solução graças ao 

capilar em forma de U no interior do equipamento. O aparelho faz o número de medições 

necessárias até atingir um coeficiente mínimo de variação entre medições, que está 

definido por defeito com o valor de 0.10%.87  

 

 

2.4.2. Medições de viscosidade 

 

Antes de se proceder às experiências de viscosidade foi necessário realizar uma 

calibração do equipamento com água ultrapura (Anton Paar).  
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As medições de viscosidade foram efetuadas para soluções com concentração de 

ADN constante e concentração variável de composto. Para cada conjunto de soluções 

procedeu-se também ao registo da viscosidade da respetiva solução de ADN. Todas as 

determinações foram realizadas a 20 ºC. 

A partir dos resultados obtidos, será representada a razão entre a viscosidade das 

soluções de ADN+composto e a viscosidade da solução de ADN (η/ηo) em função da 

razão de concentrações ADN-composto.  

 

 

2.5. Espetroscopia de fluorescência 

 

Luminescência é a emissão de luz de qualquer substância e ocorre a partir de 

estados eletronicamente excitados. A luminescência pode ser dividida em duas 

categorias, fluorescência e fosforescência, dependendo da natureza do estado 

excitado.88 O fenómeno da fluorescência é atribuído ao deslocamento de um eletrão da 

camada externa de um átomo (estado fundamental) para um nível de energia mais alto 

(estado excitado), que ao regressar ao nível fundamental passa por vários níveis de 

transmissão e emite um fotão.89-90 Em geral, a luz emitida tem um comprimento de onda 

maior que o da energia excitante (lei de Stokes).88, 90 

Fenómenos de fluorescência ocorrem tipicamente para compostos aromáticos, 

em que o espetro de emissão varia com a estrutura e com o solvente.88 

 

 

2.5.1. Equipamento utilizado 

 

Nas experiências de fluorescência utilizou-se um espetrofotómetro de 

fluorescência Horiba FluoroMax-4 (Figura 2.5). Os espetros foram adquiridos com o 

programa FluorEssenceTM fornecido pelo fabricante. Este espetrofotómetro apresenta 

uma fonte de luz composta por uma lâmpada de arco de xénon e monocromadores de 

excitação e emissão.91 

O espetrofotómetro de fluorescência Horiba FluoroMax-4 opera da seguinte forma: 

uma fonte de luz contínua (iluminador) incide sobre o monocromador de excitação, que 

seleciona uma faixa de comprimentos de onda. Essa excitação monocromática é 

direcionada para a amostra que emite luminescência. A luminescência é direcionada 
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para o monocromador de emissão, que seleciona também uma faixa de comprimentos 

de onda e ilumina o detetor. O sinal é reportado ao controlador de sistema e ao software 

do computador.91 

 

 

Figura 2.5 - Espetrofluorímetro, Horiba FluoroMax-4. 91 

 

 

O equipamento permite obter espetros 3D das soluções a testar, em que mede a 

intensidade de fluorescência para vários comprimentos de onda de excitação e de 

emissão. O aparelho vai fixando o comprimento de onda de excitação e mede a 

intensidade de fluorescência para a gama de comprimentos de onda de emissão 

escolhidos. O menu apresenta ainda outras opções. Neste estudo foram utilizadas as 

opções que permitem obter espetros de emissão de fluorescência para um comprimento 

de onda de excitação fixo e espetros de excitação para um comprimento de onda de 

emissão fixo. 

O aparelho apresenta um máximo de intensidade de fluorescência de 2 x 106 cps, 

a partir desse valor a linearidade dos resultados pode não se verificar.91 

Em todas as determinações de fluorescência foram utilizadas células pretas 

Hellma® (105.251-QS) de quartzo Suprasil® com capacidade mínima de 45 x 10-3 cm3 

e percurso ótico 3 x 3 mm. 

 

 

2.5.2. Espetros de fluorescência  

 

Antes de se proceder ao registo dos espetros de fluorescência de soluções de 

composto e de composto+ADN, foi necessário fazer um espetro 3D de uma solução de 
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composto para determinar qual o comprimento de onda de excitação a usar, que deve 

ser aquele para o qual se obtém um máximo de intensidade de fluorescência. 

Depois de escolhido o comprimento de onda de excitação, registaram-se espetros 

de emissão de fluorescência para concentrações crescentes de composto, de modo a 

verificar qual o intervalo de concentração em que a variação de fluorescência com a 

concentração é linear. Com base nestes resultados, escolheu-se a concentração de 

composto a utilizar e registaram-se espetros de emissão de fluorescência de soluções 

de composto+ADN, onde apenas a concentração de ADN variou. Foram registados 

também espetros de soluções de ADN e de uma solução contendo apenas o solvente 

usado (branco), para garantir que estas soluções não apresentavam fluorescência. 

 

 

2.5.3. Tratamento de resultados 

 

A ligação do composto ao ADN pode provocar diminuição ou aumento da 

intensidade de fluorescência característica do composto. O quenching é um fenómeno 

caracterizado pela diminuição da intensidade de fluorescência do fluoróforo, devida ao 

contacto deste com um quencher (ADN) que não apresenta fluorescência.88 Quando 

este fenómeno é verificado, pode-se aplicar a equação clássica de Stern-Volmer:88 

 

Fo

F
=1+ KSV×cADN (11) 

 

em que F0 e F são as intensidades de fluorescência na ausência e a presença de ADN, 

respetivamente, e KSV é a constante de Stern-Volmer.88 Deste modo, representando a 

razão entre a intensidade de fluorescência da solução de composto e a intensidade de 

fluorescência das soluções de composto+ADN (F0/F) em função da concentração de 

ADN é possível obter, a partir do declive, a constante de Stern-Volmer.  

A constante de Stern-Volmer é indicativa da acessibilidade do fluoróforo ao 

quencher e da eficiência do quenching resultante da presença de ADN.63, 89, 92 Assim, 

valores baixos de KSV poderão ser indicativos de que o fluoróforo está no interior da 

estrutura da macromolécula, enquanto valores elevados indicam que o fluoróforo poderá 

estar livre em solução ou a interagir com a superfície da molécula.88 Desvios à 

linearidade desta equação poderão ser devidos à presença dos dois fenómenos de 



FCUP  

Realização Experimental e Cálculos  37 

 

 

quenching possíveis (estático e dinâmico) ou à presença de mais do que um fluoróforo 

em solução.88 

 

 

2.6. Apresentação dos resultados experimentais 

 

Os resultados obtidos para cada composto irão ser apresentados pela seguinte 

ordem: resultados obtidos por UV-vis, resultados obtidos por viscosimetria e resultados 

obtidos por espetroscopia de fluorescência. 

Em primeiro lugar são apresentados os espetros registados nos estudos de 

solubilidade e efeito do solvente e seguidamente são apresentados os espetros dos 

compostos, para diferentes concentrações, em solução aquosa de tampão fosfato com 

1% (V/V) de DMSO ou 2% (V/V) de DMSO e 20% (V/V) de etanol no caso da DCMA.  

Seguidamente são apresentados os espetros de absorção obtidos em dois tipos 

de experiências, um em que se manteve a concentração de ADN constante, variando a 

concentração de composto e outro em que se manteve constante a concentração de 

composto, variando a concentração de ADN. A partir dos espetros de ADN+composto 

com concentração de ADN constante são calculados e apresentados também os 

espetros resultantes da soma dos espetros individuais de composto e ADN, da 

subtração do espetro do composto ao espetro de ADN+composto e da subtração do 

espetro de ADN ao espetro de ADN+composto.  

Relativamente às experiências de desnaturação térmica, são apresentadas as 

curvas de desnaturação obtidas para soluções com concentração fixa de ADN e 

concentrações variáveis de composto, bem como as curvas de aquecimento de 

composto com as mesmas concentrações das soluções de ADN+composto. Nos casos 

em que se justificar serão apresentadas também as curvas corrigidas, resultantes da 

subtração das curvas de aquecimento do composto às curvas de desnaturação de 

ADN+composto. A partir das curvas de desnaturação, são calculados os valores de 

fração de desnaturação de ADN, θ, e apresentadas as curvas de fração de 

desnaturação em função da temperatura e os valores de temperatura de desnaturação, 

Tm, e hipercromismo a 260 nm, H260, para os valores de temperatura de desnaturação e 

para valores de temperatura em que o ADN está completamente desnaturado, 80 ºC ou 

em alguns casos 90 ºC. 
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No caso da DCMA também foi realizado o estudo da interação com o ADN por 

espetroscopia de UV-vis utilizando como solvente etanol, sendo os resultados deste 

estudo apresentados pela mesma ordem dos estudos realizados com o solvente DMSO. 

De seguida são apresentados os resultados de viscosimetria para soluções com 

concentração de ADN constante e concentração variável de composto e por fim são 

apresentados espetros de fluorescência registados para soluções com concentração 

variável de composto e os espetros de fluorescência para soluções com concentração 

constante de composto e concentração variável de ADN. 

 



 

 

3. Interação da 6,9-dicloro-2-metoxiacridina 

com ADN 

 

 

 

3.1. Resultados obtidos por espetroscopia de UV-vis 
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3. Interação da 6,9-dicloro-2-metoxiacridina com 

ADN 

 

3.1. Resultados obtidos por espetroscopia de UV-vis 

 

3.1.1. Soluções aquosas com 2% (V/V) de DMSO 

 

3.1.1.1. Espetros de absorção (soluções com 24 h) 

 

Para determinar os comprimentos de onda de absorção máxima da DCMA e 

verificar se a absorvância dos picos varia linearmente com a concentração, registaram-

se espetros de DCMA com diferentes concentrações em soluções com percentagem 

constante de DMSO. Na Figura 3.1 estão representados os espetros obtidos para 

soluções de DCMA com concentrações compreendidas entre 5 x 10-6 e 1.5 x 10-4 mol 

dm-3 em DMSO. 

 

 

Figura 3.1 – Espetros de absorção de soluções com diferentes concentrações de DCMA em DMSO: 5.55 x 10-6 mol  

dm-3 (―), 1.11 x 10-5 mol dm-3 (―), 2.22 x 10-5 mol dm-3 (―), 3.33 x 10-5 mol dm-3 (―), 5.00 x 10-5 mol dm-3 (―),  

8.05 x 10-5 mol dm-3 (―), 1.03 x 10-4 mol dm-3 (―) e 1.44 x 10-4 mol dm-3 (― ―). 
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Como se pode ver na Figura 3.1, a DCMA em DMSO apresenta cinco picos, um 

na zona dos 250 a 280 nm, correspondente a transições eletrónicas do tipo π→π* nos 

anéis benzénicos, e os outros quatro picos com absorvâncias máximas para os 

comprimentos de onda de 338, 355, 387 e 407 nm, correspondentes a transições 

eletrónicas n→ π* entre os eletrões não compartilhados dos substituintes existentes na 

molécula e os eletrões dos anéis benzénicos.71-72  

O pico de absorvância máxima na zona do UV apresenta uma variação no 

comprimento de onda para concentrações superiores a 5 x 10-5 mol dm-3 e a sua 

absorvância não varia linearmente com a concentração. Para os picos observados na 

zona do visível, verifica-se que a absorvância varia linearmente com a concentração de 

DCMA apenas para concentrações inferiores a 5 x 10-5 mol dm-3, como se pode ver na 

Figura 3.2. 

 

 

Figura 3.2 – Representação gráfica da absorvância dos picos a 338 nm (  ), 355 nm (  ), 387 nm (  ) e 407 nm (  ) 

em função da concentração de DCMA em DMSO. 

 

 

Para determinar o efeito da percentagem de DMSO nos espetros de DCMA, 

registaram-se espetros de soluções de DCMA com concentração constante e 

percentagens de DMSO de 2 a 100% (V/V). Na Figura 3.3 encontram-se representados 

os espetros obtidos para soluções de DCMA 2 x 10-5 mol dm-3 e percentagens de DMSO 

de 2, 10, 30, 40 e 50%. 
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Figura 3.3 – Espetros de absorção de soluções de DCMA 2.08 x 10-5 mol dm-3 com diferentes % (V/V) de DMSO: 50 (―), 

40 (―), 30 (―), 10 (―) e 2 (―) %. 

 

 

Na Figura 3.3, observam-se elevados valores de absorvância na zona dos 260 nm 

para percentagens elevadas de DMSO. No entanto, para percentagens de DMSO 

inferiores a 10% os valores de absorvância são relativamente pequenos. 

Efetuou-se o registo de espetros de soluções de DCMA com concentrações 

compreendidas entre 1 x 10-5 e 2 x 10-4 mol dm-3, em 2% (V/V) de DMSO, de forma a 

verificar se a absorvância máxima dos picos característicos do espetro de DCMA varia 

linearmente com a concentração. Na Figura 3.4 estão representados os espetros de 

DCMA obtidos. 

O espetro de DCMA em 2% de DMSO apresenta três picos, uma banda larga entre 

230 e 290 nm na zona de absorção do ADN (260 nm) e outros dois picos na zona do 

visível com máximos de absorção que variam ligeiramente com o aumento da 

concentração de 404 a 405 nm e de 426 a 429 nm. A absorvância destes picos, 

característicos do espetro de DCMA não varia linearmente com a concentração. Os 

espetros de DCMA apresentam ainda linhas de base com absorvâncias consideráveis 

em toda a zona do visível, que aumentam com o aumento da concentração, o que pode 

ser atribuído a dispersão de luz (light scattering).70 Mesmo efetuando a correção da linha 

de base dos espetros, a lei de Lambert-Beer continua a não ser verificada. 
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A ocorrência de dispersão de luz, traduzida por valores de absorvância 

significativamente superiores a zero, na zona do espetro onde não ocorre absorção, 

pode ser explicada pela existência de agregados microscópicos de DCMA em solução. 

93-94 

 

 

Figura 3.4 – Espetros de absorção de soluções com diferentes concentrações de DCMA em 2% (V/V) de DMSO:  

1.03 x 10-5 mol dm-3 (―), 2.05 x 10-5 mol dm-3 (―), 5.13 x 10-5 mol dm-3 (―), 6.16 x 10-5 mol dm-3 (―), 9.24 x 10-5 mol  

dm-3 (―), 1.03 x 10-4 mol dm-3 (―), 1.23 x 10-4 mol dm-3 (― ―), 1.54 x 10-4 mol dm-3 (― ―) e 2.05 x 10-4 mol dm-3 (― ―). 

 

 

As experiências em que se manteve a concentração de ADN constante, variando 

a concentração de DCMA, foram efetuadas para soluções de ADN com diferentes 

concentrações, variando, em cada caso, a concentração de DCMA entre 1 x 10-5 e  

1 x 10-4 mol dm-3. Para cada solução de ADN foram registados espetros de UV-vis para 

soluções de ADN+DCMA, para a solução contendo apenas ADN e para soluções de 

DCMA com as mesmas concentrações das soluções de ADN+DCMA. Na Figura 3.5 

apresentam-se os espetros obtidos para cinco soluções com concentração de ADN  

9.75 x 10-5 mol dm-3 e diferentes concentrações de DCMA, assim como os espetros de 

soluções de DCMA com as mesmas concentrações das soluções de ADN+DCMA. 
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Figura 3.5 – Espetros de absorção de soluções de ADN 9.75 x 10-5 mol dm-3 (―) com diferentes concentrações de DCMA: 

1.03 x 10-5 mol dm-3 (―), 2.05 x 10-5 mol dm-3 (―), 5.13 x 10-5 mol dm-3 (―), 8.21 x 10-5 mol dm-3 (―) e 1.03 x 10-4 mol  

dm-3 (―). A tracejado os espetros de DCMA para as concentrações 1.03 x 10-5 mol dm-3 (― ―), 2.05 x 10-5 mol dm-3  

(― ―), 5.13 x 10-5 mol dm-3 (― ―), 8.21 x 10-5 mol dm-3 (― ―) e 1.03 x 10-4 mol dm-3 (― ―). 

 

 

Os espetros de ADN+DCMA apresentam um pico de elevada absorvância com 

um máximo a 257 nm, resultante do espetro de DCMA e ADN, que aumenta com o 

aumento da concentração de DCMA. Na zona do visível observa-se também os picos 

característicos do espetro de DCMA. 

Contrariamente ao que se observa na zona do UV, em que ambas as espécies 

absorvem para os mesmos comprimentos de onda, na zona do visível só absorve a 

DCMA. Na Figura 3.6 apresenta-se uma ampliação dos espetros na zona do visível, 

para ser facilitada a visualização das alterações resultantes da presença de ADN em 

solução.  
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Figura 3.6 – Espetros de absorção na zona do visível de soluções de ADN 9.75 x 10-5 mol dm-3 (―) com diferentes 

concentrações de DCMA: 1.03 x 10-5 mol dm-3 (―), 2.05 x 10-5 mol dm-3 (―), 5.13 x 10-5 mol dm-3 (―), 8.21 x 10-5 mol  

dm-3 (―) e 1.03 x 10-4 mol dm-3 (―). A tracejado os espetros de DCMA para as concentrações 1.03 x 10-5 mol dm-3  

(― ―), 2.05 x 10-5 mol dm-3 (― ―), 5.13 x 10-5 mol dm-3 (― ―), 8.21 x 10-5 mol dm-3 (― ―) e 1.03 x 10-4 mol dm-3 (― ―). 

 

 

Os espetros de ADN+DCMA na zona do visível apresentam 2 picos com máximos 

de absorvância a 405 nm e 427 nm. Estes espetros, quando comparados com os 

espetros de DCMA na ausência de ADN para as mesmas concentrações, apresentam 

valores de absorvância superiores e comprimentos de onda ligeiramente menores, o 

que indica a existência de ligação da DCMA com o ADN. Verifica-se ainda que a 

diferença entre os espetros de DCMA e os espetros de DCMA na presença de ADN 

aumenta com o aumento a concentração de DCMA. Este efeito foi já observado para a 

ligação de outros derivados da acridina a ADN.95 

Calculou-se, para cada solução de ADN+DCMA, a soma dos espetros individuais 

de ADN e DCMA com as mesmas concentrações. Na Figura 3.7 são apresentados 

(apenas para três concentrações de DCMA, para melhor visualização) os espetros 

obtidos experimentalmente de ADN+DCMA, o espetro de ADN, os espetros de DCMA 

e os espetros resultantes da soma.  
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Figura 3.7 – Espetros de absorção de soluções de ADN 9.75 x 10-5 mol dm-3 (―), DCMA 1.03 x 10-5 mol dm-3 (―),  

5.13 x 10-5 mol dm-3 (―) e 1.03 x 10-4 mol dm-3 (―) e ADN com diferentes concentrações de DCMA: 1.03 x 10-5 mol dm-3 

(―), 5.13 x 10-5 mol dm-3 (―) e 1.03 x 10-4 mol dm-3 (―).A tracejado os espetros da soma dos espetros de ADN e DCMA 

para as concentrações 1.03 x 10-5 mol dm-3 (― ―), 5.13 x 10-5 mol dm-3 (― ―) e 1.03 x 10-4 mol dm-3 (― ―). 

 

 

Os espetros experimentais de ADN+DCMA apresentam valores de absorvância 

maiores do que os valores obtidos para os espetros resultantes da soma dos espetros 

individuais de ADN e DCMA, sendo esta diferença tanto maior quanto maior é a 

concentração de DCMA presente em solução, indicando assim a interação entre ambos. 

Para avaliar o efeito da ligação no espetro de absorção de DCMA, subtraiu-se a cada 

um dos espetros de ADN+DCMA o espetro de ADN. Se não houvesse ligação entre 

ADN e DCMA o espetro resultante da diferença (para cada concentração) devia 

reproduzir o espetro do composto. Na Figura 3.8 estão representados os espetros 

resultantes da subtração e os espetros experimentais para três concentrações de 

DCMA. 
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Figura 3.8 – Espetros de absorção de soluções de DCMA: 1.03 x 10-5 mol dm-3 (―), 5.13 x 10-5 mol dm-3 (―) e  

1.03 x 10-4 mol dm-3 (―). A tracejado os espetros resultantes da subtração do espetro de ADN aos espetros de 

ADN+DCMA para as concentrações 1.03 x 10-5 mol dm-3 (― ―), 5.13 x 10-5 mol dm-3 (― ―) e 1.03 x 10-4 mol dm-3  

(― ―). 

 

 

Verifica-se para todas as concentrações de DCMA que o espetro resultante da 

subtração apresenta valores de absorvância superiores aos valores de absorvância dos 

espetros de DCMA e a diferença é tanto maior quanto maior a concentração de DCMA, 

confirmando assim a interação entre a DCMA e o ADN.  

Efetuando a subtração dos espetros de DCMA aos espetros de ADN+DCMA 

verifica-se o efeito da DCMA no espetro de ADN. Como se pode ver na Figura 3.9, os 

espetros resultantes da subtração apresentam valores de absorvância superiores aos 

valores obtidos experimentalmente para o espetro de ADN. 
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Figura 3.9 – Espetros de absorção de soluções de ADN 9.75 x 10-5 mol dm-3 (―) e espetros resultantes da subtração dos 

espetros de DCMA aos espetros de ADN+DCMA: 1.03 x 10-5 mol dm-3 (―), 5.13 x 10-5 mol dm-3 (―) e 1.03 x 10-4 mol  

dm-3 (―). 

 

 

O hipercromismo verificado na banda de absorção do ADN ligado, quando 

comparado com a banda de absorção do ADN livre, pode ser explicado pela ocorrência 

de intercalação da DCMA na hélice do ADN, originando o desenrolar parcial da molécula 

de ADN, o que causa um alongamento da hélice.26, 29, 46, 96 Por outro lado, não se observa 

hipocromismo nem deslocamento batocrómico das bandas caraterísticas da DCMA 

(Figuras 3.6 e 3.8) resultantes da ligação ao ADN, o que seria de esperar numa ligação 

por intercalação.29 Este facto pode ser explicado pela ocorrência de outras alterações 

da DCMA em solução, eventualmente relacionadas com a ocorrência de dimerização, 

ou pela existência de um modo de ligação misto da DCMA ao ADN, tal como observado 

para outros compostos.3, 50, 59, 97-99 

 

 

3.1.1.2. Curvas de desnaturação (soluções com 24 h) 

 

Foram realizadas experiências de desnaturação térmica para duas soluções de 

ADN e DCMA, com a mesma concentração de ADN e diferentes concentrações de 

DCMA. Registaram-se os valores de absorvância a 260 nm em função da temperatura 
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para as soluções de ADN+DCMA, para a solução contendo apenas ADN e para 

soluções de DCMA com as mesmas concentrações das soluções de ADN+DCMA. 

Foram também acompanhadas as variações de absorvância com a temperatura dos 

picos de absorvância máxima do espetro de DCMA na zona do visível. 

Na Figura 3.10 está representada a absorvância a 260 nm em função da 

temperatura para uma solução de ADN 6.05 x 10-5 mol dm-3, para soluções de 

ADN+DCMA com concentrações de DCMA 9.71 x 10-6 mol dm-3 e 2.05 x 10-5 mol dm-3 

e para soluções de DCMA com as mesmas concentrações das soluções de 

ADN+DCMA. 

A partir das curvas experimentais de ADN+DCMA foram calculados os valores de 

A-A20 e representados em função da temperatura, na Figura 3.11.  

 

 

Figura 3.10 – Absorvância a 260 nm em função da temperatura de soluções de ADN 6.05 x 10-5 mol dm-3 (―) e ADN 

com diferentes concentrações de DCMA: 9.71 x 10-6 mol dm-3 (―) e 2.05 x 10-5 mol dm-3 (―). A tracejado a absorvância 

a 260 nm em função da temperatura de soluções de DCMA: 9.71 x 10-6 mol dm-3 (― ―) e 2.05 x 10-5 mol dm-3 (― ―). 

 

 

0.000

0.500

1.000

1.500

2.000

20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0

A

t / ºC



FCUP  

Interação da 6,9-dicloro-2-metoxiacridina com ADN  51 

 

 

 

Figura 3.11 – Curvas de desnaturação térmica (A-A20 vs. t / ºC) de soluções de ADN 6.05 x 10-5 mol dm-3 (―), DCMA 

9.71 x 10-6 mol dm-3 (― ―) e 2.05 x 10-5 mol dm-3 (― ―) e ADN com diferentes concentrações de DCMA: 9.71 x 10-6 mol 

dm-3 (―) e 2.05 x 10-5 mol dm-3 (―). 

 

 

As curvas de ADN+DCMA apresentam um aumento de absorvância a 260 nm 

antes da desnaturação da molécula de ADN, que pode ser atribuído ao DCMA, dado 

que a absorvância deste aumenta acentuadamente com o aumento da temperatura. 

Quando se compara as curvas de ADN+DCMA com a curva de desnaturação de ADN, 

verifica-se um aumento bastante acentuado da absorvância com o aumento da 

temperatura após a desnaturação do ADN, sendo este aumento não só devido à 

desnaturação da molécula de ADN, mas também devido ao DCMA. A forma das curvas 

de desnaturação de ADN+DCMA sugere ainda que o processo de desnaturação possa 

ocorrer em mais que um passo. Devido à inexistência de um patamar superior nas 

curvas de desnaturação de ADN+DCMA, não foi possível calcular os valores de θ a 

partir destas curvas. 

 

 

3.1.1.3. Estabilidade das soluções de DCMA 

 

No decorrer das experiências de UV-vis descritas anteriormente, verificou-se a 

formação de agregados macroscópicos nas soluções aquosas de DCMA e DCMA+DNA, 
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ao fim de alguns dias no frigorífico depois de efetuadas as experiências, aumentando 

visivelmente as dimensões dos agregados com o tempo. Este facto confirma que a 

dispersão de luz observada nos espetros de DCMA pode ser devida à existência de 

agregados microscópicos em solução, ao fim de 24 horas. Nesse caso, o aumento 

acentuado de absorvância das soluções de DCMA com a temperatura pode ser 

explicado pela separação de agregados, resultante do aquecimento. Em face destes 

resultados, decidiu-se avaliar a estabilidade das soluções de DCMA ao longo do tempo. 

Para avaliar a estabilidade de soluções de ADN+DCMA e de DCMA com o tempo, 

foram preparadas soluções de ADN+DCMA e DCMA com concentração de ADN  

6.06 x 10-5 mol dm-3 e concentrações de DCMA de 1 x 10-5 a 5 x 10-5 mol dm-3 e foram 

registados espetros 1 h, 24 h e 48 h após a preparação das soluções. Nas Figuras 3.12 

e 3.13 estão representados os espetros de ADN+DCMA e os espetros de DCMA, 

respetivamente, para a concentração de DCMA 5.20 x 10 -5 mol dm-3. 

 

 
Figura 3.12 – Espetros de absorção de soluções de ADN 6.06 x 10-5 mol dm-3 (―) e de ADN+DCMA 5.20 x 10-5 mol  

dm-3 1 h (―), 24 h (―) e 48 h (―) após a preparação da solução. 
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Figura 3.13 – Espetros de absorção da solução de DCMA 5.20 x 10-5 mol dm-3 1 h (―), 24 h (―) e 48 h (―) após a 

preparação da solução. 

 

 

Como se pode ver na Figura 3.12, os valores de absorvância do espetro de 

ADN+DCMA 5.20 x 10-5 mol dm-3 diminuem com o tempo, tanto na zona do UV onde 

ambas as espécies presentes absorvem, como na zona do visível onde apenas a DCMA 

absorve. Este efeito é menos acentuado para as soluções de ADN+DCMA com 

concentrações menores de DCMA. Para as soluções de DCMA, observou-se para todas 

as soluções, com diferentes concentrações, uma diminuição considerável da 

absorvância com o tempo, tanto na zona do UV como na zona do visível. Este conjunto 

de resultados pode ser explicado pela ocorrência de dimerização / agregação da DCMA 

ao longo do tempo, tal como verificado para outros compostos semelhantes, como a 

proflavina e a acridina laranja (3,6-bis(dimetilamino)acridina).62, 97, 100-101 

Em face dos resultados obtidos, repetiu-se o estudo anterior, mas efetuando as 

determinações espetrofotométricas 1 h após a preparação das soluções. 

 

 

3.1.1.4. Espetros de absorção (soluções com 1 h) 

 

Os espetros de ADN+DCMA obtidos para soluções com concentração de ADN 

constante e concentração de DCMA variável apresentaram o mesmo tipo de variação 
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observado anteriormente, ou seja, aumento da absorvância na zona do UV com o 

aumento da concentração de DCMA e aumento da absorvância dos picos na zona do 

visível, quando comparados com os espetros de DCMA para as mesmas concentrações. 

 

Com o objetivo de calcular a constante de ligação ADN-DCMA, registaram-se 

espetros de soluções de DCMA+ADN com concentração de DCMA constante e 

concentração de ADN variável. As soluções foram preparadas por titulação, diretamente 

na célula, sendo a concentração de DCMA 2.08 x 10-5 mol dm-3 e as concentrações de 

ADN compreendidas entre 5 x 10-6 e 5 x 10-5 mol dm-3. Registaram-se também espetros 

para soluções preparadas independentemente, mas os resultados obtidos não foram 

reprodutíveis, pelo que não se prosseguiu com o seu tratamento. 

Na Figura 3.14 representa-se a razão Ao/(A-Ao) em função do inverso da 

concentração de ADN para os comprimentos de onda dos picos 404 nm e 426 nm, em 

que A representa a absorvância dos espetros de DCMA+ADN e Ao a absorvância do 

espetro de DCMA. 

 

 

Figura 3.14 – Representação gráfica da razão Ao/(A-Ao) em função do inverso da concentração de ADN para soluções 

de DCMA 2.08 x 10-5 mol dm-3+ADN, para os picos de absorvância máxima do espetro de DCMA 404 nm (  ) e 426 nm 

(  ). 
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Os valores obtidos para a constante de ligação ADN-DCMA para 404 nm e  

426 nm foram, respetivamente, 1.8 x 104 mol-1 dm3 e 1.3 x 104 mol-1 dm3. A ordem de 

grandeza da constante de ligação obtida sugere que a ligação da DCMA ao ADN é por 

intercalação.29, 96, 102-103 

 

 

3.1.1.5. Curvas de desnaturação (soluções com 1 h) 

 

Foram efetuadas experiências de desnaturação térmica para soluções de ADN 

com duas concentrações, 5 x 10-5 mol dm-3 e 1 x 10-4 mol dm-3, variando em cada caso 

a concentração de DCMA de 1 x 10-5 a 5 x 10-5 mol dm-3. 

Nas Figuras 3.15 e 3.16 encontram-se representadas as curvas de desnaturação 

de ADN+DCMA e as curvas de aquecimento de DCMA para concentrações de ADN 

5.23 x 10-5 mol dm-3 e 1.05 x 10-4 mol dm-3, respetivamente. 

 

 

Figura 3.15 – Absorvância a 260 nm em função da temperatura de soluções de ADN 5.23 x 10-5 mol dm-3 (―) e ADN 

com diferentes concentrações de DCMA: 1.04 x 10-5 mol dm-3 (―), 2.08 x 10-5 mol dm-3 (―) e 5.20 x 10-5 mol dm-3 (―). 

A tracejado a absorvância a 260 nm em função da temperatura de soluções de DCMA: 1.04 x 10-5 mol dm-3 (― ―),  

2.08 x 10-5 mol dm-3 (― ―) e 5.20 x 10-5 mol dm-3 (― ―). 

 

 

Como se pode ver na Figura 3.15, as curvas de desnaturação de ADN+DCMA e 

de aquecimento de DCMA com concentração de DCMA 5.20 x 10-5 mol dm-3 apresentam 
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uma descida de absorvância com o aumento da temperatura até aos 60 ºC. Assim, 

subtraiu-se uma reta, ajustada no patamar inicial das curvas, aos valores de absorvância 

a 260 nm, tendo-se obtido as curvas que estão representadas na Figura 3.17.  

 

 

Figura 3.16 – Absorvância a 260 nm em função da temperatura de soluções de ADN 1.05 x 10-4 mol dm-3 (―) e ADN 

com diferentes concentrações de DCMA: 1.04 x 10-5 mol dm-3 (―), 2.08 x 10-5 mol dm-3 (―) e 5.20 x 10-5 mol dm-3 (―). 

A tracejado a absorvância a 260 nm em função da temperatura de soluções de DCMA: 1.04 x 10-5 mol dm-3 (― ―),  

2.08 x 10-5 mol dm-3 (― ―) e 5.20 x 10-5 mol dm-3 (― ―). 

 

 

Nas Figuras 3.17 e 3.18 estão representados os valores de A-A20 em função da 

temperatura para as curvas representadas nas Figuras 3.15 e 3.16, respetivamente. 

As curvas de desnaturação de ADN+DCMA apresentam um hipercromismo 

superior ao hipercromismo observado para a curva de desnaturação da molécula de 

ADN, resultante do aumento da absorvância com a temperatura de DCMA e da 

interação entre ambos.  

Nas Figuras 3.19 e 3.20 estão representados os valores de (A-A20)/A20 em função 

da temperatura para as duas concentrações de ADN. 
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Figura 3.17 – Curvas de desnaturação térmica (A-A20 vs. t / ºC) de soluções de ADN 5.23 x 10-5 mol dm-3 (―), DCMA 

1.04 x 10-5 mol dm-3 (― ―), 2.08 x 10-5 mol dm-3 (― ―) e 5.20 x 10-5 mol dm-3 (― ―), e ADN com diferentes concentrações 

de DCMA: 1.04 x 10-5 mol dm-3 (―), 2.08 x 10-5 mol dm-3 (―) e 5.20 x 10-5 mol dm-3 (―). 

 

 

 

Figura 3.18 – Curvas de desnaturação térmica (A-A20 vs. t / ºC) de soluções de ADN 1.05 x 10-4 mol dm-3 (―), DCMA 

1.04 x 10-5 mol dm-3 (― ―), 2.08 x 10-5 mol dm-3 (― ―) e 5.20 x 10-5 mol dm-3 (― ―), e ADN com diferentes concentrações 

de DCMA: 1.04 x 10-5 mol dm-3 (―), 2.08 x 10-5 mol dm-3 (―) e 5.20 x 10-5 mol dm-3 (―). 

 

 

0.000

0.200

0.400

0.600

20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0

A
-A

2
0

t / ºC

0.000

0.400

0.800

1.200

20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0

A
-A

2
0

t / ºC



 FCUP 

58 Interação da 6,9-dicloro-2-metoxiacridina com ADN 

 

 

Figura 3.19 – Curvas de desnaturação térmica ((A-A20)/A20 vs. t / ºC) de ADN 5.23 x 10-5 mol dm-3 (―) e de ADN com 

diferentes concentrações de DCMA: 1.04 x 10-5 mol dm-3 (―), 2.08 x 10-5 mol dm-3 (―) e 5.20 x 10-5 mol dm-3 (―). 

 

 

 

Figura 3.20 – Curvas de desnaturação térmica ((A-A20)/A20 vs. t / ºC) de soluções de ADN 1.05 x 10-4 mol dm-3 (―) e ADN 

com diferentes concentrações de DCMA: 1.04 x 10-5 mol dm-3 (―), 2.08 x 10-5 mol dm-3 (―) e 5.20 x 10-5 mol dm-3 (―). 
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Na Fig. 3.19 pode observar-se uma redução do hipercromismo para a curva de 

desnaturação de ADN+DCMA com concentração de ADN 5.23 x 10-5 mol dm-3 e 

concentração de DCMA 5.20 x 10-5 mol dm-3, quando comparado com o hipercromismo 

verificado para a curva de ADN. Este resultado sugere que a desnaturação do ADN na 

solução com a maior razão de concentrações cDCMA/cADN é impedida de ocorrer 

completamente. Um baixo valor de hipercromismo na desnaturação do ADN pode ser 

explicado pelo facto de existir algum tipo de interação que impeça as duas cadeias de 

se separarem completamente.69, 104 Para as curvas de desnaturação de ADN+DCMA 

com concentração de ADN 1.05 x 10-4 mol dm-3 o hipercromismo observado é superior 

ao hipercromismo da curva de desnaturação de ADN. 

Para analisar o efeito da DCMA na curva de desnaturação do ADN foram 

calculadas as curvas de desnaturação corrigidas. Nas Figuras 3.21 e 3.22 são 

apresentadas as curvas de desnaturação corrigidas obtidas para ADN+DCMA com 

concentração de ADN, respetivamente, 5.23 x 10-5 mol dm-3 e 1.05 x 10-4 mol dm-3. 

As curvas de ADN+DCMA corrigidas apresentam um hipercromismo superior ao 

hipercromismo verificado para a curva de ADN, resultante do efeito da DCMA no ADN. 

 

 

Figura 3.21 – Curvas de desnaturação corrigidas ((A-A20)corr vs. t / ºC) das soluções de ADN 5.23 x 10-5 mol dm-3 (―) e 

de ADN com diferentes concentrações de DCMA: 1.04 x 10-5 mol dm-3 (―), 2.08 x 10-5 mol dm-3 (―) e 5.20 x 10-5 mol 

dm-3 (―). 
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Figura 3.22 – Curvas de desnaturação corrigidas ((A-A20)corr vs. t / ºC) das soluções de ADN 1.05 x 10-4 mol dm-3 (―) e 

de ADN com diferentes concentrações de DCMA: 1.04 x 10-5 mol dm-3 (―), 2.08 x 10-5 mol dm-3 (―) e 5.20 x 10-5 mol 

dm-3 (―). 

 

 

A partir das curvas de desnaturação e das curvas de desnaturação corrigidas, 

calculou-se a fração de pares de base desnaturados, θ, em função da temperatura. Nas 

Figuras 3.23 e 3.24 estão representados os valores de θ em função da temperatura para 

as curvas experimentais de ADN+DCMA com concentrações de ADN 5.23 x 10-5 mol 

dm-3 e 1.05 x 10-4 mol dm-3, respetivamente. 

Nas Tabelas 3.1 e 3.2 são apresentados, para cada concentração de ADN, os 

valores de temperatura de desnaturação, diferença entre as temperaturas de 

desnaturação obtidas para as diferentes concentrações de DCMA e a temperatura de 

desnaturação do ADN (Δtm) e hipercromismo a 260 nm (H260) à temperatura de 

desnaturação. 
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Figura 3.23 – Fração de ADN desnaturado em função da temperatura das soluções de ADN 5.23 x 10-5 mol dm-3 (―) e 

ADN com diferentes concentrações de DCMA: 1.04 x 10-5 mol dm-3 (―), 2.08 x 10-5 mol dm-3 (―) e 5.20 x 10-5 mol dm-3 

(―). 

 

 

 

Figura 3.24 – Fração de ADN desnaturado em função da temperatura das soluções de ADN 1.05 x 10-4 mol dm-3 (―) e 

ADN com diferentes concentrações de DCMA: 1.04 x 10-5 mol dm-3 (―), 2.08 x 10-5 mol dm-3 (―) e 5.20 x 10-5 mol dm-3 

(―). 
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Tabela 3.1 – Valores de temperatura de desnaturação, Δtm, hipercromismo a 260 nm para tm obtidos para as curvas de 

desnaturação experimentais de ADN e ADN+DCMA (cADN = 5.23 x 10-5 mol dm-3 e cADN = 1.05 x 10-4 mol dm-3). 

 

 

 

Tabela 3.2 – Valores de temperatura de desnaturação, Δtm, hipercromismo a 260 nm para tm obtidos para as curvas de 

desnaturação corrigidas de ADN e ADN+DCMA (cADN = 5.23 x 10-5 mol dm-3 e cADN = 1.05 x 10-4 mol dm-3). 

 

 

Verifica-se, genericamente, uma diminuição da temperatura de desnaturação com 

o aumento da concentração de DCMA em solução, assim como uma diminuição do 

hipercromismo à temperatura de desnaturação. 

Os valores de temperatura de desnaturação obtidos a partir das curvas corrigidas 

são inferiores aos obtidos das curvas experimentais. Do mesmo modo, os valores de 

hipercromismo obtidos a partir das curvas corrigidas são superiores aos valores obtidos 

das curvas experimentais, para todas as concentrações de DCMA. Estes resultados 

cADN / mol dm-3 cDCMA / mol dm-3 tm / ºC Δtm / ºC H260 (tm) 

5.23 x 10-5 

0 64.03 0.00 0.353 

1.04 x 10-5 63.51 -0.52 0.336 

2.08 x 10-5 62.83 -1.20 0.281 

5.20 x 10-5 62.23 -1.81 0.200 

1.05 x 10-4 

0 64.72 0.00 0.342 

1.04 x 10-5 65.85 1.13 0.344 

2.08 x 10-5 63.48 -1.24 0.253 

5.20 x 10-5 63.04 -1.68 0.237 

cADN / mol dm-3 cDCMA / mol dm-3 tm / ºC Δtm / ºC H260 (tm) 

5.23 x 10-5 

0 64.03 0.00 0.353 

1.04 x 10-5 63.71 -0.32 0.350 

2.08 x 10-5 63.37 -0.66 0.321 

5.20 x 10-5 63.03 -1.01 0.298 

1.05 x 10-4 

0 64.72 0.00 0.342 

1.04 x 10-5 66.10 1.38 0.353 

2.08 x 10-5 63.74 -0.98 0.280 

5.20 x 10-5 63.47 -1.25 0.291 
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evidenciam um acentuado efeito da variação de absorvância com a temperatura da 

DCMA nas curvas experimentais. 

Compostos que intercalam com o ADN provocam um aumento da estabilidade da 

molécula em solução, que se traduz em valores superiores de temperatura de 

desnaturação.50 Por outro lado, existem compostos, por exemplo adriamicina, elipticina 

e 3,6-bis(dimetilamino)acridina,105-107 que intercalam no ADN e provocam uma 

desestabilização da molécula, devida a desnaturação parcial resultante da intercalação 

entre as bases. Assim, o facto de se verificar uma diminuição de tm nas soluções de 

ADN+DCMA não invalida a hipótese de ocorrer intercalação. 

 

 

3.1.2. Soluções aquosas com 20% (V/V) de etanol 

 

O estudo deste composto foi também realizado em soluções aquosas com 20% 

(V/V) de etanol, numa tentativa de reduzir a formação de agregados, por analogia com 

o descrito na literatura para compostos semelhantes.108-110 

 

 

3.1.2.1. Espetros de absorção 

 

Na Figura 3.25 apresentam-se os espetros registados para soluções de DCMA 

com concentrações compreendidas entre 6 x 10-6 e 1.5 x 10-4 mol dm-3 em etanol. 

Para os picos observados na zona do visível verifica-se que a absorvância varia 

linearmente com a concentração de DCMA, como se pode ver na Figura 3.26. 
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Figura 3.25 – Espetros de absorção de soluções com diferentes concentrações de DCMA em etanol: 5.98 x 10-6 mol  

dm-3 (―), 1.05 x 10-5 mol dm-3 (―), 2.09 x 10-5 mol dm-3 (―), 5.09 x 10-5 mol dm-3 (―), 8.08 x 10-5 mol dm-3 (―),  

1.02 x 10-4 mol dm-3 (―) e 1.50 x 10-4 mol dm-3 (―). 

 

 

 

Figura 3.26 – Representação gráfica da absorvância dos picos a 336 nm (  ), 353 nm (  ), 385 nm (  ) e 405 nm (  ) 

em função da concentração de DCMA em etanol. 
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Na Figura 3.27, são apresentados os espetros de soluções de DCMA com 

concentração 2.04 x 10-5 mol dm-3 e percentagens de etanol de 10, 20, 30 e 50% (V/V). 

 

 

Figura 3.27 – Espetros de absorção de soluções de DCMA 2.04 x 10-5 mol dm-3 com diferentes % (V/V) de etanol: 50 

(―), 30 (―), 20 (―) e 10 (―) %. 

 

 

Verifica-se para maiores percentagens de etanol o aparecimento de um pico de 

elevada absorvância a 260 nm. No entanto, para percentagens inferiores a 20% os 

valores de absorvância são menores.  

Na Figura 3.28, estão representados os espetros registados para soluções de 

DCMA com concentrações compreendidas entre 6 x 10-6 e 5 x 10-5 mol dm-3 em  

20% (V/V) de etanol. 

Tal como observado em 2% (V/V) de DMSO, o espetro de DCMA em 20% (V/V) 

de etanol apresenta 3 picos, um com um máximo de absorção a 264 nm e outros dois 

na zona do visível com máximos de absorção a 400 nm e 425 - 427 nm. Este último pico 

varia ligeiramente com o aumento da concentração. Fazendo a análise dos picos de 

absorvância máxima verifica-se que a absorvância não varia linearmente com a 

concentração e que, tal como observado nos espetros de DCMA em 2% (V/V) de DMSO, 

também existe dispersão de luz nos espetros de DCMA em 20% (V/V) de etanol. 
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Figura 3.28 – Espetros de absorção de soluções com diferentes concentrações de DCMA em 20% (V/V) de etanol:  

6.82 x 10-6 mol dm-3 (―), 1.02 x 10-5 mol dm-3 (―), 2.04 x 10-5 mol dm-3 (―), 3.07 x 10-5 mol dm-3 (―), 4.09 x 10-5 mol  

dm-3 (―) e 5.11 x 10-5 mol dm-3 (―). 

 

 

Registaram-se espetros para soluções de ADN com concentrações 5 x 10-5 mol 

dm-3 e 1 x 10-4 mol dm-3, variando, em cada caso, a concentração de DCMA entre  

6 x 10-6 e 5 x 10-5 mol dm-3.  

Na Figura 3.29 apresentam-se os espetros obtidos para seis soluções com 

concentração de ADN 5.12 x 10-5 mol dm-3 e diferentes concentrações de DCMA. Os 

espetros de ADN+DCMA apresentam um máximo de absorvância a 264 nm que 

aumenta com o aumento da concentração de DCMA. Observa-se também os picos 

característicos do espetro da DCMA na zona do visível. 

Na Figura 3.30 apresenta-se uma ampliação dos espetros na zona do visível para 

apenas algumas concentrações de DCMA e ADN+DCMA. Como se pode ver, existe um 

aumento de absorvância dos picos característicos da DCMA na presença de ADN, 

sendo este aumento tanto maior quanto maior é a concentração de DCMA, o que indica 

a existência de interação entre a DCMA e o ADN. 
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Figura 3.29 – Espetros de absorção de soluções de ADN 5.12 x 10-5 mol dm-3 (―) e ADN com diferentes concentrações 

de DCMA: 6.82 x 10-6 mol dm-3 (―), 1.02 x 10-5 mol dm-3 (―), 2.04 x 10-5 mol dm-3 (―), 4.09 x 10-5 mol dm-3 (―) e  

5.11 x 10-5 mol dm-3 (―). A tracejado os espetros de DCMA para as concentrações 6.82 x 10-6 mol dm-3 (― ―),  

1.02 x 10-5 mol dm-3 (― ―), 2.04 x 10-5 mol dm-3 (― ―), 4.09 x 10-5 mol dm-3 (― ―) e 5.11 x 10-5 mol dm-3 (― ―). 

 

 

 

Figura 3.30 – Espetros de absorção na zona do visível de soluções de ADN 5.12 x 10-5 mol dm-3 (―) e ADN com diferentes 

concentrações de DCMA: 2.04 x 10-5 mol dm-3 (―), 4.09 x 10-5 mol dm-3 (―) e 5.11 x 10-5 mol dm-3 (―). A tracejado os 

espetros de DCMA para as concentrações 2.04 x 10-5 mol dm-3 (― ―), 4.09 x 10-5 mol dm-3 (― ―) e 5.11 x 10-5 mol  

dm-3 (― ―). 
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Na Figura 3.31 apresenta-se os espetros obtidos experimentalmente para 

ADN+DCMA, o espetro de ADN, os espetros de DCMA com as mesmas concentrações 

das soluções de ADN+DCMA e os espetros resultantes da soma dos espetros 

individuais de ADN e DCMA. 

 

 

Figura 3.31 – Espetros de absorção de soluções de ADN 5.12 x 10-5 mol dm-3 (―), DCMA 2.04 x 10-5 mol dm-3 (―) e  

5.11 x 10-5 mol dm-3 (―), e ADN+DCMA com diferentes concentrações de DCMA: 2.04 x 10-5 mol dm-3 (―) e 5.11 x 10-5 

mol dm-3 (―). A tracejado a soma dos espetros de ADN e DCMA para as concentrações 2.04 x 10-5 mol dm-3 (― ―) e 

5.11 x 10-5 mol dm-3 (― ―). 

 

 

Os espetros experimentais de ADN+DCMA apresentam valores de absorvância 

superiores aos valores obtidos para os espetros resultantes da soma, sendo esta 

diferença tanto maior quanto maior a concentração de DCMA em solução. 

Na Figura 3.32 apresentam-se espetros resultantes da subtração dos espetros de 

DCMA aos espetros de ADN+DCMA e o espetro de ADN com a respetiva concentração. 

O aumento de absorvância do ADN na presença de DCMA pode ser explicado pela 

ocorrência de intercalação da DCMA entre as bases do ADN, provocando um 

alongamento da dupla hélice do ADN.26 

Na Figura 3.33 estão representados os espetros resultantes da subtração do 

espetro de ADN aos espetros de ADN+DCMA, para duas concentrações de DCMA, e 

os espetros das concentrações correspondentes de DCMA. 
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Figura 3.32 – Espetros de absorção de soluções de ADN 5.12 x 10-5 mol dm-3 (―) e espetros resultantes da subtração 

dos espetros de DCMA aos espetros de ADN+DCMA: 2.04 x 10-5 mol dm-3 (―) e 5.11 x 10-5 mol dm-3 (―). 

 

 

 

Figura 3.33 – Espetros de absorção de soluções de DCMA 2.04 x 10-5 mol dm-3 (―) e 5.11 x 10-5 mol dm-3 (―). A tracejado 

os espetros resultantes da subtração do espetro de ADN aos espetros de ADN+DCMA para as concentrações  

2.04 x 10-5 mol dm-3 (― ―) e 5.11 x 10-5 mol dm-3 (― ―). 
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O espetro resultante da subtração apresenta valores de absorvância superiores 

aos valores de absorvância obtidos para os espetros de DCMA para as mesmas 

concentrações e a diferença é tanto maior quanto maior a concentração de DCMA. Este 

resultado foi observado também em solução aquosa com 2% (V/V) de DMSO. 

 

 

3.1.2.2. Curvas de desnaturação 

 

Na Figura 3.34 está representada a absorvância a 260 nm em função da 

temperatura para uma solução de ADN com concentração 5.20 x 10-5 mol dm-3, para 

soluções de ADN+DCMA com concentração de DCMA entre 1 x 10-5 e 5 x 10-5 mol dm-3 e 

para soluções de DCMA com as mesmas concentrações das soluções de ADN+DCMA. 

Nas Figuras 3.35 e 3.36 apresenta-se, respetivamente, os valores de A-A20 e  

(A-A20)/A20 em função da temperatura. 

 

 

Figura 3.34 – Absorvância a 260 nm em função da temperatura de soluções de ADN 5.20 x 10-5 mol dm-3 (―) e ADN 

com diferentes concentrações de DCMA: 1.02 x 10-5 mol dm-3 (―) e 5.11 x 10-5 mol dm-3 (―). A tracejado a absorvância 

a 260 nm em função da temperatura de soluções de DCMA: 1.02 x 10-5 mol dm-3 (― ―) e 5.11 x 10-5 mol dm-3 (― ―). 
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Figura 3.35 – Curvas de desnaturação térmica (A-A20 vs. t / ºC) de soluções de ADN 5.20 x 10-5 mol dm-3 (―), DCMA 

1.02 x 10-5 mol dm-3 (― ―) e 5.11 x 10-5 mol dm-3 (― ―) e ADN com diferentes concentrações de DCMA: 1.02 x 10-5 mol 

dm-3 (―) e 5.11 x 10-5 mol dm-3 (―). 

 

 

 

Figura 3.36 – Curvas de desnaturação térmica ((A-A20)/A20 vs. t / ºC) de ADN 5.20 x 10-5 mol dm-3 (―) e de ADN com 

diferentes concentrações de DCMA: 1.02 x 10-5 mol dm-3 (―) e 5.11 x 10-5 mol dm-3 (―). 
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As curvas de aquecimento da DCMA e de desnaturação de ADN+DCMA (Figura 

3.35) são sobreponíveis até aproximadamente a temperatura de desnaturação do ADN, 

e o hipercromismo das curvas de ADN+DCMA é muito superior ao hipercromismo da 

desnaturação do ADN. Estes resultados permitem concluir que a variação da 

absorvância com a temperatura da DCMA tem um efeito muito acentuado nas curvas 

de desnaturação de ADN+DCMA  

Na Figura 3.37 encontra-se a curva corrigida de ADN+DCMA apenas para a 

concentração de DCMA 1 x 10-5 mol dm-3, uma vez que para a curva de desnaturação 

de concentração 5 x 10-5 mol dm-3 a variação de absorvância de DCMA com a temperatura 

é superior à variação de absorvância de ADN+DCMA, e por isso, não faz sentido 

calcular a curva corrigida para essa concentração. 

Na Figura 3.38, encontra-se representada a curva (A-A20)corr em função da 

temperatura. 

 

 

Figura 3.37 – Representação da absorvância corrigida em função da temperatura das soluções de ADN 5.20 x 10-5 mol 

dm-3 (―) e de ADN com concentração de DCMA 1.02 x 10-5 mol dm-3 (―). 
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Figura 3.38 – Curvas de desnaturação corrigidas ((A-A20)corr vs. t / ºC) das soluções de ADN 5.20 x 10-5 mol dm-3 (―) e 

de ADN com concentração de DCMA 1.02 x 10-5 mol dm-3 (―). 

 

 

Verifica-se que, mesmo subtraindo a contribuição da absorvância da DCMA, 

existe um aumento de absorvância acentuado da curva de ADN+DCMA, resultante da 

interação da DCMA com o ADN. 

 

Com base nos resultados obtidos, não se prosseguiu o estudo da interação da 

DCMA com o ADN utilizando como solvente 20% (V/V) de etanol, por outras técnicas. 

 

 

3.2. Resultados obtidos por viscosimetria 

 

Foram efetuadas medições de viscosidade para soluções com concentração de 

ADN 9.82 x 10-5 mol dm-3 e concentrações de DCMA entre 1 x 10-5 e 1 x 10-4 mol dm-3 e 

os valores obtidos foram representados graficamente em função da concentração de 

DCMA (Figura 3.39). 

Na Figura 3.40 apresenta-se a razão entre as viscosidades obtidas para as 

soluções de ADN+DCMA e a viscosidade da solução de ADN (η/ηo) em função da razão 

de concentrações cDCMA/cADN. 
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Figura 3.39 – Representação gráfica da viscosidade de soluções de ADN 9.82 x 10-5 mol dm-3 e ADN+DCMA em função 

da concentração de DCMA. 

 

 

 

Figura 3.40 – Representação gráfica da viscosidade relativa de soluções de ADN 9.82 x 10-5 mol dm-3 e ADN+DCMA em 

função da razão de concentrações de cDCMA/cADN. 
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Verifica-se que o aumento da concentração de DCMA em solução provoca um 

aumento da viscosidade das soluções de ADN+DCMA. Este resultado pode ser 

explicado pela ocorrência de alongamento da cadeia do ADN, devido a intercalação da 

DCMA entre as bases da dupla hélice.46-47, 49, 63 

 

 

3.3. Resultados obtidos por espetroscopia de fluorescência 

 

O espetro de fluorescência 3D foi registado para uma solução de DCMA com 

concentração 1 x 10-5 mol dm-3. Desse espetro, foi obtido um máximo de intensidade de 

fluorescência para o comprimento de onda de excitação de 350 nm. Assim, foram 

utilizados os seguintes parâmetros para o registo de espetros de emissão: comprimento 

de onda de excitação 350 nm, comprimento de onda de emissão 365 a 650 nm e 

comprimento da fenda 5 nm. 

Foram registados espetros de emissão de fluorescência para cinco soluções com 

concentrações de DCMA entre 1 x 10-5 e 5 x 10-5 mol dm-3. Representou-se a intensidade 

de fluorescência máxima de cada espetro em função da concentração de DCMA e 

escolheu-se a concentração de DCMA a usar no estudo com ADN. 

Os espetros de DCMA+ADN foram registados para duas soluções com 

concentrações de DCMA 2 x 10-5 e 5 x 10-5 mol dm-3, variando em cada caso a 

concentração ADN entre 2 x 10-6 e 5 x 10-5 mol dm-3. Dado o elevado número de espetros 

obtidos pelo método de titulação, na Figura 3.41 apresentam-se apenas parte dos 

espetros obtidos para a concentração de DCMA 2.08 x 10-5 mol dm-3 e concentrações 

de ADN compreendidas entre 5 x 10-6 e 5 x 10-5 mol dm-3. 
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Figura 3.41 – Espetros de fluorescência de soluções de DCMA 2.08 x 10-5 mol dm-3 (―) e de DCMA com diferentes 

concentrações de ADN: 4.9 x 10-6 mol dm-3 (―), 1.7 x 10-5 mol dm-3 (―), 3.2 x 10-5 mol dm-3 (―), 3.4 x 10-5 mol dm-3 (―) 

e 4.9 x 10-5 mol dm-3 (―). 

 

 

Como se pode verificar na Figura 3.41, tanto o comprimento de onda como o 

formato do pico característico do espetro de fluorescência da DCMA não se alteram na 

presença de ADN. Observa-se apenas uma diminuição da intensidade de fluorescência 

da DCMA à medida que a concentração de ADN aumenta. Este comportamento é 

indicativo não só de que existe interação entre a DCMA e o ADN como também de existir 

quenching.88 Assim, representou-se a razão entre a fluorescência do espetro da DCMA 

(Fo) e a fluorescência dos espetros de DCMA+ADN (F) em função da concentração de 

ADN (equação de Stern-Volmer), para o comprimento de onda de emissão 456 nm onde 

a intensidade de fluorescência do espetro de DCMA é máxima (Figura 3.42). 

Como se pode ver na Figura 3.42, apesar de a equação de Stern-Volmer não ser 

válida em todo o intervalo de concentrações de ADN, foi possível efetuar um ajuste 

linear num intervalo considerável, o que permitiu obter uma estimativa da constante de 

Stern-Volmer, KSV, de 1.1 x 104 mol-1 dm3. O valor obtido é da mesma ordem de 

grandeza de valores de KSV apresentados na literatura para derivados da acridina que 

formam complexos com ADN por intercalação.29, 45, 49 
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Figura 3.42 – Representação gráfica da razão Fo/F em função da concentração de ADN, para comprimento de onda de 

emissão de 456 nm (  ). 

 

 

3.4. Conclusão 

 

Apesar das dificuldades resultantes da dimerização/agregação da DCMA em 

solução aquosa, os resultados obtidos permitem concluir que a DCMA se liga ao ADN 

por intercalação. 

A utilização de solução aquosa com 20% (V/V) de etanol não foi uma boa 

alternativa para eliminar a agregação de DCMA. No entanto, também neste solvente os 

resultados evidenciam ligação da DCMA ao ADN por intercalação. 

Embora os resultados das experiências de desnaturação térmica indiquem que a 

DCMA desestabiliza a molécula de ADN, o valor da constante de ligação obtido por 

espetroscopia de UV-vis, o valor da constante de Stern-Volmer e os resultados de 

viscosimetria indicam que a DCMA se liga ao ADN por intercalação.47, 63 
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4. Interação da acridina com ADN 

 

4.1. Resultados obtidos por espetroscopia de UV-vis 

 

4.1.1. Espetros de absorção 

 

Foram registados espetros da acridina para cinco soluções com concentrações 

que variaram entre 1 x 10-5 e 1 x 10-4 mol dm-3. Como se pode ver na Figura 4.1, a 

acridina em DMSO apresenta um pico de absorvância máxima na zona de 250 a 280 

nm, correspondente às transições eletrónicas do tipo π→π*, e os outros quatro picos 

com máximos de absorção para os comprimentos de onda 341, 348, 357 e 380 nm 

correspondentes a transições eletrónicas n→ π*.71-72 

 

 

Figura 4.1 – Espetros de absorção de soluções com diferentes concentrações de acridina em DMSO: 1.03 x 10-5 mol  

dm-3 (―), 2.05 x 10-5 mol dm-3 (―), 5.13 x 10-5 mol dm-3 (―), 8.21 x 10-5 mol dm-3 (―) e 1.03 x 10-4 mol dm-3 (―). 

 

 

O pico de absorvância máxima na zona do UV apresenta uma variação no 

comprimento de onda com o aumento da concentração e a sua absorvância não varia 

linearmente com a concentração. A absorvância dos picos na zona do visível varia 
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linearmente com a concentração de acridina, isto é, verifica-se lei de Lambert-Beer, 

como se pode ver na Figura 4.2. 

 

 

Figura 4.2 – Representação gráfica da absorvância dos picos a 341 nm (  ), 348 nm (  ), 357 nm (  ) e 380 nm (  ) 

em função da concentração de acridina em DMSO. 

 

 

Os espetros da acridina para diferentes percentagens (V/V) de DMSO foram 

registados para uma concentração de acridina de 2.46 x 10-5 mol dm-3 e para 

percentagens de 1 a 100% de DMSO. Na Figura 4.3 estão representados os espetros 

obtidos para percentagens de DMSO de 1, 2, 50 e 100 % na zona do visível, dado ser 

a zona de maior interesse para o estudo com ADN. 

Os espetros da acridina obtidos para as percentagens de 1 e 2% de DMSO 

apresentam praticamente os mesmos valores de absorvância máxima, aos mesmos 

comprimentos de onda, na zona do visível. 

Efetuou-se o registo de espetros para soluções com concentrações de acridina 

compreendidas entre 2 x 10-5 e 1.5 x 10-4 mol dm-3, em 1% (V/V) de DMSO (Figura 4.4). 
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Figura 4.3 – Espetros de absorção na zona do visível de soluções de acridina 2.46 x 10-5 mol dm-3 com diferentes % (V/V) 

de DMSO: 100 (―), 50 (―), 2 (―) e 1 (―)%. 

 

 

 

Figura 4.4 – Espetros de absorção de soluções com diferentes concentrações de acridina em 1% (V/V) de DMSO:  

2.05 x 10-5 mol dm-3 (―), 4.10 x 10-5 mol dm-3 (―), 8.21 x 10-5 mol dm-3 (―), 1.03 x 10-4 mol dm-3 (―) e 1.54 x 10-4 mol 

dm-3 (―). 
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Os espetros da acridina em 1% de DMSO apresentam 4 picos, uma banda larga 

entre 230 e 260 nm na zona de absorção do ADN (260 nm) e outros três na zona do 

visível com máximos de absorção de 338, 347 e 355 nm. 

Como se pode observar na Figura 4.5, a absorvância dos picos na zona do visível 

varia linearmente com a concentração de acridina para concentrações inferiores a  

8 x 10-5 mol dm-3. 

 

 

Figura 4.5 – Representação gráfica da absorvância dos picos a 338 nm (  ), 347 nm (  ) e 355 nm (  ) em função da 

concentração de acridina em 1% (V/V) de DMSO. 

 

 

Foram registados espetros de ADN+acridina para soluções de ADN com 

concentrações 5 x 10-5 e 1 x 10-4 mol dm-3, variando, em cada caso, a concentração de 

acridina entre 1 x 10-5 e 1 x 10-4 mol dm-3. Nas Figuras 4.6 e 4.7 estão representados os 

espetros obtidos para soluções com concentrações de ADN 5.23 x 10-5 mol dm-3 e  

9.93 x 10-5 mol dm-3, respetivamente, e diferentes concentrações de acridina. Observa-

se a existência de uma banda de elevada absorvância na zona de 230 a 290 nm, 

resultante da existência de acridina e ADN em solução. Na zona do visível observa-se 

também os picos característicos do espetro da acridina.  
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Figura 4.6 – Espetros de absorção de soluções de ADN 5.23 x 10-5 mol dm-3 (―) e ADN com diferentes concentrações 

de acridina: 1.23 x 10-5 mol dm-3 (―), 2.05 x 10-5 mol dm-3 (―) e 5.34 x 10-5 mol dm-3 (―).A tracejado os espetros da 

acridina com concentrações de 1.23 x 10-5 mol dm-3 (― ―), 2.05 x 10-5 mol dm-3 (― ―) e 5.34 x 10-5 mol dm-3 (― ―). 

 

 

 

Figura 4.7 – Espetros de absorção de soluções de ADN 9.93 x 10-5 mol dm-3 (―) e ADN com diferentes concentrações 

de acridina: 4.10 x 10-5 mol dm-3 (―), 6.16 x 10-5 mol dm-3 (―), 8.21 x 10-5 mol dm-3 (―) e 1.03 x 10-4 mol dm-3 (―). A 

tracejado os espetros da acridina com concentrações de 4.10 x 10-5 mol dm-3 (― ―), 6.16 x 10-5 mol dm-3 (― ―),  

8.21 x 10-5 mol dm-3 (― ―) e 1.03 x 10-4 mol dm-3 (― ―). 
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Nas Figuras 4.8 e 4.9 são apresentadas ampliações na zona do visível dos 

espetros apresentados nas Figuras 4.6 e 4.7, respetivamente. Observa-se que a 

absorvância dos picos característicos do espetro da acridina diminui na presença de 

ADN em solução. O hipocromismo observado aumenta com o aumento da concentração 

de acridina sugerindo que a acridina se insere entre as bases do ADN.29, 50 Verifica-se 

também que subtraindo os espetros da acridina aos espetros de ADN+acridina, os 

espetros resultantes apresentam valores de absorvância superiores aos valores de 

absorvância do espetro de ADN para a mesma concentração. Este resultado pode ser 

explicado pela ligação da acridina ao ADN por intercalação, provocando o desenrolar 

parcial da hélice e consequente alongamento.26 

 

 

Figura 4.8 – Espetros de absorção na zona do visível de soluções de ADN 5.23 x 10-5 mol dm-3 (―) e ADN com diferentes 

concentrações de acridina: 1.23 x 10-5 mol dm-3 (―), 2.05 x 10-5 mol dm-3 (―) e 5.34 x 10-5 mol dm-3 (―).A tracejado os 

espetros da acridina com concentrações de 1.23 x 10-5 mol dm-3 (― ―), 2.05 x 10-5 mol dm-3 (― ―) e 5.34 x 10-5 mol  

dm-3 (― ―). 
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Figura 4.9 – Espetros de absorção na zona do visível de soluções de ADN 9.93 x 10-5 mol dm-3 (―) e ADN com diferentes 

concentrações de acridina: 4.10 x 10-5 mol dm-3 (―), 6.16 x 10-5 mol dm-3 (―), 8.21 x 10-5 mol dm-3 (―) e 1.03 x 10-4 mol 

dm-3 (―). A tracejado os espetros da acridina com concentrações de 4.10 x 10-5 mol dm-3 (― ―), 6.16 x 10-5 mol dm-3  

(― ―), 8.21 x 10-5 mol dm-3 (― ―) e 1.03 x 10-4 mol dm-3 (― ―). 

 

 

Os espetros resultantes da soma dos espetros de ADN e acridina apresentam 

valores de absorvância superiores aos valores obtidos para os espetros de 

ADN+acridina. Na Figura 4.10 está representado um exemplo em que isso pode ser 

observado, para uma solução com concentração de ADN 5.23 x 10-5 mol dm-3 e 

concentração de acridina 1.23 x 10-5 mol dm-3. 

Na Figura 4.11 estão representados os espetros resultantes da subtração do 

espetro de ADN aos espetros de ADN+acridina, e os espetros experimentais para duas 

concentrações de acridina.  

Os espetros resultantes da diferença revelam um efeito hipocrómico quando 

comparados com os espetros de absorção da acridina para as mesmas concentrações. 

Estas alterações também foram verificadas nos espetros de ADN+acridina, com 

concentração de ADN 1 x 10-4 mol dm-3. A ocorrência de hipocromismo corrobora a 

hipótese de que a ligação da acridina ao ADN seja por intercalação, envolvendo forte 

interação intermolecular entre as bases da molécula de ADN e a acridina.50 
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Figura 4.10 – Espetros de absorção de soluções de ADN 5.23 x 10-5 mol dm-3 (―), acridina 1.23 x 10-5 mol dm-3 (―) e 

ADN com concentração de acridina 1.23 x 10-5 mol dm-3 (―). A tracejado a soma do espetro de ADN e de acridina para 

a concentração 1.23 x 10-5 mol dm-3 (― ―). 

 

 

 

Figura 4.11 – Espetros de absorção de soluções de acridina com concentração 1.23 x 10-5 mol dm-3 (―) e  

2.05 x 10-5 mol dm-3 (―), e os espetros resultantes da subtração do espetro de ADN 5.23 x 10-5 mol dm-3 aos espetros 

de ADN+acridina para as concentrações 1.23 x 10-5 mol dm-3 (― ―) e 2.05 x 10-5 mol dm-3 (― ―). 
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Registaram-se espetros de soluções de acridina com concentrações 

compreendidas entre 2 x 10-5 e 1 x 10-4 mol dm-3, variando, em cada caso a 

concentração de ADN entre 5 x 10-6 e 1 x 10-4 mol dm-3, com o objetivo de determinar a 

constante de ligação ADN-acridina. Dada a falta de reprodutibilidade dos resultados 

obtidos, optou-se por registar espetros pelo método de titulação, em que se usou uma 

concentração de acridina de 2.05 x 10-5 mol dm-3 e concentrações de ADN entre  

4.9 x 10-6 e 4.4 x 10-5 mol dm-3 (Figura 4.12). 

 

 

Figura 4.12 – Espetros de absorção de soluções de acridina 2.05 x 10-5 mol dm-3 (―) e de acridina com concentrações 

de ADN compreendidas entre 4.9 x 10-6 mol dm-3 (―) e 4.4 x 10-5 mol dm-3 (― ―). 

 

 

Observa-se uma diminuição de absorvância dos picos característicos do espetro 

da acridina, provocada pelo aumento da concentração de ADN em solução e verifica-se 

também a existência de pontos isosbésticos, resultantes da existência de mais do que 

uma espécie em solução.70 Estes podem ser melhor visualizados na Figura 4.13 onde 

se pode ver o espetro da acridina e o espetro da acridina+ADN para a concentração 

máxima de ADN registada (4.4 x 10-5 mol dm-3). 
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Figura 4.13 – Espetros de absorção de soluções de acridina 2.05 x 10-5 mol dm-3 (―) e espetro da acridina com 

concentração de ADN de 4.4 x 10-5 mol dm-3 (― ―). 

 

 

A fim de tentar obter a constante de ligação ADN-acridina, calculou-se a razão 

Ao/(A-Ao), em que Ao e A representam, respetivamente, a absorvância da solução de 

acridina e a absorvância das soluções de acridina+ADN, para os comprimentos de onda 

dos picos 338 nm e 355 nm. A partir da representação da razão em função do inverso 

da concentração de ADN, para o comprimento de onda 338 nm (Figura 4.14), obteve-

se o valor de constante de ligação ADN-acridina 2.2 x 103 mol-1 dm3. Para uma ligação 

da acridina ao ADN por intercalação, seria de esperar que a ordem de grandeza da 

constante de ligação fosse superior ao valor obtido. 29, 96, 102-103 Para o pico a 355 nm, a 

variação de Ao/(A-Ao) com o inverso da concentração de ADN não é linear. 
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Figura 4.14 – Representação gráfica da razão Ao/(A-Ao) em função do inverso da concentração de ADN para soluções 

de acridina 2.05 x 10-5 mol dm-3+ADN, para o pico de máxima absorvância do espetro da acridina 338 nm (  ). 

 

 

4.1.2. Curvas de desnaturação 

 

As experiências de desnaturação térmica foram realizadas para soluções com 

concentração de ADN 5.23 x 10-5 mol dm-3 e concentrações de acridina compreendidas 

entre 1 x 10-5 e 5 x 10-5 mol dm-3. Na Figura 4.15 encontram-se as curvas de 

desnaturação de ADN e de ADN+acridina e as curvas de aquecimento da acridina. 

Na Figura 4.16 estão representados os valores de A-A20 em função da 

temperatura. Observa-se para todas as curvas de ADN+acridina a existência de uma 

diminuição de absorvância com o aumento da concentração de acridina, antes da 

desnaturação do ADN, e também que a absorvância da acridina a 260 nm aumenta 

ligeiramente com o aumento da temperatura. 

Dado que os espetros da acridina e de ADN+acridina apresentam uma subida 

abrupta de absorvância muito próximo de 260 nm (Figuras 4.6 e 4.7), o que iria dificultar 

a análise das curvas de desnaturação a 260 nm, decidiu-se registar as curvas de 

desnaturação a 270 nm (Figura 4.17), em que os espetros da acridina apresentam já 

um patamar. Nas Figuras 4.18 e 4.19 encontram-se, respetivamente, os valores de  

A-A20 e de (A-A20)/A20 a 270 nm em função da temperatura. 

 

-80.0

-60.0

-40.0

-20.0

0.0

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20

A
o
/(

A
-A

o
)

10-5 1/cADN (mol-1dm3)



 FCUP 

92 Interação da acridina com ADN 

 

 

Figura 4.15 – Absorvância a 260 nm em função da temperatura de soluções de ADN 5.23 x 10-5 mol dm-3 (―) e ADN 

com diferentes concentrações de acridina: 1.23 x 10-5 mol dm-3 (―), 2.05 x 10-5 mol dm-3 (―) e 5.34 x 10-5 mol dm-3 (―). 

A tracejado a absorvância a 260 nm em função da temperatura para soluções de acridina: 1.23 x 10-5 mol dm-3 (― ―), 

2.05 x 10-5 mol dm-3 (― ―) e 5.34 x 10-5 mol dm-3 (― ―). 

 

 

 

Figura 4.16 – Curvas de desnaturação térmica (A-A20 vs. t / ºC) de soluções de ADN 5.23 x 10-5 mol dm-3 (―), acridina 

1.23 x 10-5 mol dm-3 (― ―), 2.05 x 10-5 mol dm-3 (― ―) e 5.34 x 10-5 mol dm-3 (― ―), e ADN com diferentes concentrações 

de acridina: 1.23 x 10-5 mol dm-3 (―), 2.05 x 10-5 mol dm-3 (―) e 5.34 x 10-5 mol dm-3 (―). 
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Figura 4.17 – Absorvância a 270 nm em função da temperatura de soluções de ADN 5.23 x 10-5 mol dm-3 (―) e ADN 

com diferentes concentrações de acridina: 1.23 x 10-5 mol dm-3 (―), 2.05 x 10-5 mol dm-3 (―) e 5.34 x 10-5 mol dm-3 (―). 

A tracejado a absorvância a 270 nm em função da temperatura para soluções de acridina: 1.23 x 10-5 mol dm-3 (― ―), 

2.05 x 10-5 mol dm-3 (― ―) e 5.34 x 10-5 mol dm-3 (― ―). 

 

 

 

Figura 4.18 – Curvas de desnaturação térmica ((A-A20)270 vs. t / ºC) de soluções de ADN 5.23 x 10-5 mol dm-3 (―), acridina 

1.23 x 10-5 mol dm-3 (― ―), 2.05 x 10-5 mol dm-3 (― ―) e 5.34 x 10-5 mol dm-3 (― ―), e ADN com diferentes concentrações 

de acridina: 1.23 x 10-5 mol dm-3 (―), 2.05 x 10-5 mol dm-3 (―) e 5.34 x 10-5 mol dm-3 (―).  
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Figura 4.19 – Curvas de desnaturação térmica (((A-A20)/A20)270 vs. t / ºC) de soluções de ADN 5.23 x 10-5 mol dm-3 (―) e 

ADN com diferentes concentrações de acridina: 1.23 x 10-5 mol dm-3 (―), 2.05 x 10-5 mol dm-3 (―) e 5.34 x 10-5 mol  

dm-3 (―). 

 

 

Na Figura 4.19 observa-se que o hipercromismo diminui e a temperatura de 

desnaturação do ADN aumenta, com o aumento da concentração de acridina. 

Como a absorvância da acridina a 270 nm varia muito pouco com o aumento da 

temperatura, não foram calculadas curvas de desnaturação corrigidas a 270 nm. 

 

Na Figura 4.20, encontram-se representados os valores de θ em função da 

temperatura, calculados a partir das curvas de desnaturação experimentais a 270 nm 

de ADN e ADN+acridina. Como se pode ver, a temperatura de desnaturação do ADN 

aumenta com o aumento da concentração de acridina, o que evidencia uma 

estabilização da molécula de ADN resultante da ligação da acridina. 
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Figura 4.20 – Fração de ADN desnaturado em função da temperatura para soluções de ADN 5.23 x 10-5 mol dm-3 (―) e 

ADN com diferentes concentrações de acridina: 1.23 x 10-5 mol dm-3 (―), 2.05 x 10-5 mol dm-3 (―) e 5.32 x 10-5 mol  

dm-3 (―). 

 

 

Na Tabela 4.1 são apresentados os valores de tm, Δtm e hipercromismo a 270 nm, 

para a temperatura de desnaturação e para 80 ºC, calculados a partir das curvas de 

desnaturação de ADN e ADN+acridina. 

 

 

Tabela 4.1 – Valores de temperatura de desnaturação, Δtm e hipercromismo a 270 nm para tm e para 80 ºC obtidos 

para as curvas de desnaturação de ADN e ADN+acridina (cADN = 5.23 x 10-5 mol dm-3). 

cacridina / mol dm-3 tm / ºC Δtm / ºC H270 (tm) H270 (80 ºC) 

0 64.29 0.00 0.399 0.422 

1.23 x 10-5 64.92 0.64 0.381 0.408 

2.05 x 10-5 64.85 0.56 0.383 0.421 

5.32 x 10-5 66.27 1.98 0.360 0.384 

 

 

Os valores de temperatura de desnaturação do ADN são superiores na presença 

de acridina e aumentam com o aumento da concentração de acridina. Os valores de 

0.000

0.200

0.400

0.600

0.800

1.000

40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0

θ

t / ºC



 FCUP 

96 Interação da acridina com ADN 

 

hipercromismo, tanto à temperatura de desnaturação como a 80 oC, são inferiores na 

presença de acridinas.  

O aumento da temperatura de desnaturação e a redução do hipercromismo final 

observada nas curvas de desnaturação indicam claramente que a interação da acridina 

com o ADN provoca uma estabilização da dupla hélice do ADN. No entanto, seria de 

esperar que numa ligação por intercalação o aumento da temperatura de desnaturação 

fosse superior ao observado.14, 49-50, 111 

 

 

4.2. Resultados obtidos por viscosimetria 

 

As medições de viscosidade foram realizadas para soluções com concentração 

de ADN 1.01 x 10-4 mol dm-3 e concentrações de acridina compreendidas entre 2 x 10-5 

e 1 x 10-4 mol dm-3. Na Figura 4.21 encontram-se representados os valores de 

viscosidade obtidos em função da concentração de acridina. 

Na Figura 4.22, está representada a razão (η/ηo)1/3 em função da razão de 

concentrações cacridina/cADN. 

 

 

Figura 4.21 – Representação gráfica da viscosidade de soluções de ADN 1.01 x 10-4 mol dm-3 e ADN+acridina em função 

da concentração de acridina. 
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Figura 4.22 – Representação gráfica da viscosidade relativa de soluções de ADN 1.01 x 10-4 mol dm-3 e ADN+acridina 

em função da razão de concentrações cacridina/cADN. 

 

 

Verifica-se um aumento de viscosidade das soluções de ADN+acridina com o 

aumento da concentração de acridina. O aumento de viscosidade pode ser explicado 

pela ocorrência de intercalação da acridina entre as bases do ADN, provocando um 

alongamento da dupla hélice e consequente aumento de viscosidade.47, 63 

 

 

4.3. Resultados obtidos por espetroscopia de fluorescência 

 

Os espetros de emissão de fluorescência foram registados para soluções com 

concentrações de acridina compreendidas entre 2 x 10-6 e 8 x 10-5 mol dm-3, utilizando 

as seguintes condições: comprimento de onda de excitação 350 nm, comprimentos de 

onda de emissão compreendidos entre 365 e 600 nm e comprimento da fenda 2 nm.  

Os espetros da acridina+ADN foram registados para diferentes soluções de 

acridina com concentrações compreendidas entre 1 x 10-5 e 4 x 10-5 mol dm-3, variando 

em cada solução a concentração de ADN entre 2 x 10-6 e 1 x 10-4 mol dm-3. Na Figura 

4.23 estão representados parte dos espetros obtidos pelo método de titulação para uma 

concentração de acridina de 2.05 x 10-5 mol dm-3 e concentrações de ADN de 1 x 10-5 a 

5 x 10-5 mol dm-3. 
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Como se pode verificar na Figura 4.23, a intensidade de fluorescência do pico 

característico do espetro da acridina diminui à medida que a concentração de ADN 

aumenta. Assim, representou-se a razão Fo/F em função da concentração de ADN, em 

que F e Fo representam, respetivamente, a intensidade de fluorescência das soluções 

de acridina com e sem ADN, a 426 nm (Figura 4.24). 

O valor de constante de Stern-Volmer obtido para o comprimento de onda de 

emissão de 426 nm foi 1.6 x 104 mol-1 dm3. O valor da constante de Stern-Volmer obtido 

é da mesma ordem de grandeza de valores apresentados na literatura para derivados 

da acridina, que intercalam com o ADN.29, 45, 49  

 

 

Figura 4.23 – Espetros de fluorescência de soluções de acridina 2.05 x 10-5 mol dm-3 (―) e de acridina com diferentes 

concentrações de ADN: 1.3 x 10-5 mol dm-3 (―), 1.7 x 10-5 mol dm-3 (―), 2.0 x 10-5 mol dm-3 (―), 2.4 x 10-5 mol dm-3 (―), 

2.6 x 10-5 mol dm-3 (―), 3.2 x 10-5 mol dm-3 (―), 3.6 x 10-5 mol dm-3 (― ―), 4.4 x 10-5 mol dm-3 (― ―) e 5.0 x 10-5 mol 

dm-3 (― ―). 
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Figura 4.24 – Representação gráfica Fo/F em função da concentração de ADN para comprimento de onda de emissão 

de 426 nm (  ). 

 

 

4.4. Conclusão 

 

Os resultados obtidos indicam a existência de ligação por intercalação da acridina 

ao ADN, tal como verificado noutros estudos descritos na literatura. 46-47 

O aumento da temperatura de desnaturação, a diminuição de hipercromismo e o 

aumento de viscosidade com o aumento de concentração de acridina evidenciam a 

existência de intercalação da acridina entre as bases da molécula de ADN.  
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5. Interação da 9-aminoacridina com ADN 

 

5.1. Resultados obtidos por espetroscopia de UV-vis 

 

5.1.1. Espetros de absorção 

 

Na Figura 5.1 estão representados os espetros de absorção obtidos para cinco 

concentrações de soluções de 9AA em 1% de DMSO. 

 

 

Figura 5.1 – Espetros de absorção de soluções com diferentes concentrações de 9AA em 1% (V/V) de DMSO:  

1.03 x 10-5 mol dm-3 (―), 2.06 x 10-5 mol dm-3 (―), 5.15 x 10-5 mol dm-3 (―), 6.18 x 10-5 mol dm-3 (―) e 8.24 x 10-5 mol 

dm-3 (―). 

 

 

A 9AA em 1% de DMSO apresenta quatro picos, um na zona de 230-290 nm com 

valores de absorvância elevados, na zona de absorção máxima da molécula de ADN 

(260 nm), que corresponde a transições eletrónicas do tipo π→π*, e os outros três picos 

na zona do visível com máximos de absorção a 381, 401 e 423 nm, que correspondem 

a transições eletrónicas do tipo n→ π*.71-72 Podem ser observados também outros dois 

picos de baixa absorvância a 312 nm e 325 nm, que estão associados à forma catiónica 

da molécula.34 
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A absorvância dos picos observados na zona do visível varia linearmente com a 

concentração de 9AA, isto é, verifica-se a lei de Lambert-Beer, como se pode ver na 

Figura 5.2. 

 

 

Figura 5.2 – Representação gráfica da absorvância dos picos a 381 nm (  ), 401 nm (  ) e 423 nm (  ) em função da 

concentração de 9AA. 

 

 

Foram registados espetros de ADN+9AA para soluções com duas concentrações 

diferentes de ADN, 5 x 10-5 mol dm-3 e 8 x 10-5 mol dm-3. Na Figura 5.3 apresentam-se 

os espetros obtidos para soluções de ADN com concentração 7.66 x 10-5 mol dm-3 e 

diferentes concentrações de 9AA. 

Os espetros de ADN+9AA apresentam uma banda larga na zona de 230 a  

290 nm, comum aos espetros da 9AA e de ADN, com um máximo de absorvância a  

258 nm para as concentrações 1 x 10-5 mol dm-3 e 2 x 10-5 mol dm-3, e três picos na zona 

do visível com máximos de absorvância que variam com a concentração de 9AA. Na 

Figura 5.4 encontra-se uma ampliação, na zona do visível, dos espetros apresentados 

na Figura 5.3. 
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Figura 5.3 – Espetros de absorção de soluções de ADN 7.66 x 10-5 mol dm-3 (―) e de ADN com diferentes concentrações 

de 9AA: 1.03 x 10-5 mol dm-3 (―), 2.06 x 10-5 mol dm-3 (―), 5.15 x 10-5 mol dm-3 (―), 6.18 x 10-5 mol dm-3 (―) e   

8.24 x 10-5 mol dm-3 (―). A tracejado os espetros da 9AA com concentrações 1.03 x 10-5 mol dm-3 (― ―), 2.06 x 10-5 mol 

dm-3 (― ―), 5.15 x 10-5 mol dm-3 (― ―), 6.18 x 10-5 mol dm-3 (― ―) e 8.24 x 10-5 mol dm-3 (― ―). 

 

 

 

Figura 5.4 – Espetros de absorção zona do visível de soluções de ADN 7.66 x 10-5 mol dm-3 (―) e de ADN com diferentes 

concentrações de 9AA: 1.03 x 10-5 mol dm-3 (―), 2.06 x 10-5 mol dm-3 (―), 5.15 x 10-5 mol dm-3 (―), 6.18 x 10-5 mol dm-3 

(―) e  8.24 x 10-5 mol dm-3 (―). A tracejado os espetros da 9AA com concentrações 1.03 x 10-5 mol dm-3 (― ―),  

2.06 x 10-5 mol dm-3 (― ―), 5.15 x 10-5 mol dm-3 (― ―), 6.18 x 10-5 mol dm-3 (― ―) e 8.24 x 10-5 mol dm-3 (― ―). 
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Comparativamente com os espetros da 9AA, os espetros de ADN+9AA 

apresentam um deslocamento batocrómico e um acentuado efeito hipocrómico. O 

deslocamento batocrómico é considerável para as concentrações mais baixas de 9AA, 

com um máximo de deslocamento do comprimento de onda de 7 nm para todos os 

picos, e vai diminuindo com o aumento da concentração de 9AA. O efeito hipocrómico 

observado aumenta com o aumento da concentração, sendo cerca de 25% para a 

concentração mais elevada de 9AA. Alterações dos espetros deste tipo (hipocromismo 

e batocromismo) foram também observadas nos espetros com concentração de ADN  

5 x 10-5 mol dm-3 e concentrações de 9AA compreendidas entre 4 x 10-6 e 2 x 10-5 mol 

dm-3. Os efeitos observados nos espetros podem ser atribuídos à ligação da 9AA ao 

ADN por intercalação, que envolve uma forte interação de empilhamento entre um 

cromóforo aromático do composto e os pares de bases do ADN.29, 50  

Na Figura 5.5 estão representados os espetros de ADN+9AA, o espetro de ADN, 

os espetros da 9AA e os espetros resultantes da soma para uma concentração de ADN 

7.66 x 10-5 mol dm-3 e duas concentrações de 9AA diferentes. Os espetros resultantes 

da soma dos espetros de ADN e 9AA apresentam valores de absorvância superiores 

aos valores obtidos experimentalmente para os espetros de ADN+9AA com as mesmas 

concentrações. O mesmo resultado foi obtido para os restantes espetros de ADN+9AA. 

Na Figura 5.6 encontram-se representados os espetros resultantes da subtração 

do espetro de ADN aos espetros de ADN+9AA e os espetros da 9AA, para duas 

concentrações de 9AA. Observa-se que os espetros obtidos da subtração apresentam 

uma ligeira diminuição no comprimento de onda, mais significativa para as 

concentrações mais baixas de 9AA, e um efeito hipocrómico do máximo de absorção da 

9AA, que aumenta com o aumento da concentração, quando comparados com os 

espetros da 9AA para as mesmas concentrações. Estes resultados foram também 

observados nos espetros de ADN+9AA para a concentração de ADN 5 x 10-5 mol dm-3 . 

O hipocromismo observado nos espetros da 9AA, resultante da presença de ADN 

em solução, sugere a existência de intercalação da 9AA no interior da molécula de 

ADN.29, 50 
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Figura 5.5 – Espetros de absorção de soluções de ADN 7.66 x 10-5 mol dm-3 (―), 9AA 1.03 x 10-5 mol dm-3 (―) e  

2.06 x 10-5 mol dm-3 (―), e ADN com diferentes concentrações de 9AA: 1.03 x 10-5 mol dm-3 (―) e 2.06 x 10-5 mol dm-3 

(―). A tracejado a soma dos espetros de ADN e da 9AA para as concentrações 1.03 x 10-5 mol dm-3 (― ―) e  

2.06 x 10-5 mol dm-3 (― ―). 

 

 

 

Figura 5.6 – Espetros de absorção da 9AA para as concentrações 1.03 x 10-5 mol dm-3 (―) e 2.06 x 10-5 mol dm-3 (―), e 

os espetros resultantes da subtração do espetro de ADN aos espetros de ADN+9AA para as concentrações 1.03 x 10-5 

mol dm-3 (― ―) e 2.06 x 10-5 mol dm-3 (― ―). 
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Foram registados espetros para soluções de 9AA com concentrações 2 x 10-5 mol 

dm-3 e 1 x 10-4 mol dm-3, variando a concentração de ADN entre 2 x 10-6 e 1 x 10-4 mol 

dm-3. As alterações verificadas em todas as séries foram as mesmas e por isso optou-

se por mostrar os espetros obtidos pelo método de titulação onde se usou uma 

concentração de 9AA de 2.06 x 10-5 mol dm-3 e concentrações de ADN entre 4.9 x 10-6 

e 4.4 x 10-5 mol dm-3 (Figura 5.7). Como se pode observar, a adição de sucessivas 

quantidades de ADN provoca uma diminuição da absorvância e um aumento no 

comprimento de onda dos picos de máxima absorção do espetro da 9AA. Este desvio 

batocrómico foi verificado para razões de concentrações cADN/c9AA superiores a 1. 

 

 

Figura 5.7 – Espetros de absorção na zona do visível de soluções de 9AA 2.06 x 10-5 mol dm-3 (―) e da 9AA com 

concentrações de ADN compreendidas entre 4.9 x 10-6 mol dm-3 (―) e 4.4 x 10-5 mol dm-3 (― ―). 

 

 

Os espetros de 9AA+ADN apresentam ainda pontos isosbésticos, indicativos da 

presença de várias espécies em solução, nomeadamente 9AA livre e 9AA ligada ao 

ADN.112 Estes podem ser vistos com mais facilidade na Figura 5.8, onde se representa 

o espetro da 9AA e o espetro de 9AA+ADN para a concentração máxima de ADN 

registada (4.4 x 10-5 mol dm-3). 
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Figura 5.8 – Espetros de absorção na zona do visível de soluções de 9AA 2.06 x 10-5 mol dm-3 (―) e de 9AA com 

concentração de ADN 4.4 x 10-5 mol dm-3 (― ―). 

 

 

Na Figura 5.9 está representada a razão Ao/(A-Ao) em função do inverso da 

concentração de ADN para os comprimentos de onda de máxima absorção do espetro 

da 9AA (381 nm, 401 nm e 423 nm). 

Os valores obtidos para a constante de ligação ADN-9AA nos picos 381 nm,  

401 nm e 423 nm foram, respetivamente, 5.7 x 103 mol-1 dm3, 6.4 x 103 mol-1 dm3 e  

4.8 x 103 mol-1 dm3, valores da mesma ordem de grandeza do valor obtido para a 

acridina. 
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Figura 5.9 – Representação gráfica da razão Ao/(A-Ao) em função da razão do inverso da concentração de ADN para 

soluções de 9AA 2.06 x 10-5 mol dm-3+ADN, para picos de absorvância máxima do espetro da 9AA 381 nm (  ), 401 nm 

(  ) e 423 nm (  ). 

 

 

5.1.2. Curvas de desnaturação 

 

Na Figura 5.10 estão representados os valores de absorvância a 260 nm em 

função da temperatura para soluções de ADN+9AA com concentração de ADN  

5.23 x 10-5 mol dm-3 e concentrações de 9AA compreendidas entre 4 x 10-6 e 2 x 10-5 mol 

dm-3, para a solução de ADN e para soluções de 9AA com as mesmas concentrações. 

Nas Figura 5.11 e 5.12, encontram-se representados os valores de A-A20 e 

(A-A20)/A20 em função da temperatura, respetivamente. 
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Figura 5.10 – Absorvância a 260 nm em função da temperatura de soluções de ADN 5.23 x 10-5 mol dm-3 (―) e ADN 

com diferentes concentrações de 9AA: 4.12 x 10-6 mol dm-3 (―), 1.03 x 10-5 mol dm-3 (―) e 2.06 x 10-5 mol dm-3 (―). A 

tracejado a absorvância a 260 nm para soluções de 9AA: 4.12 x 10-6 mol dm-3 (― ―), 1.03 x 10-5 mol dm-3 (― ―) e  

2.06 x 10-5 mol dm-3 (― ―). 

 

 

 

Figura 5.11 – Curvas de desnaturação térmica (A-A20 vs. t / ºC) de ADN 5.23 x 10-5 mol dm-3 (―) e ADN com diferentes 

concentrações de 9AA: 4.12 x 10-6 mol dm-3 (―), 1.03 x 10-5 mol dm-3 (―) e 2.06 x 10-5 mol dm-3 (―). 
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Figura 5.12 – Curvas de desnaturação térmica ((A-A20)/A20 vs. t / ºC) de ADN 5.23 x 10-5 mol dm-3 (―) e ADN com 

diferentes concentrações de 9AA: 4.12 x 10-6 mol dm-3 (―), 1.03 x 10-5 mol dm-3 (―) e 2.06 x 10-5 mol dm-3 (―). 

 

 

As curvas de ADN+9AA apresentam um aumento de absorvância com o aumento 

da temperatura, antes da desnaturação do ADN, sendo este efeito particularmente 

acentuado para as soluções com concentração de 9AA 1 x 10-5 mol dm-3 e 2 x 10-5 mol 

dm-3.  

Um aumento inicial de absorvância nas curvas de aquecimento foi observado 

também para os complexos de ADN com 2-aminoacridina e proflavina.113 Este efeito foi 

explicado em termos da diminuição da ligação dos compostos com o aumento da 

temperatura. Como a ligação dos compostos ao ADN provoca um efeito hipocrómico, a 

libertação de composto ligado, devido ao aumento da temperatura, resulta num aumento 

de absorvância. 

É possível verificar na Figura 5.12 que a temperatura a que ocorre a desnaturação 

do ADN aumenta com a concentração de 9AA e que o hipercromismo nas curvas de 

ADN+9AA é superior ao de ADN, sem 9AA. 

Como a absorvância da 9AA varia muito pouco com o aumento da temperatura, 

as curvas corrigidas são idênticas às curvas experimentais de ADN+9AA e por isso não 

serão apresentadas. 

Na Figura 5.13 são apresentados os valores de θ em função da temperatura 

obtidos a partir das curvas de desnaturação de ADN e ADN+9AA. 
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Figura 5.13 – Fração de ADN desnaturado em função da temperatura das soluções de ADN 5.23 x 10-5 mol dm-3 (―) e 

ADN com diferentes concentrações de 9AA: 4.12 x 10-6 mol dm-3 (―), 1.03 x 10-5 mol dm-3 (―) e 2.06 x 10-5 mol dm-3 

(―). 

 

 

Na Tabela 5.1 são apresentados os valores de tm, os valores de Δtm e os valores 

de hipercromismo a 260 nm para a temperatura de desnaturação e para 90 ºC. 

 

Tabela 5.1 – Valores de temperatura de desnaturação, Δtm, hipercromismo a 260 nm para tm e para 90 ºC obtidos para 

as curvas de desnaturação de ADN e ADN+9AA (cADN = 5.23 x 10-5 mol dm-3). 

c9AA / mol dm-3 tm / ºC Δtm / ºC H260 (tm) H260 (90 ºC) 

0 64.03 0 0.353 0.382 

4.12 x 10-6 71.32 7.29 0.512 0.561 

1.03 x 10-5 75.71 11.68 0.607 0.582 

2.06 x 10-5 79.93 15.90 0.414 0.373 

 

 

Os valores de temperatura de desnaturação obtidos para as curvas de ADN+9AA 

são superiores ao valor obtido para a curva de ADN e aumentam com o aumento da 

concentração de 9AA. 

Moléculas que se ligam ao ADN por intercalação geralmente estabilizam a 

estrutura da dupla cadeia em solução o que leva a um aumento da temperatura para a 
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qual ocorre desnaturação da mesma.50 Assim, com base nos valores de tm obtidos pode 

concluir-se que a 9AA estabiliza a molécula de ADN, sugerindo que o modo de ligação 

seja por intercalação.  

Para as concentrações mais baixas de 9AA, os valores de hipercromismo são 

superiores ao valor de hipercromismo da curva de ADN (Tabela 5.1) e aumentam com 

a concentração de 9AA. No entanto, para a concentração mais elevada de 9AA, verifica-

se uma diminuição de hipercromismo. Este facto poderá eventualmente ser explicado 

pela existência de dois modos de ligação da 9AA ao ADN, dependendo da razão de 

concentrações 9AA/ADN, tal como descrito para outras acridinas.48, 114-116 

 

 

5.2. Resultados obtidos por viscosimetria 

 

Foram realizadas medições de viscosidade para soluções com concentração de 

ADN 1.01 x 10-4 mol dm-3 e concentrações de 9AA entre 2 x 10-5 e 1 x 10-4 mol dm-3. Os 

valores de viscosidade obtidos foram representados em função da concentração de 

9AA, como se pode ver na Figura 5.14. Na Figura 5.15 apresenta-se a razão (η/ηo)1/3 

em função da razão de concentrações c9AA/cADN. 

 

 

Figura 5.14 – Representação gráfica da viscosidade das soluções de ADN 1.01 x 10-4 mol dm-3 e ADN+9AA em função 

da concentração de 9AA. 
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Figura 5.15 – Representação gráfica da viscosidade relativa das soluções de ADN 1.01 x 10-4 mol dm-3 e ADN+9AA em 

função da razão de concentrações c9AA/cADN. 

 

 

Verifica-se um aumento de viscosidade com o aumento da concentração de 9AA 

até uma concentração aproximadamente 6 x 10-5 mol dm-3 (razão de concentrações 0.6). 

Para valores de concentração superiores, a viscosidade mantêm-se constante com o 

aumento da concentração de 9AA. O aumento verificado para este composto é superior 

ao verificado para os compostos já estudados, DCMA e acridina, e do mesmo modo 

indica que a ligação da 9AA ao ADN ocorre por intercalação.47, 63 

 

 

5.3. Resultados obtidos por espetroscopia de fluorescência 

 

Os espetros de emissão de fluorescência foram registados para soluções de 9AA 

com concentrações entre 5 x 10-6 e 5 x 10-5 mol dm-3 utilizando as seguintes condições: 

comprimento de onda de excitação 400 nm, comprimentos de onda de emissão entre 

410 e 650 nm e comprimento da fenda 1 nm. Os espetros obtidos apresentam duas 

bandas com máximos de intensidade de fluorescência para comprimentos de onda de 

emissão de 428 e 453 nm, como se pode ver na Figura 5.16, para 9AA 2 x 10-5 mol  

dm-3. 
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Os espetros de 9AA+ADN foram registados em triplicado para soluções com 

concentração de 9AA 2.06 x 10-5 mol dm-3 e concentrações de ADN entre 2 x 10-6 e  

2 x 10-5 mol dm-3. Cada um dos espetros representados na Figura 5.16 é média dos três 

ensaios realizados para cada solução.  

 

 

Figura 5.16 – Espetros de fluorescência de soluções de 9AA 2.06 x 10-5 mol dm-3 (―) e 9AA com diferentes concentrações 

de ADN: 2.74 x 10-5 mol dm-3 (―), 5.48 x 10-5 mol dm-3 (―), 8.22 x 10-5 mol dm-3 (―), 1.64 x 10-5 mol dm-3 (―) e  

2.06 x 10-5 mol dm-3 (―). 

 

 

A intensidade de fluorescência dos picos característicos do espetro da 9AA 

diminui à medida que a concentração de ADN aumenta, sendo os valores de intensidade 

de fluorescência obtidos muito semelhantes para os dois comprimentos de onda de 

emissão. 

Na Figura 5.17, encontram-se os valores de Fo/F dos três ensaios realizados, em 

função da concentração de ADN para os comprimentos de onda de intensidade de 

fluorescência máxima do espetro da 9AA, 428 nm e 453 nm. 

Como se pode ver na Figura 5.17, os valores de Fo/F são praticamente iguais para 

os picos a 428 nm e 453 nm e por esse motivo a constante de Stern-Volmer obtida foi a 

mesma, apresentando o valor de 2.5 x 104 mol-1 dm3. Os valores obtidos são da mesma 

ordem de grandeza (104) dos valores obtidos para compostos semelhantes, que 

intercalam com o ADN.45, 49 
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Figura 5.17 – Representação gráfica da razão Fo/F em função da concentração de ADN, para os comprimentos de onda 

de emissão de 428 nm (  ) e 453 nm (  ). 

 

 

5.4. Conclusão 

 

Os resultados obtidos pelas diferentes técnicas indicam que ocorre ligação da 9AA 

ao ADN por intercalação, embora deva existir mais do que um modo de ligação, 

evidenciado pelos resultados das experiências de espetroscopia de UV-vis e 

desnaturação térmica. Este facto poderá explicar o valor relativamente baixo da 

constante de ligação obtida, comparativamente com a ordem de grandeza dos valores 

geralmente obtidos para compostos em que a ligação ao ADN é exclusivamente por 

intercalação.29, 50 

Os resultados obtidos neste trabalho estão de acordo com resultados obtidos 

previamente, reportados na literatura.48, 112, 114 
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6. Interação da Acridona com ADN 

 

6.1. Resultados obtidos por espetroscopia de UV-vis 

 

6.1.1. Espetros de absorção 

 

Foram registados espetros de acridona para soluções com concentrações entre  

5 x 10-6 e 8 x 10-5 mol dm-3 em 1% de DMSO. Verificou-se na preparação das soluções 

com concentrações mais elevadas (6.25 x 10-5 mol dm-3 e 8.34 x 10-5 mol dm-3) que as 

soluções continham agregados macroscópicos, mas registaram-se os espetros dessas 

soluções. 

Como se pode ver na Figura 6.1, o espetro da acridona apresenta um pico na zona 

do UV com um máximo de absorção a 254 nm, na zona de absorção máxima do ADN e 

dois picos na zona do visível com máximos de absorção a 386-387 nm e 402-404 nm, 

que variam ligeiramente com o aumento da concentração. As bandas observadas no 

UV correspondem a transições eletrónicas π→π* e os picos no visível correspondem a 

transições eletrónicas n→π*.71-72  

 

 

Figura 6.1 – Espetros de absorção de soluções com diferentes concentrações de acridona em 1% (V/V) de DMSO:  

5.21 x 10-6 mol dm-3 (―), 1.04 x 10-5 mol dm-3 (―), 2.08 x 10-5 mol dm-3 (―), 3.13 x 10-5 mol dm-3 (―), 5.21 x 10-5 mol  

dm-3 (―), 6.25 x 10-5 mol dm-3 (―) e 8.34 x 10-5 mol dm-3 (―). 
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Os espetros da acridona para as concentrações 6.25 x 10-5 mol dm-3 e 8.34 x 10-5 

mol dm-3 apresentam valores de absorvância máxima muito próximos evidenciando o 

facto de estas soluções apresentarem agregados. Os espetros da acridona apresentam 

ainda linhas de base com absorvâncias consideráveis em toda a zona do visível, o que 

sugere que as soluções possam conter aglomerados microscópicos originando 

dispersão de luz (light scattering).70, 117 

Como se pode ver na Figura 6.2, a absorvância da acridona aos comprimentos de 

onda 254 nm, 386 - 387 nm e 404 - 402 nm não varia linearmente com a concentração, 

mesmo que não sejam consideradas as concentrações 6.25 x 10-5 mol dm-3 e 8.34 x 10-5 

mol dm-3 e corrigida a linha de base. 

 

 

Figura 6.2 – Representação gráfica da absorvância dos picos a 254 nm (  ), 386-387 nm (  ) e 404-402 nm (  ) em 

função da concentração de acridona. 

 

 

Foram registados espetros para duas soluções de ADN com concentração 5 x 10-5 

mol dm-3, variando a concentração de acridona entre 5 x 10-6 e 5 x 10-5 mol dm-3. 

Na Figura 6.3 estão representados os espetros obtidos para soluções com 

concentração de ADN 5.23 x 10-5 mol dm-3 e diferentes concentrações de acridona, 

assim como os espetros das soluções de ADN e de acridona com as mesmas 

concentrações das soluções de ADN+acridona. 
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Figura 6.3 – Espetros de absorção de soluções de ADN 5.23 x 10-5 mol dm-3 (―) e de ADN com diferentes concentrações 

de acridona: 5.21 x 10-6 mol dm-3 (―), 1.04 x 10-5 mol dm-3 (―), 2.08 x 10-5 mol dm-3 (―), 3.13 x 10-5 mol dm-3 (―) e  

5.21 x 10-5 mol dm-3 (―). A tracejado os espetros de acridona para as concentrações 5.21 x 10-6 mol dm-3 (― ―),  

1.04 x 10-5 mol dm-3 (― ―), 2.08 x 10-5 mol dm-3 (― ―), 3.13 x 10-5 mol dm-3 (― ―) e 5.21 x 10-5 mol dm-3 (― ―). 

 

 

Os espetros de ADN+acridona apresentam um máximo de absorvância, cujo 

comprimento de onda varia ligeiramente com o aumento de concentração de acridona 

de 255 nm a 254 nm. Esta banda na zona do UV é comum às bandas de absorção de 

ADN e de acridona. Na zona do visível observam-se dois picos com máximos de 

absorvância a 386 nm e 404 nm.  

Na Figura 6.4 apresenta-se uma ampliação, na zona do visível, dos espetros 

representados na Figura 6.3. Os espetros de ADN+acridona apresentam valores de 

absorvância ligeiramente inferiores aos espetros de acridona com as mesmas 

concentrações.  
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Figura 6.4 – Espetros de absorção na zona do visível de soluções de ADN 5.23 x 10-5 mol dm-3 (―) e de ADN com 

diferentes concentrações de acridona: 5.21 x 10-6 mol dm-3 (―), 1.04 x 10-5 mol dm-3 (―), 2.08 x 10-5 mol dm-3 (―),  

3.13 x 10-5 mol dm-3 (―) e 5.21 x 10-5 mol dm-3 (―). A tracejado os espetros de acridona para as concentrações  

5.21 x 10-6 mol dm-3 (― ―), 1.04 x 10-5 mol dm-3 (― ―), 2.08 x 10-5 mol dm-3 (― ―), 3.13 x 10-5 mol dm-3 (― ―) e  

5.21 x 10-5 mol dm-3 (― ―). 

 

 

Na Figura 6.5 apresenta-se, para ADN 5.23 x 10-5 mol dm-3 e duas concentrações 

de acridona, os espetros obtidos experimentalmente de ADN+acridona, o espetro de 

ADN, os espetros de acridona e os espetros resultantes da soma dos espetros 

individuais de ADN e acridona. 

Os espetros resultantes da soma para concentrações de acridona inferiores a  

2 x 10-5 mol dm-3 apresentam valores de absorvância inferiores aos valores de 

absorvância obtidos experimentalmente. Já para concentrações superiores a 2 x 10-5 

mol dm-3 o espetro resultante da soma apresenta valores de absorvância superiores aos 

valores de absorvância experimentais. 

Na Figura 6.6 encontram-se os espetros resultantes da subtração dos espetros de 

acridona aos espetros de ADN+acridona, assim como o espetro de ADN com a mesma 

concentração. 

 

0.000

0.070

0.140

0.210

350 380 410 440

A

λ / nm



FCUP  

Interação da acridona com ADN  125 

 

 

 

Figura 6.5 – Espetros de absorção de soluções de ADN 5.23 x 10-5 mol dm-3 (―), acridona 2.08 x 10-5 mol dm-3 (―) e 

5.21 x 10-5 mol dm-3 (―), e ADN com diferentes concentrações de acridona: 2.08 x 10-5 mol dm-3 (―) e  

5.21 x 10-5 mol dm-3 (―). A tracejado a soma dos espetros de ADN e de acridona para concentrações de 2.08 x 10-5 mol 

dm-3 (― ―) e 5.21 x 10-5 mol dm-3 (― ―). 

 

 

 

Figura 6.6 – Espetros de absorção de ADN 5.23 x 10-5 mol dm-3 (―) e os espetros resultantes da subtração dos espetros 

de acridona aos espetros de ADN+acridona para concentrações de 5.21 x 10-6 mol dm-3 (―), 2.08 x 10-5 mol dm-3 (―), 

3.13 x 10-5 mol dm-3 (―) e 5.21 x 10-5 mol dm-3 (―). 
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Como se pode ver na Figura 6.6, os espetros resultantes da subtração também 

apresentam dois efeitos, para concentrações de acridona inferiores a 2 x 10-5 mol dm-3 

os espetros apresentam valores de absorvância superiores e para concentrações de 

acridona superiores os espetros apresentam valores de absorvância inferiores, quando 

comparados com o espetro de ADN.  

O mesmo efeito pode ser verificado nos espetros resultantes da subtração do 

espetro de ADN aos espetros de ADN+acridona (Figura 6.7), ou seja, dois 

comportamentos diferentes para concentrações de acridona inferiores e superiores a  

2 x 10-5 mol dm-3. Assim, tendo-se verificado o mesmo tipo de alterações também nos 

espetros com concentração de ADN 5.12 x 10-5 mol dm-3 e concentração de acridona 

entre 5 x 10-6 e 3 x 10-5 mol dm-3, os resultados sugerem que o modo de ligação da 

acridona ao ADN possa ocorrer de duas formas distintas, dependendo da razão de 

concentrações de acridona e ADN em solução, à semelhança do que acontece para 

outros compostos.50, 117-118 

 

 

Figura 6.7 – Espetros de absorção de acridona com concentrações 5.21 x 10-6 mol dm-3 (―), 1.04 x 10-5 mol dm-3 (―), 

2.08 x 10-5 mol dm-3 (―), 3.13 x 10-5 mol dm-3 (―) e 5.21 x 10-5 mol dm-3 (―), e os espetros resultantes da subtração do 

espetro de ADN aos espetros de ADN+acridona para concentrações de 5.21 x 10-6 mol dm-3 (― ―), 1.04 x 10-5 mol  

dm-3 (― ―), 2.08 x 10-5 mol dm-3 (― ―), 3.13 x 10-5 mol dm-3 (― ―) e 5.21 x 10-5 mol dm-3 (― ―). 
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Na Figura 6.8 encontram-se representados os espetros obtidos para soluções com 

concentração de acridona 3.33 x 10-5 mol dm-3 e concentrações de ADN que variam 

entre 6 x 10-6 e 6 x 10-5 mol dm-3. Como se pode ver, existe um aumento de absorvância 

do espetro da acridona, na zona do visível, provocado pela presença de ADN em 

solução. Verifica-se também a existência de pontos isosbésticos resultantes da 

existência de mais do que uma espécie em solução.70 Estes podem ser melhor 

visualizados na Figura 6.9, onde se representa o espetro de acridona e o espetro de 

acridona+ADN para a concentração máxima de ADN registada (6 x 10-5 mol dm-3). 

Na Figura 6.10 está representada a diferença entre a absorvância dos espetros 

de acridona+ADN e a absorvância do espetro de acridona (A-Ao), para os comprimentos 

de onda 386 nm e 403 nm, em função da razão de concentrações cADN/cacridona. 

 

 

Figura 6.8 – Espetros de absorção na zona do visível de soluções de acridona 3.33 x 10-5 mol dm-3 (―) e acridona com 

concentrações de ADN compreendidas entre 6.1 x 10-6 mol dm-3 (―) e 6.0 x 10-5 mol dm-3 (― ―). 
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Figura 6.9 – Espetros de absorção na zona do visível de soluções de acridona 3.33 x 10-5 mol dm-3 (―) e espetro de 

acridona com concentração de ADN de 6.0 x 10-5 mol dm-3 (― ―). 

 

 

 

Figura 6.10 – Representação gráfica A-Ao em função da razão de concentrações cADN/cacridona para espetros de acridona 

3.33 x 10-5 mol dm-3+ADN, para os comprimentos de onda de 386 nm (  ) e 403 nm (  ). 
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Como se pode ver na Figura 6.10, o aumento de absorvância verificado nos 

espetros de acridona+ADN é maior para razões de concentrações cADN/cacridona inferiores 

a 0.8, quando há um excesso de acridona em solução. Para valores superiores 

cADN/cacridona, a absorvância aumenta muito pouco com a concentração de ADN, sendo 

quase constante. Este resultado sugere a existência de dois tipos de ligação da acridona 

ao ADN, dependendo da razão de concentrações em solução, que pode estar 

relacionada com a possibilidade de a acridona se encontrar em solução com diferentes 

formas. 

 

 

6.1.2. Curvas de desnaturação 

 

Na Figura 6.11 estão representados os valores de absorvância a 260 nm em 

função da temperatura para soluções de ADN+acridona com concentração de ADN  

5.23 x 10-5 mol dm-3 e concentrações de acridona entre 5 x 10-6 e 3 x 10-5 mol dm-3. 

Na Figura 6.12 estão representados os valores de A-A20 em função da 

temperatura. 

 

 

Figura 6.11 – Absorvância a 260 nm em função da temperatura de soluções de ADN 5.23 x 10-5 mol dm-3 (―) e ADN 

com diferentes concentrações de acridona: 5.21 x 10-6 mol dm-3 (―), 1.04 x 10-5 mol dm-3 (―), 2.08 x 10-5 mol dm-3 (―) 

e 3.13 x 10-5 mol dm-3 (―). A tracejado a absorvância a 260 nm de soluções de acridona: 5.21 x 10-6 mol dm-3 (― ―), 

1.04 x 10-5 mol dm-3 (― ―), 2.08 x 10-5 mol dm-3 (― ―) e 3.13 x 10-5 mol dm-3 (― ―). 

0.000

0.500

1.000

1.500

2.000

20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0

A

t / ºC



 FCUP 

130 Interação da acridona com ADN 

 

 

Figura 6.12 – Curvas de desnaturação térmica (A-A20 vs. t / ºC) de soluções de ADN 5.23 x 10-5 mol dm-3 (―), acridona 

5.21 x 10-6 mol dm-3 (― ―), 1.04 x 10-5 mol dm-3 (― ―), 2.08 x 10-5 mol dm-3 (― ―) e 3.13 x 10-5 mol dm-3 (― ―),.e ADN 

com diferentes concentrações de acridona: 5.21 x 10-6 mol dm-3 (―), 1.04 x 10-5 mol dm-3 (―), 2.08 x 10-5 mol dm-3 (―) 

e 3.13 x 10-5 mol dm-3 (―). 

 

 

As curvas de aquecimento da acridona para as concentrações 5.21 x 10-6 mol dm-3 

e 1.04 x 10-6 mol dm-3 apresentam uma diminuição de absorvância com o aumento da 

temperatura. Para as concentrações 2.08 x 10-5 mol dm-3 e 3.13 x 10-5 mol dm-3 a 

absorvância aumenta até aproximadamente 40 ºC e depois diminui ligeiramente com o 

aumento da temperatura. Esse aumento de absorvância com a temperatura foi também 

verificado nas curvas de desnaturação de ADN+acridona com as mesmas 

concentrações. Assim, para as curvas de desnaturação de ADN+acridona subtraiu-se a 

absorvância a 40 ºC como forma de eliminar o efeito da absorvância da acridona com a 

temperatura nas curvas (Figura 6.13). 

Na Figura 6.14 estão representados os valores (A-A40)/A40 em função da 

temperatura. 
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Figura 6.13 – Curvas de desnaturação térmica (A-A40 vs. t / ºC) de soluções de ADN 5.23 x 10-5 mol dm-3 (―) e ADN com 

diferentes concentrações de acridona: 5.21 x 10-6 mol dm-3 (―), 1.04 x 10-5 mol dm-3 (―), 2.08 x 10-5 mol dm-3 (―) e  

3.13 x 10-5 mol dm-3 (―). 

 

 

 

Figura 6.14 – Curvas de desnaturação térmica ((A-A40)/A40 vs. t / ºC) de soluções de ADN 5.23 x 10-5 mol dm-3 (―) e ADN 

com diferentes concentrações de acridona: 5.21 x 10-6 mol dm-3 (―), 1.04 x 10-5 mol dm-3 (―), 2.08 x 10-5 mol dm-3 (―) 

e 3.13 x 10-5 mol dm-3 (―). 
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Na Figura 6.14 verifica-se que a temperatura a que a molécula de ADN começa a 

desnaturar aumenta para todas as curvas de ADN+acridona, comparativamente com a 

curva de desnaturação de ADN. As curvas de ADN+acridona apresentam um 

hipercromismo inferior ao verificado para a curva de ADN, que diminui com o aumento 

da concentração de acridona. 

 

Na Figura 6.15 encontram-se os valores θ obtidos para as curvas de desnaturação 

experimentais de ADN e ADN+acridona em função da temperatura. 

Na Tabela 6.1 são apresentados os valores de tm, Δtm e hipercromismo a 260 nm 

à temperatura de desnaturação e a 90 ºC, para as curvas de ADN e ADN+acridona. 

 

 

Figura 6.15 – Fração de ADN desnaturado em função da temperatura das soluções de ADN 5.23 x 10-5 mol dm-3 (―) e 

ADN com diferentes concentrações de acridona: 5.21 x 10-6 mol dm-3 (―), 1.04 x 10-5 mol dm-3 (―), 2.08 x 10-5 mol dm-3 

(―) e 3.13 x 10-5 mol dm-3 (―). 
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Tabela 6.1 – Valores de temperatura de desnaturação, Δtm, hipercromismo a 260 nm para tm e para 90 ºC obtidos para 

as curvas de desnaturação de ADN e ADN+acridona (cADN = 5.23 x 10-5 mol dm-3). 

cacridona / mol dm-3 tm Δtm H260 (tm) H260 (90 oC) 

0 64.03 0 0.353 0.382 

5.21 x 10-6 64.33 0.30 0.241 0.264 

1.04 x 10-5 68.03 3.99 0.213 0.248 

2.08 x 10-5 67.77 3.74 0.167 0.196 

3.13 x 10-5 66.32 2.29 0.152 0.135 

 

 

Os valores de tm obtidos para as curvas de ADN+acridona são superiores ao valor 

de tm obtido para a curva de desnaturação de ADN, indicando assim que a presença de 

acridona em solução estabiliza a molécula de ADN. A variação de tm com a temperatura 

sugere também que possa existir mais do que um tipo de ligação, pois para 

concentrações de acridona inferiores a 2 x 10-5 mol dm-3 verifica-se um aumento da 

temperatura de desnaturação com o aumento da concentração e para concentrações 

superiores a 2 x 10-5 mol dm-3 observa-se uma diminuição da temperatura de 

desnaturação relativamente à concentração anterior. 

Verifica-se que o hipercromismo a 260 nm, tanto para a temperatura de 

desnaturação como para 90 ºC, diminui com o aumento da concentração de acridona 

sendo os valores obtidos inferiores ao valor obtido para a curva de ADN. Tal como para 

os resultados descritos anteriormente, a variação do hipercromismo com a 

concentração apresenta também dois comportamentos distintos, dependendo do 

intervalo de concentrações. 

 

 

6.2. Resultados obtidos por viscosimetria 

 

As medições de viscosidade foram realizadas para soluções com duas 

concentrações de ADN diferentes 5 x 10-5 e 1 x 10-4 mol dm-3 variando em cada uma a 

concentração de acridona entre 4 x 10-6 e 5 x 10-5 mol dm-3.  

Na Figura 6.16 estão representados os valores de viscosidade relativa das 

soluções de ADN+acridona para as duas concentrações de ADN e de soluções de 
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ADN+acridina com concentração de ADN 1 x 10-4 mol dm-3, em função da razão de 

concentrações ccomposto/cADN. 

 

 

Figura 6.16 – Representação gráfica da viscosidade relativa das soluções de ADN+acridona com concentrações de ADN 

5.12 x 10-5 mol dm-3 (  ) e 1.02 x 10-4 mol dm-3 (  ) e de ADN+acridina com concentração de ADN 1.01 x 10-4 mol dm-3 

(  ), em função da razão de concentrações ccomposto/cADN. 

 

 

As soluções de ADN+acridona apresentam valores de viscosidade superiores aos 

valores obtidos para as respetivas soluções de ADN. Ainda assim, o aumento verificado 

de viscosidade para estas soluções é pouco significativo quando comparado com o 

aumento verificado para as soluções de ADN+acridina para as mesmas razões de 

concentrações composto-ADN. 

 

 

6.3. Conclusão 

 

Os resultados das experiências de espetroscopia de UV-vis sugerem que a 

acridona possa interagir com o ADN de duas formas distintas, dependendo da razão de 

concentrações ADN/acridona. 50, 117-118 

Os valores de temperatura de desnaturação e hipercromismo evidenciam uma 

estabilização da molécula de ADN, compatível com uma ligação da acridona ao ADN 
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por intercalação. No entanto, não se observa um aumento significativo da viscosidade 

das soluções de ADN+acridona, com o aumento da concentração de acridona, como 

seria de esperar no caso de ligação por intercalação. 26, 47, 63 

 

 



 

 



 

 

7. Interação da N1-(6-cloro-2-metoxiacridin-4-il) 
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7. Interação da N1-(6-cloro-2-metoxiacridin-4-il) 

butano-1,4-diamina com ADN 

 

7.1. Resultados obtidos por espetroscopia de UV-vis 

 

7.1.1. Espetros de absorção 

 

Foram registados espetros de 4A4C para de cinco soluções com concentrações 

compreendidas entre 1 x 10-5 e 6 x 10-5 mol dm-3 (Figura 7.1). Como se pode ver, o 

espetro de 4A4C apresenta um pico a 242 nm, uma banda larga (260-320 nm) na zona 

do UV com um máximo de absorção a 286 nm, próximo da zona de absorção máxima 

do ADN e uma banda no visível com um máximo de absorção a 433 nm. As bandas 

observadas no UV correspondem a transições eletrónicas π→π* e a banda no visível 

corresponde a transições eletrónicas n→π*.71-72, 119-120 

 

 
Figura 7.1 – Espetros de absorção de soluções com diferentes concentrações de 4A4C em 1% (V/V) de DMSO:  

1.18 x 10-5 mol dm-3 (―), 2.36 x 10-5 mol dm-3 (―), 3.55 x 10-5 mol dm-3 (―), 4.73 x 10-5 mol dm-3 (―) e 5.91 x 10-5 mol 

dm-3 (―). 
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Como se pode observar na Figura 7.2, a absorvância aos comprimentos de onda 

de 242 nm, 286 nm e 433 nm varia linearmente com o aumento da concentração de 

4A4C, isto é, verifica-se a lei de Lambert-Beer. 

 

 

Figura 7.2 – Representação gráfica da absorvância dos picos a 242 nm (  ), 286 nm (  ) e 433 nm (  ) em função da 

concentração de 4A4C. 

 

 

Foram registados espetros para três soluções de ADN com concentrações 5 x 10-5 

e 1 x 10-4 mol dm-3, variando, em cada caso, a concentração de 4A4C entre 5 x 10-6 e 

1 x 10-4 mol dm-3. Na Figura 7.3 apresenta-se os espetros obtidos para soluções com 

concentração de ADN 5.23 x 10-5 mol dm-3 e diferentes concentrações de 4A4C, assim 

como os espetros das soluções de 4A4C com as mesmas concentrações. 
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Figura 7.3 – Espetros de absorção de soluções de ADN 5.23 x 10-5 mol dm-3 (―) e ADN com diferentes concentrações 

de 4A4C: 1.18 x 10-5 mol dm-3 (―), 2.36 x 10-5 mol dm-3 (―), 3.55 x 10-5 mol dm-3 (―), 4.73 x 10-5 mol dm-3 (―) e   

5.91 x 10-5 mol dm-3 (―). A tracejado os espetros de 4A4C de concentrações 1.18 x 10-5 mol dm-3 (― ―), 2.36 x 10-5 mol 

dm-3 (― ―), 3.55 x 10-5 mol dm-3 (― ―), 4.73 x 10-5 mol dm-3 (― ―) e  5.91 x 10-5 mol dm-3 (― ―). 

 

 

Os espetros das soluções de ADN+4A4C apresentam uma banda larga na zona 

do UV comum às bandas de absorção de ADN e de 4A4C (230 nm - 330 nm) e uma 

banda na zona do visível (380 nm - 530 nm). A banda na zona do UV apresenta um 

ligeiro deslocamento hipsocrómico, no máximo de absorvância, com o aumento da 

concentração de 4A4C. 

Verificou-se para todas as séries de soluções com concentração de ADN 

constante que o comprimento de onda de máxima absorção dos espetros de 

ADN+4A4C diminui com o aumento da concentração de 4A4C. Na Figura 7.4 

representa-se a diferença entre o comprimento de onda do máximo de absorvância dos 

espetros de ADN+4A4C e o comprimento de onda de absorvância máxima do espetro 

de ADN (Δλ = λ(ADN+4A4C) - λADN) em função da razão entre a concentração de 4A4C e a 

concentração de ADN (c4A4C/cADN). 
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Figura 7.4 – Representação gráfica de Δλ em função da razão de concentrações c4A4C/cADN, para soluções de ADN+4A4C 

com concentração de ADN: 5.23 x 10-5 mol dm-3 (  ), 5.94 x 10-5 mol dm-3 (  ) e 1.02 x 10-4 mol dm-3 (  ). 

 

 

Como se pode ver na Figura 7.4, para as mesmas razões de concentrações 

(c4A4C/cADN), o deslocamento no comprimento de onda dos espetros de ADN+4A4C 

relativamente ao comprimento de onda dos espetros do ADN é o mesmo. 

Contrariamente ao que sucede na zona do UV, em que existem bandas de 

absorção tanto de ADN como de 4A4C, na zona do visível só a 4A4C absorve. Por essa 

razão, é possível relacionar diretamente as alterações observadas nos espetros de 

ADN+4A4C, relativamente aos espetros de 4A4C, com a ligação de 4A4C ao ADN.  

Na Figura 7.5 apresenta-se uma ampliação, na zona do visível, dos espetros 

representados na Figura 7.3 (para uma melhor visualização, são apresentados apenas 

os espetros para três concentrações de 4A4C). Como se pode ver, os espetros de 

ADN+4A4C apresentam um deslocamento batocrómico e um efeito hipocrómico 

significativos do máximo de absorção, comparativamente com os espetros de 4A4C 

para as mesmas concentrações. 

O deslocamento batocrómico do máximo de absorção é superior para as 

concentrações mais baixas de 4A4C, tendo-se verificado um máximo de Δλ = 25 nm, e 

vai diminuindo com o aumento da concentração nunca atingindo o comprimento de onda 

de máxima absorção observado para os espetros de 4A4C na ausência de ADN. O 

hipocromismo observado aumenta com o aumento da concentração de 4A4C. Estes 
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efeitos foram também verificados para as restantes séries de espetros com 

concentração de ADN constante e concentração de 4A4C variável. 

 

 

Figura 7.5 – Espetros de absorção na zona do visível de soluções de ADN 5.23 x 10-5 mol dm-3  e ADN com diferentes 

concentrações de 4A4C: 2.36 x 10-5 mol dm-3 (―), 4.73 x 10-5 mol dm-3 (―) e 5.91 x 10-5 mol dm-3 (―). A tracejado os 

respetivos espetros de 4A4C para as concentrações 2.36 x 10-5 mol dm-3 (― ―), 4.73 x 10-5 mol dm-3 (― ―) e  

5.91 x 10-5 mol dm-3 (― ―). 

 

 

As alterações verificadas nos espetros resultantes da soma dos espetros 

individuais de ADN e 4A4C relativamente aos espetros individuais de ADN e 4A4C foram 

as mesmas em todos os espetros com concentração de ADN constante e concentração 

de 4A4C variável. Na Figura 7.6 apresenta-se, para ADN 5.23 x 10-5 mol dm-3 e duas 

concentrações diferentes de 4A4C, os espetros experimentais de ADN+4A4C, o espetro 

de ADN, os espetros de 4A4C e os espetros resultantes da soma dos espetros 

individuais de ADN e 4A4C. 

Os espetros experimentais de ADN+4A4C apresentam valores de absorvância 

menores que os espetros resultantes da soma dos espetros individuais de ADN e 4A4C, 

o que é indicativo da existência de ligação ADN-4A4C. No entanto, devido a ambas as 

espécies apresentarem bandas de absorção na zona do UV, a comparação direta dos 

espetros de ADN+4A4C com a soma dos espetros individuais de ADN e 4A4C não 

permite avaliar o efeito da ligação ADN-4A4C. Assim, subtraiu-se a cada um dos 

espetros de ADN+4A4C o espetro de ADN (Figura 7.7). 
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Figura 7.6 – Espetros de absorção de soluções de ADN 5.23 x 10-5 mol dm-3 (―), 4A4C 2.36 x 10-5 mol dm-3 (―) e  

5.91 x 10-5 mol dm-3 (―), e ADN com diferentes concentrações de 4A4C: 2.36 x 10-5 mol dm-3 (―) e 5.91 x 10-5 mol dm-3 

(―). A tracejado a soma dos espetros de ADN e de 4A4C para concentrações de 2.36 x 10-5 mol dm-3 (― ―) e  

5.91 x 10-5 mol dm-3 (― ―). 

 

 

 

Figura 7.7 – Espetros de absorção de soluções de 4A4C 1.18 x 10-5 mol dm-3 (―), 2.36 x 10-5 mol dm-3 (―),  

3.55 x 10-5 mol dm-3 (―), 4.73 x 10-5 mol dm-3 (―) e 5.91 x 10-5 mol dm-3 (―) e os espetros resultantes da subtração do 

espetro de ADN aos espetros de ADN+4A4C: 1.18 x 10-5 mol dm-3 (― ―), 2.36 x 10-5 mol dm-3 (― ―), 3.55 x 10-5 mol 

dm-3 (― ―), 4.73 x 10-5 mol dm-3 (― ―) e 5.91 x 10-5 mol dm-3 (― ―). 
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Comparativamente com os espetros de 4A4C, os espetros resultantes da 

diferença revelam um deslocamento batocrómico significativo e um acentuado efeito 

hipocrómico do máximo de absorção de 4A4C, especialmente na região do UV. O 

hipocromismo observado aumenta com o aumento da concentração de 4A4C, sendo 

cerca de 22%, na zona do UV, para a concentração mais elevada. Este efeito foi 

observado em todas as experiências efetuadas: três séries, cada uma com 

concentração constante de ADN e cinco concentrações diferentes de 4A4C. 

A ocorrência de hipocromismo e deslocamento batocrómico é geralmente 

atribuída à ligação do composto ao ADN por intercalação, que envolve uma forte 

interação de empilhamento entre um cromóforo aromático do composto e os pares de 

bases do ADN.29, 50 Por outro lado, quando ocorre ligação de um composto ao ADN por 

intercalação o ADN desenrola-se parcialmente, o que causa um alongamento da hélice, 

que resulta em hipercromismo da banda de absorção do ADN ligado, comparativamente 

com o ADN livre. Como se pode ver na Figura 7.8, em que se apresenta os espetros 

resultantes da subtração dos espetros de 4A4C aos espetros de ADN+4A4C, assim 

como o espetro da solução de ADN, isso não é observado neste caso, o que poderá ser 

devido a um modo misto de ligação ADN-4A4C, como observado para numerosos 

compostos, por exemplo, azul de metileno, Hoechst 33258 e quinacrina.50, 59, 99 

 

 

Figura 7.8 – Espetros de absorção de soluções de ADN 5.23 x 10-5 mol dm-3 (―) e os espetros resultantes da subtração 

dos espetros de 4A4C aos espetros de ADN+4A4C para as concentrações 2.36 x 10-5 mol dm-3 (―) e 5.91 x 10-5 mol  

dm-3 (―). 
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Foram registados espetros de soluções com concentração de 4A4C 5 x 10-5 e  

1 x 10-4 mol dm-3, variando, para cada solução, a concentração de ADN entre 6 x 10-6 e 

1 x 10-4 mol dm-3, com o objetivo de determinar a constante de ligação ADN-4A4C. Dada 

a falta de reprodutibilidade dos resultados, foram registados espetros pelo método de 

titulação, em que se usou uma concentração de 4A4C 5.32 x 10-5 mol dm-3 e 

concentrações de ADN de 6.1 x 10-6 mol dm-3 a 5.0 x 10-5 mol dm-3. Na Figura 7.9 são 

apresentados parte dos espetros obtidos numa experiência de titulação. 

 

 

Figura 7.9 – Espetros de absorção de soluções de 4A4C 5.32 x 10-5 mol dm-3 (―) e de 4A4C com diferentes 

concentrações de ADN: 6.1 x 10-6 mol dm-3 (―), 1.2 x 10-5 mol dm-3 (―), 2.1 x 10-5 mol dm-3 (―), 3.3 x 10-5 mol dm-3  

(― ―), 4.0 x 10-5 mol dm-3 (― ―), 4.5 x 10-5 mol dm-3 (― ―) e 5.0 x 10-5 mol dm-3 (― ―). 

 

 

Como se pode observar na Figura 7.9, e tendo como referência o espetro de 

4A4C, a adição de sucessivas quantidades de ADN provoca uma diminuição da 

absorvância até uma concentração de ADN aproximadamente 2.5 x 10-5 mol dm-3 

seguida de um aumento de absorvância para concentrações de ADN superiores. Estas 

alterações são acompanhadas de um deslocamento batocrómico no comprimento de 

onda do pico de máxima absorção do espetro de 4A4C, que aumenta com o aumento 

da concentração de ADN, tendo-se obtido um máximo de Δλ = – 22 nm para a 

concentração mais elevada de ADN registada. 
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Estes resultados sugerem que para concentrações de ADN inferiores a 2.5 x 10-5 

mol dm-3 (excesso de 4A4C) ocorre um tipo de ligação e para concentrações superiores 

predomina outro tipo de ligação.50, 59, 99 Assim, dado que poderá haver mais do que um 

complexo ADN-4A4C em solução, não foi possível calcular a constante de ligação. 

 

 

7.1.2. Curvas de desnaturação 

 

Na Figura 7.10 estão representados os valores de absorvância a 260 nm, em 

função da temperatura, de soluções de ADN+4A4C com concentração de ADN  

5.23 x 10-5 mol dm-3 e concentrações de 4A4C de 1 x 10-5 a 5 x 10-5 mol dm-3, de uma 

solução de ADN e de soluções de 4A4C com as mesmas concentrações. 

Nas Figuras 7.11 e 7.12, são apresentados, respetivamente, os valores de A-A20 

e de (A-A20)/A20 em função da temperatura. 

 

 

Figura 7.10 – Absorvância a 260 nm em função da temperatura de soluções de ADN 5.23 x 10-5 mol dm-3 (―) e ADN 

com diferentes concentrações de 4A4C: 1.18 x 10-5 mol dm-3 (―), 2.36 x 10-5 mol dm-3 (―) e 4.73 x 10-5 mol dm-3 (―). A 

tracejado a absorvância a 260 nm em função da temperatura de soluções de 4A4C: 1.18 x 10-5 mol dm-3 (― ―),  

2.36 x 10-5 mol dm-3 (― ―) e 4.73 x 10-5 mol dm-3 (― ―). 
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Figura 7.11 – Curvas de desnaturação térmica (A-A20 vs. t / ºC) de ADN 5.23 x 10-5 mol dm-3 (―) e ADN com diferentes 

concentrações de 4A4C: 1.18 x 10-5 mol dm-3 (―), 2.36 x 10-5 mol dm-3 (―) e 4.73 x 10-5 mol dm-3 (―). 

 

 

 

Figura 7.12 – Curvas de desnaturação térmica ((A-A20)/A20 vs. t / ºC) de ADN 5.23 x 10-5 mol dm-3 (―) e ADN com 

diferentes concentrações de 4A4C: 1.18 x 10-5 mol dm-3 (―), 2.36 x 10-5 mol dm-3 (―) e 4.73 x 10-5 mol dm-3 (―). 
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Nas Figuras 7.11 e 7.12, observa-se que o hipercromismo das curvas de 

ADN+4A4C é superior ao hipercromismo verificado para a curva de ADN. Pode verificar-

se também que à medida que a concentração de 4A4C aumenta, a temperatura para a 

qual ocorre a desnaturação de ADN aumenta. 

Na Figura 7.13 são apresentadas as curvas corrigidas de ADN+4A4C 

(AADN+4A4C - A4A4C) e a curva de ADN com a mesma concentração. 

Nas Figuras 7.14 e 7.15 estão representados, respetivamente, os valores de 

(A-A20)corr e de ((A-A20)/A20)corr em função da temperatura. 

 

 

Figura 7.13 – Representação da absorvância corrigida em função da temperatura de soluções de ADN 5.23 x 10-5 mol 

dm-3 (―) e ADN com diferentes concentrações de 4A4C: 1.18 x 10-5 mol dm-3 (―), 2.36 x 10-5 mol dm-3 (―) e 4.73 x 10-5 

mol dm-3 (―). 
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Figura 7.14 – Curvas de desnaturação corrigidas ((A-A20)corr vs. t / ºC) de ADN 5.23 x 10-5 mol dm-3 (―) e ADN com 

diferentes concentrações de 4A4C: 1.18 x 10-5 mol dm-3 (―), 2.36 x 10-5 mol dm-3 (―) e 4.73 x 10-5 mol dm-3 (―). 

 

 

 

Figura 7.15 – Curvas de desnaturação corrigidas (((A-A20)/A20)corr vs. t / ºC) de ADN 5.23 x 10-5 mol dm-3 (―) e ADN com 

diferentes concentrações de 4A4C: 1.18 x 10-5 mol dm-3 (―), 2.36 x 10-5 mol dm-3 (―) e 4.73 x 10-5 mol dm-3 (―). 
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Nas Figuras 7.14 e 7.15, observa-se que o hipercromismo das curvas de 

ADN+4A4C é superior ao hipercromismo verificado para a curva de ADN e que aumenta 

com o aumento da concentração de 4A4C. Pode verificar-se também nas curvas 

corrigidas que à medida que a concentração de 4A4C aumenta, a temperatura para a 

qual ocorre a desnaturação de ADN aumenta. 

Na Figura 7.16 estão representados os valores de θ em função da temperatura 

para as curvas corrigidas de ADN+4A4C. Os valores de θ obtidos para as curvas 

experimentais são iguais aos obtidos para as curvas corrigidas. 

Na Tabela 7.1 são apresentados os valores de tm, os valores de Δtm e os valores 

de hipercromismo a 260 nm à temperatura de desnaturação e a 90 ºC, obtidos a partir 

das curvas de absorvância corrigidas. 

 

 

Figura 7.16 – Fração de ADN desnaturado em função da temperatura das curvas de desnaturação corrigidas de ADN 

5.23 x 10-5 mol dm-3 (―) e ADN com diferentes concentrações de 4A4C: 1.18 x 10-5 mol dm-3 (―), 2.36 x 10-5 mol dm-3 

(―) e 4.73 x 10-5 mol dm-3 (―). 
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Tabela 7.1 – Valores de temperatura de desnaturação, Δtm e hipercromismo a 260 nm para tm e para 90 ºC obtidos 

para as curvas de desnaturação corrigidas de ADN e ADN+4A4C (cADN = 5.23 x 10-5 mol dm-3) 

c4A4C / mol dm-3 tm / ºC Δtm / ºC H260 (tm) H260 (90 ºC) 

0 64.03 0.00 0.353 0.382 

1.18 x 10-5 67.57 3.54 0.373 0.429 

2.36 x 10-5 70.04 6.01 0.414 0.425 

4.73 x 10-5 70.61 6.58 0.464 0.513 

 

 

A partir dos valores de tm obtidos para cada concentração de 4A4C, verifica-se 

que quanto maior a concentração de 4A4C em solução maior é a temperatura de 

desnaturação do ADN. Admitindo que a temperatura de desnaturação está diretamente 

relacionada com a estabilidade da molécula, pode concluir-se que a 4A4C estabiliza a 

molécula de ADN. O facto de se verificar um aumento considerável da temperatura de 

desnaturação do ADN, resultante da 4A4C em solução, sugere a existência de ligação 

por intercalação da 4A4C ao ADN.14, 49-50, 111 Por outro lado, os valores de hipercromismo 

na presença de 4A4C são superiores ao valor observado na solução de ADN e 

aumentam com o aumento da concentração de 4A4C. 

 

 

7.2. Resultados obtidos por viscosimetria 

 

Foram realizadas medições de viscosidade de soluções com concentração de 

ADN 1.01 x 10-4 mol dm-3 e concentração de 4A4C compreendida entre 2 x 10-5 e  

1 x 10-4 mol dm-3. Os valores obtidos de viscosidade foram representados graficamente 

em função da concentração de 4A4C (Figura 7.17). 

Na Figura 7.18, encontra-se a representação gráfica da razão entre as 

viscosidades obtidas para soluções de ADN+4A4C e a viscosidade da solução de ADN, 

em função da razão das concentrações de 4A4C e ADN.  

O aumento da viscosidade das soluções de ADN+4A4C com o aumento da 

concentração de 4A4C evidencia uma alteração da estrutura da molécula de ADN, 

devida à ligação de 4A4C ao ADN.47, 63 
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Figura 7.17 – Representação gráfica da viscosidade das soluções de ADN 1.01 x 10-4 mol dm-3 e ADN+4A4C em função 

da concentração de 4A4C. 

 

 

 

Figura 7.18 – Representação gráfica da viscosidade relativa das soluções de ADN 1.01 x 10-4 mol dm-3 e ADN+4A4C em 

função da razão de concentrações c4A4C/cADN. 
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7.3. Resultados obtidos por espetroscopia de fluorescência 

 

Foi registado o espetro de fluorescência 3D para uma solução de 4A4C com 

concentração 5.91 x 10-6 mol dm-3, utilizando como parâmetros: comprimento de fenda 

2.5 nm e intervalos de comprimentos de onda de excitação e emissão de 300 a 700 nm 

(Figura 7.19). 

 

 

Figura 7.19 – Espetro de fluorescência 3D de uma solução de 4A4C com concentração 5.91 x 10-6 mol dm-3. 

 

 

A partir do espetro 3D foi escolhido o comprimento de onda de excitação 360 nm 

por ser o máximo de intensidade de fluorescência obtido (zona vermelha no espetro 3D). 

Assim, foram utilizados os seguintes parâmetros para o registo de espetros de emissão: 

comprimento de onda de excitação 360 nm, comprimentos de onda de emissão entre 

300 e 500 nm e comprimento de fenda 2 nm. 

Os espetros de emissão de fluorescência de 4A4C foram registados para seis 

soluções com concentrações compreendidas entre 5 x 10-6 e 6 x 10-5 mol dm-3 Como se 

pode ver na Figura 7.20, os espetros obtidos apresentam uma única banda com um 
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máximo de intensidade de fluorescência para o comprimento de onda de emissão de 

359 nm.  

 

 

Figura 7.20 – Espetros de fluorescência de soluções de 4A4C: 5.91 x 10-6 mol dm-3 (―), 1.18 x 10-5 mol dm-3 (―),  

2.36 x 10-5 mol dm-3 (―), 3.55 x 10-5 mol dm-3 (―), 4.73 x 10-5 mol dm-3 (―) e 5.91 x 10-5 mol dm-3 (―). 

 

 

Apesar de os espetros de emissão apresentarem uma intensidade de 

fluorescência máxima a um comprimento de onda igual ao comprimento de onda de 

excitação, o estudo da interação de 4A4C com ADN utilizando esta técnica foi 

prosseguido. Assim, escolheu-se a concentração de 4A4C 2.36 x 10-5 mol dm-3 e 

registaram-se espetros de 4A4C+ADN para dois intervalos de concentrações de ADN, 

um de 5 x 10-6 a 1 x 10-4 mol dm-3 e outro de 2 x 10-5 a 1 x 10-4 mol dm-3, utilizando o 

método de titulação. Para as concentrações de ADN comuns às duas séries, 

verificaram-se as mesmas alterações espetrais, pelo que na Figura 7.21 se apresentam 

apenas alguns dos espetros obtidos para o intervalo de concentrações de ADN de  

2 x 10-5 a 7.5 x 10-5 mol dm-3. 

A intensidade de fluorescência obtida para os espetros de 4A4C+ADN aumenta 

com o aumento da concentração de ADN, quando comparada com a obtida para o 

espetro de 4A4C. Deste modo, não é possível obter a constante de Stern-Volmer, dado 

não se ter verificado uma diminuição de fluorescência na presença de ADN. 
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Figura 7.21 – Espetros de fluorescência de soluções de 4A4C 2.05 x 10-5 mol dm-3 (―) e de 4A4C com diferentes 

concentrações de ADN: 2.0 x 10-5 mol dm-3 (―), 3.4 x 10-5 mol dm-3 (―), 4.0 x 10-5 mol dm-3 (―), 5.6 x 10-5 mol dm-3 (―), 

7.2 x 10-5 mol dm-3 (―) e 7.5 x 10-5 mol dm-3 (―). 

 

 

O facto de os espetros de fluorescência de 4A4C e 4A4C+ADN apresentarem um 

máximo de intensidade de fluorescência para um comprimento de onda de emissão  

(359 nm) igual ao comprimento de onda de excitação (360 nm), sugere a existência do 

efeito Rayleigh scatter.121-123 

 

 

7.4. Conclusão 

 

Os resultados obtidos por espetroscopia de UV-vis são indicativos da existência 

de mais do que um modo de ligação da 4A4C ao ADN. Os valores de temperatura de 

desnaturação e hipercromismo evidenciam uma estabilização da estrutura do ADN por 

parte da molécula, compatível com a ligação da 4A4C ao ADN por intercalação. Os 

resultados obtidos por viscosimetria mostram que a intercalação é o modo predominante 

da ligação ADN-4A4C. 
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8. Conclusão 

 

Os resultados obtidos neste trabalho evidenciam a existência de uma interação 

acentuada de todos os compostos estudados com a molécula de ADN, alterando 

significativamente a sua estrutura e estabilidade. 

Todos os compostos, com exceção da DCMA, provocam uma estabilização da 

molécula de ADN, traduzida por um aumento da temperatura de desnaturação, como 

se pode ver na Figura 8.1, em que se apresenta as curvas de desnaturação obtidas para 

concentrações iguais de ADN e de cada um dos compostos. 

 

 

Figura 8.1 – Fração de ADN desnaturado em função da temperatura para soluções de ADN 5.23 x 10-5 mol dm-3 (―) e 

ADN com concentração de acridina 2.05 x 10-5 mol dm-3 (―), 9AA 2.06 x 10-5 mol dm-3 (―), DCMA 2.08 x 10-5 mol dm-3 

(―), acridona 2.08 x 10-5 mol dm-3 (―) e 4A4C 2.36 x 10-5 mol dm-3 (―). 

 

 

Na Figura 8.2, apresenta-se os valores de Δtm obtidos para as curvas de 

desnaturação experimentais e corrigidas de ADN+composto em função da razão de 

concentrações composto/ADN, para uma concentração de ADN 5.23 x 10-5 mol dm-3. 
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Figura 8.2 – Representação do Δtm em função da razão de concentrações composto/ADN para as curvas de 

desnaturação experimentais de soluções de ADN 5.23 x 10-5 mol dm-3 e ADN com acridina (―), 9AA (―), DCMA (―), 

acridona (―) e 4A4C (―). A tracejado estão os valores de Δtm em função da razão de concentrações composto/ADN 

para as curvas de desnaturação corrigidas de soluções de ADN 5.23 x 10-5 mol dm-3 e ADN com acridina (― ―), 9AA 

(― ―), DCMA (― ―), acridona (― ―) e 4A4C (― ―). 

 

 

Os valores de Δtm obtidos para as curvas experimentais e para as curvas 

corrigidas são iguais para todos os compostos, com exceção da DCMA. A diferença 

observada para a DCMA reflete a influência da variação da absorvância com a 

temperatura do composto na desnaturação do ADN.  

Analisando as variações da temperatura de desnaturação do ADN provocadas 

pela 4A4C comparativamente com a DCMA, verifica-se que a ligação da 4A4C confere 

uma maior estabilidade à molécula de ADN, que poderá ser devida ao facto de este 

composto ter apenas um cloro (e não dois, como a DCMA) e também possuir uma 

cadeia alifática no grupo amina.  

O facto de os compostos 9AA e 4A4C provocarem uma maior estabilização da 

cadeia do ADN, comparativamente com os outros compostos, poderá ser devido à 

existência do grupo amina na estrutura aromática nas duas moléculas. 
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Nas Tabelas 8.1 e 8.2, respetivamente, são apresentados os valores de constante 

de ligação e constante de Stern-Volmer para os compostos em que o cálculo destes 

valores foi possível. 

 

 

Tabela 8.1 – Valores de constante de ligação para os compostos DCMA, acridina e 9AA. 

 

 

 

Tabela 8.2 – Valores de constante de Stern-Volmer para os compostos DCMA, acridina e 9AA. 

 

 

Os valores obtidos de K e de KSV são da mesma ordem de grandeza de valores 

apresentados na literatura para outros compostos que se ligam ao ADN por intercalação. 

 

Na Figura 8.3, apresenta-se as viscosidades relativas obtidas para cada composto 

em função da razão de concentrações composto/ADN. 

Os resultados obtidos por viscosimetria estão de acordo com os resultados das 

experiências de desnaturação, com exceção da acridona em que seria de esperar uma 

maior alteração da viscosidade das soluções, se a ligação ao ADN fosse exclusivamente 

por intercalação. Os compostos 9AA e 4A4C são os que provocam uma maior alteração 

da estrutura do ADN. 

Composto ccomposto / mol dm-3 cADN / ccomposto K / mol-1 dm3 

DCMA 2.08 x 10-5 0.24 – 2.12 1.6 x 104 

acridina 2.05 x 10-5 0.45 – 2.15 2.2 x 103 

9AA 2.06 x 10-5 0.45 – 2.13 5.6 x 103 

Composto ccomposto / mol dm-3 cADN / ccomposto KSV / mol-1 dm3 

DCMA 2.08 x 10-5 0.23 – 2.19 1.1 x 104 

acridina 2.05 x 10-5 0.45 – 2.61 1.6 x 104 

9AA 2.06 x 10-5 0.13 – 1.00 2.5 x 104 
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Figura 8.3 – Representação de (η/ηo)
1/3 em função da razão de concentrações composto/ADN para soluções de ADN  

1 x 10-4 mol dm-3 com acridina (―), 9AA (―), DCMA (―), acridona (―) e 4A4C (―), e para a solução de ADN 5 x 10-5 

mol dm-3 com acridona (―). 

 

 

Em conclusão, é possível afirmar que os resultados evidenciam a ligação de todos 

os compostos ao ADN por intercalação e alguns dos compostos apresentam mais do 

que um modo de ligação. Os resultados sugerem ainda um efeito significativo da 

estrutura dos compostos no tipo e intensidade da ligação ao ADN. 
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