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RESUMO

Nas últimas décadas, compostos de vanádio têm produzido resultados
promissores na supressão do crescimento e da disseminação de tumores,
atuando também na manutenção do DNA, levando à proteção da célula contra a
instabilidade genômica. Recentemente, nosso grupo de pesquisa relatou a
síntese de (Me4N)6[V15O36(Cl)] (A) e a atividade quimioprotetora frente à reação
de alquilação do DNA plasmidial pUC19 por agentes potencialmente
carcinogênicos. Visando uma ampliação do número de compostos avaliados para
esta finalidade, neste trabalho, preparou-se um novo polioxovanadato de valência
mista. A reação entre NH4VO3, manitol e KH2PO4 produziu cristais verde-escuros
em 75% de rendimento (B). O produto B foi caracterizado por difratometria de
raios X de monocristal, dosagem de metal, métodos espectroscópicos (IV,
Raman, UV/Vis/NIR, RPE e RMN de 51V) e análise termogravimétrica. A análise
por difratometria de raios X de monocristal revelou a formação do
polioxovanadato (NH4)7[H6VV10VIV4O38(PO4)]9H2O. O agregado aniônico possui
estrutura pseudoesférica formada por 14 centros de vanádio (V=O) unidos por
grupos oxo em ponte e um ânion fosfato encapsulado no centro. A análise de
RMN de 51V de B em D2O em diferentes concentrações mostrou que o
polioxovanadato sofre um equilíbrio de agregação-desagregação envolvendo
rearranjos múltiplos entre espécies de valência mista com espécies de menor
nuclearidade (H2VO4-, H2V2O72-, V4O124- e V5O155-), nas soluções mais diluídas, e
com [H4V14O38(PO4)]5- e [HxV10O28]6-x, nas soluções mais concentradas. Os
polioxovanadatos A e B foram avaliados em sua atividade quimioprotetora frente
à ação do agente alquilante dietilsulfato (DES), utilizando como sistema modelo
culturas bacterianas de Escherichia coli DH5. O polioxovanadato A não foi tóxico
em nenhuma das concentrações avaliadas, enquanto que B causou uma
diminuição gradativa da porcentagem de viabilidade celular em concentrações
acima de 0,1 mmol L-1. Nos ensaios de quimioproteção, o polioxovanadato A
levou a um aumento na viabilidade celular de até 40%, quando comparado com o
controle. O composto B, por sua vez, não foi capaz de proteger a bactéria da
ação do agente alquilante, apresentando uma potencialização do efeito tóxico. As
análises de RMN de 51V de A e B em meio de cultura LB (Luria Broth) mostraram
que a estrutura polinuclear de A foi mais estável, mesmo após sucessivas adições
de DES, formando decavanadato somente quando altas concentrações do agente
alquilante foram adicionadas. As soluções de B em LB apresentaram sinais
típicos do ânion decavanadato, [HV 10O28]5-, evidenciando a quebra do agregado
antes da primeira adição de DES. Estudos iniciais do mecanismo envolvido
indicam que o efeito quimioprotetor é dependente da estabilidade do
polioxovanadato em solução e é limitado pela formação de espécies pouco
reativas como o decavanadato e de espécies mononucleares contendo
oxovanádio(IV).
Palavras-chave: Vanádio; Polioxovanadato; Valência mista; Quimioproteção;
Alquilação; Escherichia coli
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ABSTRACT

In recent decades, vanadium compounds have produced promising results
in the suppression of growth and spread of tumors, also playing a role in DNA
maintenance that leads to the protection of the cell from genomic instability.
Recently, our research group reported the synthesis of (Me4N)6[V15O36(Cl)] (A)
and its chemoprotective activity against the alkylation reaction of DNA plasmid
pUC19 by potentially carcinogenic agents. Aiming to increase the number of
evaluated compounds for this purpose, in the present work, a new mixed valence
polyoxovanadate was prepared. The reaction between NH4VO3, mannitol and
KH2PO4 produced dark green crystals of (NH4)7[H6V14O38(PO4)]9H2O (B) in 75%
yield. The product was characterized by single-crystal X-ray diffractometry, metal
analysis, spectroscopic methods (IR, Raman, UV/Vis/NIR, EPR and 51V NMR) and
by thermogravimetric analysis. The anionic aggregate of B has a pseudospherical
structure formed by 14 vanadium centers (V=O) connected by oxo groups, with a
phosphate anion encapsulated in the center. The 51V NMR analysis in D2O of
different concentrations of B showed that the polynuclear species undergoes an
aggregation-disaggregation equilibrium, which involves multiple rearrangements
between mixed valence species and species of lower nuclearity (H2VO4-, H2V2O72-,
V4O124- and V5O155-) in more dilute solutions; and with [H4V14O38(PO4)]5- and
[HxV10O28]6-x in more concentrated solutions. The polyoxovanadates A and B were
evaluated for their chemoprotective activity against the alkylating agent
diethylsulphate (DES) using Escherichia coli DH5 cell cultures as a model
system. The polyoxovanadate A was shown to be non-toxic in any of the tested
concentrations, whereas B caused a gradual decrease in the percentage of cell
viability at concentrations above 0.1 mmol L-1. In the chemoprotective assays, A
led to an increase in cell viability up to 40% as compared with the control.
Compound B, in turn, was unable to protect the bacteria from the effects of the
alkylating agent, enhancing the toxic effect. 51V NMR analysis of A and B in Luria
broth (LB) showed that the polynuclear structure of A was more stable in solution,
even after successive additions of DES, producing decavanadate only with the
addition of high concentrations of the alkylating agent. The solutions of B in LB
exhibit signals typical of the decavanadate anion, [HV10O28]5, revealing that the
aggregate structure breaks prior to the first addition of DES. Initial studies of the
involved mechanism suggest that the chemoprotective effect is dependent on the
stability of the polyoxovanadates in solution and is limited by the formation of
poorly reactive decomposition products, such as decavanadate and mononuclear
oxidovanadium(IV) species.
Keywords:

Vanadium; Polyoxovanadate;
Alkylation; Escherichia coli

Mixed valence;

Chemoprotection;
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1:1 e 5:1, respectivamente. ........................................................... 107
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1. INTRODUÇÃO

Apesar da presença do vanádio em sistemas biológicos ser conhecida há
muitos anos, o estudo da sua química bioinorgânica e medicinal não recebeu
muita atenção até o início dos anos 80.1 Esse elemento só passou a despertar
maior interesse após a descoberta de que o vanádio encontra-se presente no sítio
ativo de algumas enzimas e do reconhecimento de que as semelhanças
estruturais dos ânions fosfato (PO43-) e vanadato (VO43-) permitem que compostos
de vanádio desempenhem um papel regulatório em processos metabólicos
dependentes do fosfato.1 Por exemplo, sais de vanádio interferem em sistemas
enzimáticos como ATPases, proteína-quinase, ribonucleases e fosfatases.2
No que diz respeito ao potencial medicinal de compostos de vanádio, o seu
comportamento como insulinomimético,

agente antibacteriano,

antiviral e

anticâncer, vem despertando a atenção de muitos pesquisadores. De maior
interesse para este trabalho é a atividade quimioprotetora exercida por compostos
de vanádio frente a agentes potencialmente carcinogênicos tanto in vitro quanto in
vivo, mostrando proteção contra todos os estágios de carcinogênese.3
Sais simples de vanádio(IV e V) têm apresentado efeitos promissores na
prevenção de câncer induzido por agentes alquilantes em ratazanas,4
apresentando efeito inibitório frente a diversos tipos de cânceres.5; 6
Recentemente,

o

estudo

de

compostos

de

vanádio

atuando

na

quimioproteção do DNA, mostrou que os complexos contendo ligantes Odoadores foram eficazes na inibição da alquilação por dietilsulfato. Nosso grupo
de

pesquisa

têm

avaliado

o

potencial

quimioprotetor

do

complexo

(Me4N)6[V15O36(Cl)] da alquilação do DNA plasmidial pUC19 de Escherichia coli
por dietilsulfato.7 Os resultados demonstraram 70% de proteção frente ao
alquilante, e que a atividade protetora é dependente de condições específicas de
reação e das espécies formadas a partir da quebra do agregado em solução
aquosa.
Este trabalho busca melhorar a avaliação da potencialidade e limitações dos
polioxovandatos como quimioprotetores do material genético frente à reação de
alquilação. Para tal, usamos culturas de Escherichia coli (E. coli), como um
modelo mais complexo que o DNA, mas que tem uma resposta bem conhecida
frente à adição de agentes alquilantes.8; 9
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1.

QUÍMICA BIOINORGÂNICA E POTENCIAL APLICAÇÃO MEDICINAL DE
COMPOSTOS DE VANÁDIO

2.1.1. Química bioinorgânica do vanádio

O vanádio é um metal pertencente à primeira série de transição, com
abundância de 0,019% na crosta terrestre. Sua liberação natural ocorre por meio
do intemperismo do solo e rochas, da poeira continental, aerossóis marinhos e
atividade vulcânica.1 Por ser o metal traço mais abundante no petróleo bruto e no
xisto, tem tido seus níveis de disponibilidade continuamente aumentados em
regiões de maior interferência humana, gerando um aumento no interesse da
avaliação de sua atividade biológica.10; 11
O vanádio encontra-se disponível em alimentos, suplementos vitamínicos e
em alguns organismos vivos,12 como em tecidos de mamíferos e em células
sanguíneas de organismos marinhos.13 E também na água potável14 em
concentrações de até 10 nmol L-1 e em maiores quantidades em lençóis freáticos
de regiões vulcânicas (até 2,5 mol L-1).
No meio ambiente os estados de oxidação do vanádio podem variar entre
III e V,12 mas geralmente encontram-se disponíveis em organismos vivos na
forma do par redox H2VVO4-/ VIVO2+.15 Na natureza, pode ser considerado como
um ácido duro de Pearson, favorecendo a formação de compostos com ligantes
duros contendo oxigênio16 como átomo doador.
O vanádio é encontrado no sítio ativo de algumas enzimas, 1 podendo estar
envolvido tanto em reações de oxidação, como no caso de haloperoxidases
presentes em algas marinhas (Ascophyllum nodosum e Corallina pilulifera),
quanto em reações de redução, como na nitrogenase alternativa de vanádio,
V-N2ase, presente nas bactérias fixadoras de nitrogênio (Azotobacter vinelandii e
A. chroococcum) e em cianobactérias (Anabaenae) cultivadas na ausência de
molibdênio.17;

18

As estruturas propostas para os sítios ativos da haloperoxidase

dependente de vanádio e da V-N2ase são apresentadas na Figura 1.
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(a)

(b)

FIGURA 1. a) Bromoperoxidase dependente de vanadato(V) da A. nodosum. Os resíduos de
aminoácidos próximos ao vanadato central estão conectados a este por ligações de
hidrogênio, sendo mostradas também duas moléculas de água; b) Representações da
estrutura do agregado {VFe7(μ6-C)(μ2-S)3(μ3-S)6)} da nitrogenase alternativa de
vanádio (V-N2ase). Os sítios de potencial ligação de N2 são os centros de ferro
marcados com asterisco.19 A parte inferior da figura apresenta uma representação
esquemática do tipo bola-bastão.
FONTE: Rehder, D. (2015)10 e Fay, A. W. (2010).17

O papel desempenhado pelo vanádio no meio biológico e principalmente
no metabolismo de organismos superiores ainda precisa ser esclarecido. 20 Sua
toxicidade e efeito cumulativo em ossos, tecidos específicos dos rins e fígado já
são bem descritos,3 assim como sua associação com doenças devido à alteração
da atividade de diferentes ATPases, ribonucleases, proteína quinases e
fosfatases.21 Em oposição à ação deletéria, diversos estudos apontam para a
necessidade de pequenas quantidades desse elemento para que o metabolismo
celular de mamíferos opere regularmente. Relatos indicam que a deficiência de
vanádio pode estar associada à má formação dos ossos,3 infertilidade de cabras,
galinhas e ratazanas10 e ao mau funcionamento da tiroide e do metabolismo da
glicose e lipídios.

2.1.2. Compostos de vanádio com potencial aplicação biomédica

A descoberta do envolvimento de compostos de vanádio em sistema
biológico22 levou a um maior reconhecimento da sua importância nutricional e

25

farmacológica. Esta foi reforçada pelo bom desempenho de muitos desses
compostos na normalização nos níveis de lipídios no sangue (colesterol total e
nível de triglicerídeos),23 na ação antidiabética e anti-hipertensiva, assim como em
sua interação com proteínas,24 sistemas enzimáticos e constituintes celulares.25
Apesar do grande número de estudos sobre as propriedades terapêuticas de
compostos de vanádio, a relação estrutura/atividade frente à sua ação biológica e
a natureza dos mecanismos pelos quais atuam ainda não foi esclarecida. 26
As aplicações medicinais de compostos de vanádio tem seu foco no
tratamento de deficiência de insulina (diabetes tipo 1) e tolerância a insulina
(diabetes tipo 2, forma mais comum da doença), afetando frequentemente
pessoas

idosas

e

obesos.27

jovens

Esses

compostos

atuam

como

insulinomiméticos, pois estimulam a digestão de glicose nas células, reduzindo os
níveis de glicose no sangue e estimulando a lipogênese.28; 29
Os compostos mais avaliados in vitro como insulinomiméticos são o
bis(maltolato)oxovanádio(IV), o bis(etilmaltolato)oxovanádio(IV), peroxovanadatos
como o NH4[VO(O2)2(phen)]

30

(onde phen = 1,10 fenantrolina) e o ânion

decavanadato, [V10O28]6-.31 A Figura 2 apresenta alguns exemplos destas classes.
Os complexos de vanádio podem mimetizar algumas, mas não todas as ações
realizadas pela insulina,32 não funcionando em toda sua capacidade na ausência
completa de insulina endógena.33

(a)

(b)

(c)

FIGURA 2. Estruturas de compostos com reconhecida atividade insoulinomimética (a) proposta
estrutural para o complexo bis(maltolato)oxovanádio(IV), conhecido como BMOV; (b) o
peroxovanadato [VO(O2)2(phen)]-; e (c) ânion decavanadato, [V10O28]6-.
FONTE: Winter (2012),34 Hiort, C (1996).30

Além de efeitos como antidiabéticos, complexos de vanádio possuem
outras atividades farmacológicas que incluem a inibição de crescimento de células
tumorais e prevenção contra a carcinogênese. Entre os compostos mais
estudados

destacam-se

os

peroxovanadatos,35

os

complexos

contendo

26

aminoácidos como ligantes36 e os complexos organometálicos.37 Compostos
como os vanadocenos, por exemplo, podem ainda apresentar um potencial como
agentes imobilizantes dos espermatozoides,38;

39

pois o esperma humano é

bastante sensível ao estresse oxidativo.40
Um crescente número de compostos de vanádio também tem sido
explorado em sua atividade antibacteriana,41 antiviral42 e contra doenças
causadas por parasitas tropicais.43 O bis(peroxo)vanadato(V), por exemplo,
apresenta efeito contra o protozoário parasita responsável pela leishmaniose,43
possivelmente devido à formação de radicais pelo composto. Tais compostos são
ativos ainda no combate a infecções bacterianas, como a causada pela bactéria
Mycobacterium tuberculosis que origina a tuberculose41 e infecções virais como o
HIV (do inglês human immunodeficiency virus).42
Ao longo dos últimos anos, um grande número de compostos de vanádio
tem surgido como potenciais agentes terapêuticos para o tratamento de doenças
malignas.6 Na terapia do câncer, vanadocenos,37 peroxovanadatos,35 complexos
de

oxovanadatos(IV),44

complexos

vanádio-peróxido-betaínas36

e

polioxovanadatos45 tem demonstrado atividade promissora tanto na prevenção,
quanto na regressão de tumores in vivo e in vitro.3; 6 A Figura 3 apresenta alguns
exemplos desses compostos.

(a)

(b)

(c)

FIGURA 3. Representação estrutura do (a) dicloreto de vanadoceno; (b) [VO(C15H10O4)2(EtOH)]2;
e (c) K2[V2(O)2(2:η2:η1-O2)2(η2-O2)2(C2H5NO2)]·H2O.
FONTE: Havelek, R. (2012),37 Abakumova O. Y. (2012),44 Gabriel, C. (2012).36

Compostos de vanádio também têm mostrado grande eficiência no
tratamento de adenocarcinoma mamário e leucemia em murinos, assim como de
carcinomas de pele, pulmão,46 ovário, mamas, testículos, rins, sistemas
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nasofaringeal e gastrointestinal de humanos, tumores de Ehrlich em murinos
fêmeas e carcinoma epidérmico em células HEp-2 de humanos.47 Recentemente,
foi relatado que a supressão do crescimento do carcinoma hepatocelular in vivo e
in vitro por Na3VO4 se dá através da regulação da proliferação, apoptose e
autofagia celular.48
A atividade antineoplásica destes oxocompostos já é bem documentada
para diversos tipos de cânceres humanos,48 no entanto, vários estudos
demonstram que a atividade antitumoral ou carcinogênica varia em função do
sistema modelo empregado.49 Os mecanismos de ação ainda são pouco
conhecidos, mas estão relacionados à regulação do crescimento celular (avaliado
a partir de alterações morfológicas nas células)14 e ao aumento das espécies
reativas de oxigênio (ROS, Reactive Oxygen Species). Invariavelmente, parece
que o vanádio suprime o crescimento e distribuição de tumores por meio de
inibição da proliferação das células e indução de apoptose.6
As considerações das características químicas e biológicas de espécies já
estudadas de vanádio,6 levam a possibilidade de um design de novos produtos,
visando satisfazer os requisitos para promover uma atividade biológica eficaz,
especifica e seletiva. Desta forma, torna-se imprescindível o estabelecimento de
mecanismos pelos quais o vanádio atua no meio biológico.

2.2.

VANÁDIO NA QUIMIOPROTEÇÃO DO MATERIAL GENÉTICO

O papel desempenhado pelo vanádio em sistemas biológicos ainda é
considerado controverso. Em geral, todos os compostos de vanádio avaliados em
sua ação biológica tem uma toxicidade relacionada à concentração administrada,6
porém até o momento, nenhum desses foi classificado como carcinogênico o que
implica em um grande impacto para seu estudo como potencial agente
terapêutico.50
Vanadatos simples têm revelado grande potencial como inibidores de
tumores induzidos quimicamente em cobaias e culturas de células in vitro,3
mostrando proteção contra todos os estágios de carcinogênese – iniciação,
promoção e progressão – quando testado em cobaias.51; 52 Por exemplo, a adição
de metavanadato de amônio, NH4VO3, à água fornecida para ratazanas expostas
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a dimetilnitrosureia (agente alquilante)4 provoca uma redução no número de
tumores no fígado dos animais, avaliada por meio de contagem de células préneoplásicas.53; 54
A partir dos resultados de estudos in vivo envolvendo mamíferos, vários
estudos in vitro também passaram a ser realizados na tentativa de compreender o
mecanismo de ação dos compostos de vanádio na quimioproteção contra agentes
potencialmente carcinogênicos.55

2.2.1. Danos causados ao DNA por agentes alquilantes

Os agentes alquilantes constituem uma classe de produtos químicos
ubíquos de alta reatividade que são mutagênicos e genotóxicos. Estas
substâncias, que podem surgir no interior da célula via metabolismo oxidativo, ou
ser de origem exógena,56 transferem grupos alquila para o DNA, o RNA e
proteínas, alterando suas estruturas e interrompendo suas funções.
Os agentes alquilantes exógenos são encontrados no ar, na água e nos
alimentos. Podem ainda ser gerados a partir da radiação ionizante, luz ultravioleta
e da metabolização de substâncias aparentemente inofensivas, como as
nitrosaminas e os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, presentes na fumaça
do cigarro e de automóveis.57
Os agentes alquilantes dietilnitrosamina,58 1,2-dimetil-hidrazina59 e o
dietilsulfato (DES), mostrados na Figura 4, representam uma das maiores classes
de compostos tóxicos presentes no meio ambiente.60

NH
N

O
N
(a)

NH

O
O

(b)

FIGURA 4. Representação estrutural dos agentes alquilantes
1,2-dimetilhidrazina (1,2-DMH)59 e dietilsulfato (DES).
FONTE: A autora (2016).
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(DEN), 58

Diferentes estirpes de E. coli são classicamente empregadas como modelo
no estudo de lesões por alquilação e restauração do material genético; 61 assim
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como para o desenvolvimento de estratégias de identificação dos sítios
mutagênicos e de bloqueio de replicação do DNA.62 Atualmente sabe-se que a E.
coli possui vários mecanismos de reparação dos danos causados por agentes
alquilantes que envolvem um grande número de enzimas e vias que estão
associadas ao genes ada, alkB, alkA e aidB.8 No entanto, quando não reparados,
os danos causados podem comprometer a célula de várias formas. Dentre estas,
pode-se citar o erro no emparelhamento das bases e o bloqueio da replicação ou
transcrição do DNA, acarretando direta ou indiretamente na quebra de fitas de
DNA, que é letal para grande parte das células.63
Os sítios do DNA mais susceptíveis a alquilação são os átomos de
nitrogênio e de oxigênio das bases do DNA, assim como os átomos de oxigênio
nas porções fosfodiéster.8; 64 Uma representação da reação de alquilação do O6
da guanina empregando o íon metildiazônio como modelo de agente alquilante é
mostrada na Figura 5.

FIGURA 5. Modelo de alquilação do DNA pelo íon metildiazônio. O ataque nucleofílico da guanina
(esquerda) gera o DNA alquilado no O6 dessa base (direita).
FONTE: Adaptado de Dragony, F. (2012).8

As lesões causadas dependem do número de sítios ativos nos agentes
alquilantes, da reatividade (substituição nucleofílica do tipo SN1 ou SN2), do grupo
alquila adicionado e do substrato de DNA (fita simples ou fita dupla).65 Os agentes
alquilantes do tipo SN1, como a N-metil-nitrosureia e o 1-metil-3-nitro-1nitrosoguanidina, reagem preferencialmente com os átomos de nitrogênio e
oxigênio das bases do DNA (Figura 6).8;

66

Já os agentes do tipo SN2, como o

dimetilsulfato e o iodeto de metila, têm como alvo principal os átomos de
nitrogênio dessas bases.8

30

FIGURA 6. Representação das bases do DNA (adenina, guanina, timina e citosina) e dos sítios de
alquilação, indicados pelas setas.
FONTE: Adaptado de Dragony, F. (2012)8

Mesmo que a resposta aos agentes alquilantes seja diferente em células
eucarióticas e procarióticas,65; 67 o uso de modelos simples, como bactérias, tem
permitido um progresso significativo no entendimento do processo de alquilação e
no estabelecimento dos mecanismos de defesa natural das células, como a
ativação do sistemas de reparo do DNA, conhecido como SOS, e da resposta
adaptativa induzida (Ada).68,69,70

2.2.2. Papel quimioprotetor de vanadatos frente a agentes alquilantes

Nas últimas décadas, a investigação de alternativas ao reparo enzimático
dos sítios alquilados do DNA tem expandido rapidamente, com destaque para
selenatos e vanadatos.71; 72 Os vanadatos receberam maior atenção devido a sua
menor toxicidade e principalmente, devido à descoberta do envolvimento do
vanádio em sistemas de reparo do DNA, exercendo ação natural de prevenção à
instabilidade genômica.72 Estudos em diferentes linhagens celulares demonstram
que o efeito protetor do vanádio está relacionado com a modificação de enzimas
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que inibem à ação de metabólitos carcinogênicos, que possuem substratos
xenobióticos, atuando como agente indireto de proteção do material genético.73
Recentemente, o uso de suplementação alimentar, combinando NH 4VO3 e
vitamina D3, para o tratamento de câncer de cólon induzido em ratazanas por
1,2-dimetil-hidrazina, mostrou que esses compostos possuem potencial efeito
antitumoral sinérgico.74 O efeito foi atribuído à inibição da alquilação do DNA, a
redução da proliferação das células cancerígenas e a indução de apoptose,
mostrando que o efeito apresentado pelos compostos combinados foi melhor do
que quando analisados separadamente.
Hamilton e coautores demonstraram que, entre vários sais inorgânicos de
metais do bloco principal e de transição, somente aqueles contendo oxigênio
como átomo doador de elétrons foram capazes de inibir à alquilação do DNA
plasmidial superenovelado por dietilsulfato (DES, Figura 4).75;

76

Dentre os sais

empregados, os de maior eficiência protetora foram os selenatos, seguidos por
vanadatos e molibdatos. No entanto, a toxicidade intrínseca do selênio fez com
que sistemas contendo vanádio fossem vistos como uma alternativa promissora.76
O mecanismo proposto75;

76

não considera as diferentes espécies que

coexistem em solução, mas sugere que quando a afinidade do agente alquilante
pelo oxometalato é maior do que a sua afinidade pelo DNA, a toxina é oxidada ao
álcool correspondente, que é então liberado em solução (Esquema 1).

ESQUEMA 1. Esquema geral da ação de oxocomplexos metálicos (M = V e Se) na prevenção da
alquilação do DNA.
FONTE: Adaptado de Hamilton, E. E. (2006).76
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O mecanismo propõe que esses compostos atuem como nucleófilos frente
aos agentes alquilantes, competindo desta forma pelo agente alquilante (eletrófilo)
com o DNA, consumindo assim a toxina.75;

76

A reatividade desses compostos

frente ao agente alquilante é ditada pela “densidade de carga”, ou seja, quanto
maior a relação de carga negativa por centro metálico, maior será a
nucleofilicidade do vanadato.
Baseado no mecanismo proposto no Esquema 1, a reação direta entre o
DES com oxocompostos de vanádio com diferentes nuclearidades, como [V 3O9]3-,
[HV4O12]4-, [V5O14]3-, [V10O26]4- e [H3V10O28]3-,76 foi estudada por RMN de

51V

em

acetonitrila.77 Estes estudos sugerem à ocorrência de um rearranjo das espécies
em solução após a reação entre os vanadatos e o agente alquilante, que resulta
na obtenção de um novo agregado deficiente em um átomo de oxigênio em
relação do vanadato de origem. Os vanadatos gerados podem ainda sofrer novos
rearranjos em solução, formando espécies mais estáveis. 76; 77 Um exemplo destas
transformações é apresentado no Esquema 2.

ESQUEMA 2. Representação da ação do agente alquilante dietilsulfato (DES) no DNA, na
presença e ausência do oxocomposto de vanádio [V3O9]3-.
FONTE: Adaptado de Hamilton, E. E. (2006).76

O entendimento do papel desempenhado pelas espécies polinucleares na
quimioproteção frente aos agentes alquilantes pode auxiliar no desenvolvimento
de drogas mais efetivas e seletivas. Para tal, faz-se necessária a avaliação de
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fatores como a nuclearidade, a presença de heteroátomos na estrutura dos
agregados e a reatividade dos mesmos no meio biológico.

2.3.

POLIOXOVANADATOS COMO UMA CLASSE PROMISSORA PARA A
PROTEÇÃO DO MATERIAL GENÉTICO

2.3.1. Química de polioxovanadatos

Polioxometalatos (POMs) são íons poliatômicos carregados negativamente,
que consistem de três ou mais oxoânions de metais de transição (V, Nb, Ta, Mo e
W), em estados de oxidação elevados e ligados por oxigênios em ponte.78 Os
POMs descritos na literatura apresentam de 6 até 368 metais em sua estrutura,
podendo ser todos de um único tipo (isopoliânions, [MmOn]p-) ou uma combinação
de metais e outros heteroátomos (heteropoliânions, [X yMmOn]q-).79
Os compostos desta classe apresentam características distintas da maioria
dos óxidos metálicos,80 revelando uma ampla variedade de formas, tamanhos e
composições, o que torna sua classificação bastante complexa, como mostrado
na Figura 7.

FIGURA 7. Classificação estrutural de polioxometalatos de alta nuclearidade de molibdênio,
tungstênio, vanádio e nióbio.
FONTE: Long, D. (2010).81
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Os POMs podem ser estáveis em uma ampla faixa de pH que varia de
levemente básico a ácido.82 No geral, o aumento do pH degrada esses compostos
progressivamente para estruturas lamelares por meio da formação de lacunas na
estrutura do óxido metálico83 que podem ser preenchidas com fragmentos do tipo
[Mn+=O](n-2)+ ou grupos orgânicos.
Dentre os POMs, os polioxovanadatos (POVs) vêm recebendo destaque
devido ao grande número de relatos de agregados contendo o metal em um único
estado de oxidação ou de valência mista (+IV/+V).82 Como característica comum,
pode-se ressaltar a presença de grupos vanadila terminais (V=O) e oxo em ponte
(V–O–V),

com

centros

de

vanádio

variando

entre

tetra-,

penta-

e

hexacoordenação84 (Figura 8).

FIGURA 8. Modos de coordenação do vanádio nos estados de oxidação IV+ e V+: (a) tetraedro,
(b) pirâmide de base quadrada, (c) bipirâmide trigonal, (d) e (e) octaedros.
FONTE: Hagerman, P. J. (2001).84

A diversidade estrutural dos POVs é proveniente da flexibilidade dos
modos de ligação entre poliedros metálicos, por meio da combinação de esferas
de coordenação tetraédricas (VO4), piramidais de base quadrada (VO5) e
octaédricas (VO6). Formam-se assim espécies mais complexas,85 com a
geometria de pirâmide de base quadrada como a mais notável quanto à
diversificação estrutural da classe.86
As estratégias mais empregadas para a síntese de POVs são baseadas na
automontagem do composto por meio de protonações de vanadatos menores ou
por meio de reações de condensação em meio ácido em condições
hidrotérmicas,82 onde a reação de eliminação de água leva a diminuição da razão
oxigênio/vanádio. A Figura 9 ilustra a obtenção do isopoliânion [V10O28]6- por meio
dos dois métodos mencionados.85
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FIGURA 9. Sequência de hidrólise de ânions e óxidos na química do vanádio(V).
FONTE: Adaptado de Hayashi, Y. (2011).85

Nessas sínteses, a combinação de estequiometria e concentração dos
reagentes com fatores como a temperatura, tempo de reação e pH do meio,
permitem a obtenção reprodutível de estruturas que variam desde moléculas
discretas até agregados complexos como [V6O19]2-, [V15O36]5-, [V17O42]4- e
[V13O34]3-.85 A versatilidade de polioxovanadatos esféricos decorre da fácil
modulação do núcleo, baseada na ligação iônica fraca entre o átomo de vanádio e
de oxigênio (V–O).85
Além da obtenção de isopolioxoânions com formulação [VmOn]y-, a química
de polioxovanadatos é bastante diversificada pela possibilidade de incorporação
de heteroátomos,82;

85

moléculas ou íons pequenos no interior da estrutura dos

agregados, levando à formação de heteropoliânions pseudoesféricos que adotam
uma formulação do tipo [XsVmOn]y-, Figura 10.

[V18O42(Cl)]6–

[V18O42(SO4)]6-

[V14O38(PO4)]11-

FIGURA 10. Estruturas representativas de polioxovanadatos com ânions encapsulados.
FONTE: Liu, Y. B. (2007),87 Khan, M. I. (2013)88 e Prakash, K. (2011).89
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As tentativas de racionalização dos métodos de síntese de agregados
contendo um ânion hospede mostraram que estes são favorecidos em meio
redutor.86 O encapsulamento do ânion na estrutura do polioxovanadato ocorre por
meio da condensação dos oxovanadatos em torno de um heteroátomo, íon, ou
até mesmo de uma molécula neutra, como água e acetonitrila. A estrutura do
agregado é estabilizada pelas interações entre o ânion e os centros metálicos,85
pois as bases das pirâmides {VO5} apontam para o centro da esfera, na direção
do ânion encapsulado. O tamanho da entidade encapsulada e a forma de
interação como o agregado, covalente ou eletrostática, determina o padrão
estrutural e a nuclearidade do agregado.90 A Figura 11 apresenta o esquema
proposto para a formação de dois POVs contendo 15 e 18 centros metálicos.

FIGURA 11. Formação de polioxovanadatos na presença de ânions X-, [V15O36Cl]6- e [H3V18O42I]10-,
onde X- = Cl-/I-.
FONTE: Adaptado de Livage, J. (2010)82

As interações entre a molécula ou ânion encapsulado e os centros de
vanádio estabilizam a estrutura do composto, levando à polarização do agregado.
Desta forma, a densidade negativa se localiza na região mais externa da estrutura
permitindo à interação com espécies catiônicas em solução.82 Os cátions
desempenham um papel secundário na estabilização do agregado, determinando
se o POV será solúvel em água ou em solventes orgânicos polares.91; 92
A carga total do agregado e o empacotamento dos cristais obtidos são
modulados pela carga, tamanho e habilidade de coordenação dos contraíons. 91
Agregados do tipo Keggin, [XM12O40]n-, e decavanadato, [V10O28]6-, são
favorecidos na presença de íons sódio no meio de reação93;

94

e pela menor

concentração de centros de vanádio em baixo estado de oxidação.95 Na presença
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de contraíons maiores, tende-se a formação de agregados polinucleares de
valência mista.93; 94
A grande diversidade apresentada quanto ao tamanho dos ânions,
composição, carga e estrutura desses compostos, assim como a possibilidade de
combinação destes com cátions complexos ou cátions orgânicos torna essa
classe bastante interessante para aplicação nas mais diversas áreas.80
Englobando os campos de catálise, química de materiais, eletrônica, magnetismo
molecular e química medicinal.2; 91

2.3.2. Polioxovanadatos na quimioproteção do material genético
Diversos POMs tem sido avaliados em sua atrativa atividade antitumoral,49
antiviral, anti-HIV,96 antiparasitária97 e antibacteriana.2 O efeito inibidor in vitro dos
POMs observado sobre células tumorais humanas aumenta dos molibdatos para
os vanadatos, enquanto que tungstatos possuem baixa atividade antitumoral.76
O interesse em POVs é baseado principalmente nas suas interações com
uma grande variedade de alvos biológicos e seu potencial uso como
medicamente inorgânico de baixo custo.98 Dentre os POVs, os decavanadatos,
[HxV10O28]6-x (Figura 4) e seus derivados protonados têm sido amplamente
estudados nas suas atividades antidiabéticas, antibacterianas e antitumorais 99 e
em estudos de cristalografia de proteínas, proporcionando compostos modelos
para o entendimento das interações entre os POMs e proteínas. 31; 100 O teste de
atividade anticâncer in vitro do decavanadato, [V10O28]6, em linhagens celulares
A549 e P388 mostrou que a atividade citotóxica deste composto depende da
estabilidade do agregado, da sua interação com os alvos biológicos 101 e das
interações presentes nas diferentes variações estruturais do agregado. Para
decavanadatos, os diferentes modos de interação são determinados pelo caráter
lipofílico do contraíon, que modula a permeação através de membranas
celulares.102 Variações na estrutura do poliânion geram derivados como o
Na4[{Co(H2O)6)}V10O28]18H2O, que mostrou efeito antitumoral notável em
linhagens celulares humanas de câncer de fígado e ovário.5
Os polioxovanadatos de valência mista (IV+/V+) são menos explorados,
apesar de possuírem os estados de oxidação do vanádio predominantes em
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condições fisiológicas.3 Dentro desta classe, os agregados [NiV13O38]7 e
[V18O42(PO4)]9 apresentaram boa eficácia como agentes antitumorais em células
cancerígenas humanas de melanoma, pulmão e câncer cervical.45; 103; 104
Os polioxovanadatos possuem uma natureza eletrofílica originada pela
presença de átomos de vanádio(V). Em contrapartida, POVs reduzidos contendo
apenas centros de vanádio(IV) ou de valência mista (VIV/VV) são nucleofílicos,85
sendo de maior interesse para a potencial aplicação na quimioproteção do
material genético frente à ação de agentes alquilantes via mecanismo de
interceptação do carcinógeno. Assumindo a mesma estrutura, mas em um estado
de oxidação diferente, a forma reduzida possui um maior caráter nucleofílico
devido a um acumulo de carga negativa na superfície do agregado.85
Uma abordagem empregada pelo nosso grupo de pesquisa utiliza a alta
densidade de carga dos POVs na reação com agentes alquilantes. Em estudos
recentes, o POV de valência mista (Me 4N)6[V15O36(Cl)] (Figura 12) foi empregado
na prevenção do dano ao DNA plasmidial pUC19 de Escherichia coli frente à
alquilação por dimetilsulfato e dietisulfato.7 Neste trabalho, foram obtidos
resultados de quimioproteção de até 70%, quando o dietilsulfato foi empregado.
No entanto, a atividade de quimioproteção se mostrou dependente de condições
específicas de reação, principalmente da concentração de vanádio e da natureza
química do tampão, fazendo-se necessária a realização de novos estudos.

FIGURA 12. Representação ORTEP da estrutura de (Me 4N)6[V15O36(Cl)], onde somente um dos
seis cátions é apresentado.
FONTE: Nunes, G. G. (2012).7
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Os resultados recentemente apresentados pelo grupo concordam com a
hipótese formulada por Hamilton e Wilker de um mecanismo de proteção do DNA
que envolve a transferência preferencial do grupo alquila do agente alquilante
para a espécie contendo vanádio, ao invés de para o DNA75; 76 (Esquema 1). Os
estudos espectroscópicos em solução aquosa por RMN de

51V

e por RPE

(Ressonância Paramagnética Eletrônica) em banda X revelaram que adições
consecutivas de dimetilsulfato ao composto [V15O36(Cl)]6– levam primeiro à
formação de agregados menores de vanádio, seguida pela hidrólise ácida
completa do POV, produzindo complexos mononucleares de vanádio(IV) e
vanádio(V).13
Este trabalho pretende contribuir para o estabelecimento de propriedades
estruturais e de padrões de reatividade dos polioxovanadatos, que auxiliem na
quimioproteção do material genético. No entanto, estudos in vivo empregando
modelos, cujo comportamento frente aos agentes alquilantes seja bem
estabelecido, ainda não haviam sido realizados. Desta forma, pela primeira vez,
foram realizados estudos de quimioproteção utilizando culturas de E. coli e
dietilsulfato como agente alquilante. Estudos espectroscópicos também foram
realizados buscando auxiliar no entendimento do papel que as diferentes
espécies presentes em solução desempenham neste processo.
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3. OBJETIVOS

3.1.

OBJETIVO GERAL

Contribuir para o entendimento do papel do vanádio, nos estados de
oxidação IV+ e V+, em seu potencial quimioprotetor do material genético.

3.2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Preparar polioxovanadatos contendo haletos ou fosfato encapsulados;



Caracterizar, no estado sólido, os compostos obtidos por técnicas
espectroscópicas (infravermelho e Raman) e difratometria de raios X de pó
e monocristal, onde cabível;



Caracterizar, em solução aquosa, os compostos obtidos por técnicas
espectroscópicas, como espectroscopia eletrônica, RPE, RMN de 1H,

31P

e

de 51V;


Avaliar separadamente a toxicidade dos oxocompostos sintetizados e do
agente alquilante dietilsulfato (DES) frente à cultura de Escherichia coli;



Avaliar a potencial ação protetora dos polioxovanadatos sobre a toxicidade
do agente alquilante DES em culturas de Escherichia coli;



Promover reações diretas entre o agente alquilante (DES) com os
oxocompostos de vanádio que se mostrarem mais promissores. Os
sistemas deverão ser estudados em meio de cultura LB por técnicas
espectroscópicas como RPE e RMN de

51V

e espectroscopia eletrônica,

visando inferir sobre as espécies ativas e mecanismos envolvidos na
prevenção e proteção dos danos causados pelos agentes alquilantes.
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4. MATERIAIS E MÉTODOS

4.1.

DESCRIÇÃO DA APARELHAGEM E TÉCNICAS EXPERIMENTAIS

4.1.1. Gravimetria

As dosagens de vanádio foram realizadas por gravimetria a partir do
tratamento térmico das amostras a 550 °C por duas horas.105 A formação de V2O5
foi confirmada por difratometria de raios X de pó.

4.1.2. Titulação redox

A determinação da valência média dos produtos foi realizada por meio de
titulação redox, em triplicata, conforme método descrito na literatura.106
Permanganato de potássio (KMnO 4) foi utilizado para a quantificação do
vanádio(IV); e sulfato ferroso amoniacal ((NH4)2[Fe(SO4)2]6H2O) para o
vanádio(V). Como indicador redox, foi utilizado o difenilamina sulfonato de bário
(C24H20BaN2O6S2).

4.1.3. Espectroscopia de absorção na região do infravermelho (IV)

Os espectros de absorção no infravermelho com transformada de Fourier
foram registrados na região de 400 a 4000 cm-1 em um instrumento BIORAD FTS
3500GX a partir de pastilhas de KBr e a realização de 32 varreduras. Para a
preparação das pastilhas foram utilizadas aproximadamente 200 mg de KBr e
2 mg de amostra. A mistura foi macerada e prensada para a formação de uma
pastilha transparente.
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4.1.4. Espectroscopia Raman
Os espectros Raman foram adquiridos na região de 200 a 2000 cm-1 em
um equipamento Renishaw Raman Image acoplado a um microscópio ótico Leica.
Este último foca a radiação incidente em uma área de amostra de 1 m2, com
laser de He-Ne (632,8 nm) e potência de 0,2 mW.

4.1.5. Espectroscopia eletrônica na região do ultravioleta visível e infravermelho
próximo (UV/Vis/NIR)

Os espectros UV/Vis/NIR foram adquiridos a temperatura ambiente em
uma faixa de comprimento de onda de 250-2500 nm em um espectrofotômetro
PerkinElmer LAMBDA 1050 UV/Vis/NIR equipado com três detectores de
PMT/InGaAs/PbS. A concentração das soluções aquosas dos polioxovanadatos
variaram de 0,01 a 2,0 mmol L-1 e as medidas foram realizadas em cubetas de
quartzo de caminho óptico de 1 cm ou de 1 mm, quando cabível.

4.1.6. Difratometria de raios X de pó (DRX de pó)

Os difratogramas de raios X de pó foram obtidos em um equipamento
Shimadzu XRD-600, com radiação Cu-K ( = 1,5418 Å) empregando pó de silício
como padrão interno. Os experimentos foram realizados com voltagem de 40 kV,
corrente de 40 mA e velocidades de varredura de 0,02 ° s-1 (em 2). A
identificação dos óxidos obtidos neste trabalho foi realizada por comparação com
as fichas-padrão JCPDS (Joint Committee on Powder Diffraction Standards).

4.1.7. Difratometria de raios X de monocristal

A análise por difração de raios X de monocristal foi realizada em um
difratômetro Bruker modelo D8 Ventur equipado com detector de área Photon
100, duas fontes de radiação monocromática de Mo-Kα ( = 0,71073 Å) e Cu-Kα
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( = 1,54178 Å) e dispositivo Kryoflex II para realização de coletas de dados a
temperaturas de 100 K. A coleta de dados e integração realizadas utilizando o
software APEX 2 da Bruker utilizando fonte de Mo-Kα. O refinamento dos dados
foi realizado nos softwares WinGX e SHELXS,107; 108 utilizando todas as reflexões.

4.1.8. Ressonância paramagnética eletrônica (RPE)

Os espectros de Ressonância Paramagnética Eletrônica (RPE) foram
registrados nas amostras sólidas pulverizadas ou em solução aquosa, a
temperatura ambiente e a 77 K. O equipamento utilizado foi um espectrômetro
Bruker ELEXSYS MX-micro operando em banda X (9,5 GHz). O tratamento dos
dados de RPE e a simulação dos espectros foram realizados pelo Prof. Dr. Ronny
Rocha Ribeiro (DQUI-UFPR) com o auxílio do programa EASYSpin.109

4.1.9. Ressonância magnética nuclear (RMN) de 1H, 31P e 51V
As análises de Ressonância Magnética Nuclear (RMN) de 1H,

31P

e

51V

foram realizadas em um equipamento Bruker Avance 400 MHz. Os solventes
utilizados foram água deuterada (D2O); e uma mistura de meio LB e D2O para os
ensaios de reação direta entre os polioxovanadatos e o agente alquilante. As
análises foram referenciadas contra o tetrametilsilano (TMS) para o núcleo de 1H,
com VOCl3 (padrão externo, capilar) para o núcleo de

51V

e com H3PO4 (80%)

(padrão externo, capilar) para o núcleo de 31P.

4.1.10.

Análise termogravimétrica (TGA)

A análise termogravimétrica (TGA) foi realizada em fluxo de N2 gasoso,
50 mL min-1, em um equipamento Netzsch STA449 F3 Júpiter, com forno de
carbeto de silício. Uma amostra de 4 mg foi aquecida em cadinho de alumínio,
utilizando de uma rampa de temperatura de 10 °C min-1 em um faixa de 20 a
800 °C.
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4.1.11.

Condições experimentais

Os ensaios biológicos foram realizados em câmaras de fluxo laminar. As
culturas bacterianas foram incubadas em estufa de cultura Modelo 002 CB,
Fanem Ltda, a 37 °C e centrifugadas em uma ultracentrifuga MiniSpin Eppendorf.
As culturas bacterianas são posteriormente incubadas em incubadores rotatórios
para crescimento de microrganismos New Brunswick Scientific C25 Incubator
Shaker sob agitação de 120 rpm e temperatura de 37 °C.

4.1.12.

Preparo do material

Todas as soluções e os materiais utilizados nos ensaios biológicos, como
ponteiras, tubos plásticos e frascos de vidro foram esterilizados em autoclave
modelo HA, SERCON.

4.1.13.

A

Determinação da densidade óptica (DO)

determinação

da

densidade

óptica

(absorbância)

das

culturas

bacterianas foi medida visando estimar o crescimento e atividade metabólica de
células, não havendo, porém distinção entre células viáveis e mortas. Os
comprimentos de onda frequentemente utilizados para a medida da densidade
óptica de suspensões de células de bactérias ou leveduras incluem 540, 600 ou
640 nm.110 Nesse trabalho, a medida foi realizada em um espectrofotômetro
Pharmacia LKB – Ultraspec III em um comprimento de 540 nm (18518 cm-1) –
DO540.

4.2.

REAGENTES E SOLVENTES

Todos os reagentes foram utilizados conforme recebidos do fabricante. A
Tabela 1 lista a pureza e a procedência dos reagentes.
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TABELA 1. LISTA DE REAGENTES UTILIZADOS EM TODAS AS ETAPAS DESTE TRABALHO E
ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE
Nome
Fórmula
Grau de pureza (%) Fabricante
Metavanadato de amônio
NH4VO3
99,0
Vetec
Manitol
C6H14O6
99,2
USB
Fosfato de potássio monobásico
KH2PO4
99,5 – 100,5
Merck
Cloreto de tetrametilamônio
(CH3)4NI
Aldrich
98,0
Permanganato de potássio
KMnO4
99,0 – 100,5
Merck
Sulfato ferroso amoniacal hidratado (NH4)2[Fe(SO4)2]6H2O
98,5 – 101,5
Synth
Difenilamina sulfonato de bário
C24H20BaN2O6S2
Merck
(C2H5O)2SO2
98,0
Aldrich
Dietilsulfato
Ácido nalidíxico
C12H12N2O3
Aldrich
98,0
Cloreto de sódio
NaCl
Merck
99,5
Extrato de levedura
Acumidia
Triptona (caseína hidrolisada)
Merck
Ágar
Acumidia
Glicerol
C3H5(OH)3
99,8
J. T. Baker

4.2.1. Purificação da água

A água empregada nas reações foi previamente destilada e purificada em
um purificador de água MilliQ com resistividade de 18,2 MΩ cm-1.

4.2.2. Preparação do meio líquido de cultura LA
O meio sólido de cultura foi utilizado na reativação de 10,0 L do estoque
de bactérias. Preparado por meio de uma dissolução de 5,0 g L-1 de extrato de
levedura, 10,0 g L-1 de triptona, 10,0 g L-1 de cloreto de sódio e 10,0 g L-1 de ágar
em 1,0 L de água destilada, sendo posteriormente esterilizado por 20 minutos em
autoclave.

4.2.3. Preparação do meio sólido de cultura LB

O meio de cultura utilizado para inoculo das culturas bacterianas foi
preparado dissolvendo os componentes do LB (5,0 g L-1 de extrato de levedura,
10,0 g L-1 de triptona e 10,0 g L-1 de cloreto de sódio) em água destilada, sendo
posteriormente esterilizado por 20 minutos em autoclave.
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4.2.4. Preparação da solução salina

A solução salina 0,9% foi preparada dissolvendo 9,0 g de NaCl em 1,0 L de
água destilada, sendo posteriormente esterilizada em autoclave.

4.2.5. Estoque da estirpe bacteriana

A estocagem da estirpe de E. coli DH5 foi mantida em suspensão em uma
solução de glicerol-água 50% a uma temperatura de -20 °C.

4.2.6. Antibiótico

O antibiótico utilizado foi o ácido nalidíxico em uma concentração de
10,0 μg mL-1, o qual foi dissolvido em água ultrapura e esterilizados por meio de
uma filtração em um filtro de 0,22 µm. A solução estoque do antibiótico foi
armazenada a -20 °C.

4.3.

SÍNTESES

As sínteses dos polioxovanadatos foram realizadas ao ar e em solução
aquosa. Os reagentes listados na Tabela 1 foram utilizados conforme recebidos
do fabricante.

4.3.1. Síntese de [Me4N]6[V15O36(Cl)] (A)

O polioxovanadato [Me4N]6[V15O36(Cl)] (Produto A, Figura 12) foi preparado
seguindo o procedimento descrito na literatura.7 Em um balão de fundo redondo,
contendo 50 mL de água, foram adicionados 0,95 g (5,3 mmol) de manitol,
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seguidos de 1,1 g (9,2 mmol) de NH4VO3 e 0,50 g (4,6 mmol) de Me4NCl. A
suspensão ligeiramente amarelada foi aquecida sob refluxo e agitação magnética
constante por 3 dias, produzindo uma solução escura azul esverdeada. A solução
foi deixada em repouso para resfriamento lento, formando cristais verdes que
foram filtrados e secos ao ar, 0,45 g.

Produto A: Rendimento de 70% com base no vanádio para a formulação
C24H72V15N6O36Cl.

4.3.2. Síntese de (NH4)7[V14O36(PO4)]9H2O (B)

Em um balão de fundo redondo contendo 50 mL de água, foram
introduzidos 1,2 g (9,9 mmol) de NH4VO3, 0,92 g de (5,1 mmol) de manitol e
0,15 g (1,1 mmol) de KH2PO4, com estequiometria de (1 : 1/2 : 1/9). A reação foi
realizada em refluxo, com agitação magnética por 24 horas. Após alguns minutos
do início da reação, a solução mudou de incolor para a cor amarela, e em
seguida, para verde-escura. Depois de decorridas às 24 horas, a solução mãe foi
mantida em repouso à temperatura ambiente por duas semanas gerando cristais
verde-escuros (Produto B). Os cristais foram filtrados da solução mãe e secos ao
ar, gerando 0,92 g do composto.

Produto B: 75% de rendimento com base no vanádio para formulação
H46V14PN7O51.

4.4.

AVALIAÇÃO DOS POLIOXOVANADATOS SOBRE A CAPACIDADE
QUIMIOPROTETORA DE E. coli FRENTE À AÇÃO DE AGENTES
ALQUILANTES

O efeito de quimioproteção de polioxovanadatos contra a ação do DES
sobre o crescimento de culturas de Escherichia coli (DH5) foi avaliado por meio
da adaptação de protocolos padrões, os quais são descritos para o crescimento
de culturas bacterianas110 e determinado por medida da densidade óptica111 a
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540 nm (DO540). A absorção dos polioxovanadatos nas concentrações avaliadas
foi medida como um controle para cada condição experimental. Os procedimentos
foram conduzidos em meio líquido de cultura LB, utilizando alíquotas do estoque
da bactéria, em glicerol a -20 °C. As amostras controle de crescimento da E. coli
em solução salina e meio LB foram utilizadas como controle. Os valores de
inibição de crescimento (GI50) foram calculados utilizando o software GraphPad
Prism® 5.1 e referem-se as culturas de células para as quais eles foram
determinados.

4.4.1. Análise da toxicidade do agente alquilante (DES)

Em um procedimento típico, resumido nos Esquemas 3 e 4, o crescimento
da bactéria (7 colônias) se deu a 37 °C sob agitação (120 rpm) em frascos
contendo 10,0 mL de meio LB e o antibiótico ácido nalidíxico 10,0 μg mL-1
(Nal10). A suspensão bacteriana foi centrifugada a 5000 rpm por 10 min, o
sobrenadante foi removido e adicionado 1,0 mL de solução salina (0,9% NaCl) ao
pellet (pequenas partículas criadas pela compressão da suspensão de bactérias
após a centrifugação).
As amostras foram incubadas por 15 minutos e transferidas para frascos
com 10,0 mL de meio LB. Em seguida, as suspensões foram novamente
incubadas com agitação a 37 °C e alíquotas foram coletadas de hora em hora e
analisadas por turbidimetria. As curvas de inibição do crescimento bacteriano na
presença do dietilsulfato (DES) foram preparadas conforme descrito acima,
incluindo a adição de quantidades crescentes do agente alquilante (3,0; 4,0; 5,0;
6,0 e 7,0 mmol L-1) em suspensão salina.

Suspensão
bacteriana

Centrifugação

Remoção do
sobrenadante

Adição de solução
salina ou soluções
de DES ou POV

Meio de
cultura em LB
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ESQUEMA 3. Ilustração do esquema geral do método adotado para realização dos ensaios de
avaliação do crescimento de culturas bacterianas.

Centrifugação de 1 mL da suspensão da bactéria e
remoção do sobrenadante
Avaliação da toxicidade

Avaliação da quimioproteção

-1

Adição do composto
Incubação por 15 minutos a 37 °C

Adição do composto + DES (6 mmol L )
Incubação por 15 minutos a 37 °C

Transferência da suspensão para o meio LB

Transferência da suspensão para meio LB

Amostras mantidas em agitação a 37 °C

Amostras mantidas em agitação a 37 °C

Análise turbidimétrica

Análise turbidimétrica

ESQUEMA 4. Fluxogramas simplificados da metodologia adotada para realização dos ensaios de
avaliação da viabilidade de suspensões bacterianas na presença do agente
alquilante e do polioxovanadato, separadamente (a esquerda); e da atividade
quimioprotetora do polioxovanadato frente a adição de uma concentração fixa do
agente alquilante, DES (a direita).

4.4.2. Análise da toxicidade dos polioxovanadatos

A análise do crescimento celular na presença dos polioxovanadatos foi
conduzida de forma similar ao procedimento descrito na Seção 4.4.1. Partindo de
soluções aquosas dos polioxovanadatos (solução estoque 20,0 mmol L-1) foram
realizadas diluições crescentes diretamente sobre as suspensões salinas da
bactéria, empregando os produtos A ou B (0,05; 0,1; 1,0; 5,0; e 10,0 mmol L-1).
As amostras controle dos POVs foram preparadas sem adição das
bactérias, seguindo o procedimento descrito acima, mantendo as mesmas
quantidades de matéria dos compostos A e B. Em seguida, todas as amostras
foram incubadas por 15 minutos e transferidas para frascos contendo 10,0 mL de
meio LB, os quais foram novamente incubados a 37 °C sob agitação. A DO540 foi
medida durante 3 horas para obtenção da curva de crescimento.
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4.4.3. Análise da atividade quimioprotetora dos polioxovanadatos frente à ação
do agente alquilante

A análise da atividade quimioprotetora do polioxovanadato por meio do
crescimento celular da suspensão bacteriana foi conduzida de forma similar à
mostrada na Seção 4.4.1. Os ensaios de quimioproteção foram realizados a partir
de uma suspenção das bactérias em solução salina contendo uma concentração
fixa de DES (6,0 mmol L-1) e quantidades crescentes dos polioxovanadatos (0,05;
0,1; 5,0; e 10,0 mmol L-1).
Em seguida, as amostras foram incubadas por 15 minutos e transferidas
para frascos contendo 10,0 mL de meio LB. Os frascos foram novamente
incubados por um período de 3 horas a 37 °C com agitação. Amostras controle
também foram preparadas, utilizando as mesmas concentrações dos compostos e
DES, porém, na ausência da cultura de bactérias. Neste caso a DO540 foi medida
na terceira hora.

4.4.4. Tratamento estatístico

Para a análise estatística, os valores foram expressos como média
aritmética e considerando o desvio padrão de três experimentos independentes. A
determinação da presença ou não de diferenças significativas entre os grupos de
dados foi realizada por meio do teste t de Student 112 (Equação 1). O teste possui
a função de avaliar a hipótese nula de diferença entre dois grupos comparados a
uma característica numérica, valor de corte.

𝑡=
Onde: 𝑥̅ = média da amostra
 = média da população
S = desvio padrão
n = número de sujeitos

𝑥̅ −𝜇
𝑠
⁄ 𝑛
√

[Equação 1]

Neste caso, calcula-se o valor de t que indica o grau de significância dos
resultados. Esse valor é comparado com um valor-p (valor de corte)
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probabilidade de obtenção de uma estatística igual ou não àquela observada em
um conjunto de dados, de 0,05. Com isso, pode-se afirmar que a diferença entre
os conjuntos de dados é significativa se o valor obtido for menor que 0,05; já se o
valor for maior do que 0,05 essa diferença é considerada nula. Ou seja, um
valor de “t” pequeno significa que a probabilidade de obter um valor igual entre os
conjuntos de dados é improvável. Os cálculos do teste t foram realizados com
auxílio do software Microsoft Excel 2010.
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1.

SÍNTESE DE (NH4)7[H6V14O38(PO4)]9H2O (B)

A síntese do composto descrito neste trabalho foi feita por meio de uma
adaptação da rota relatada para o polioxovanadato de valência mista,
(Me4N)6[V15O36(Cl)] (A), sintetizado anteriormente pelo nosso grupo de pesquisa.7
A metodologia aplicada emprega reagentes de baixo custo, água como
solvente e condições brandas de reação. A reação entre NH4VO3, manitol e o sal
do ânion a ser encapsulado na estrutura, o KH2PO4 (1:1/2:1/9), foi realizada em
água sob refluxo por 1 dia. Após repouso da solução à temperatura ambiente por
14 dias observou-se a formação de cristais verde-escuros na forma de losangos
(B) em 75% de rendimento, como único produto da reação.
A reação do produto B foi planejada inicialmente para a obtenção de um
polioxovanadato de formulação [V18O42(PO4)]n-, comumente isolado na química de
polioxovanadatos associados ao fosfato, devido ao tamanho e papel direcionador
do ânion a ser encapsulado.113 No entanto, nossos resultados discutidos a seguir,
revelaram a formação de um novo polioxovanadato contendo 14 centros
metálicos, que se encontra mais reduzido, ou seja, com uma maior proporção de
vanádio(IV), do que os análogos presentes na literatura.
Os cristais de B foram solúveis em água e insolúveis em solventes
orgânicos polares e pouco polares, como dmf, dmso, acetonitrila, acetona, thf,
diclorometano e isopropanol, mesmo quando aquecidos. Os cristais não foram
lavados com água na etapa de isolamento devido à sua alta solubilidade. As
tentativas de lavar os cristais de B com etanol, acetona e isopropanol renderam
um material opaco e esbranquiçado.
Os

cristais

verde-escuros

de

B

foram

analisados

por

técnicas

espectroscópicas, difratométricas e termogravimétricas (TG). As análises
espectroscópicas em solução (UV/Vis/NIR, RMN de 51V e RPE) foram realizadas
em água e posteriormente no meio de cultura LB empregado para os ensaios de
quimioproteção.
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5.1.1. Espectroscopia de absorção na região do infravermelho (IV)
As espectroscopias vibracionais IV e Raman têm sido muito empregadas
na caracterização de diferentes classes de oxocompostos de vanádio, usado na
identificação de diferentes minerais e até mesmo de polioxovanadatos
sintéticos.114 Tais técnicas permitem a identificação de diferentes modos de
coordenação do oxigênio ao metal e o número de absorções características de
cada modo vibracional pode ser correlacionado com a estrutura do produto, pois
ocorrem em regiões distintas (V=O terminal ou VOV em ponte).
Uma comparação entre os espectros de IV registrados para o material de
partida, NH4VO3, e o produto B é apresentada na Figura 13. A Tabela 2 traz as
atribuições tentativas das regiões mais importantes presentes no espectro de B
em comparação com as atribuições dos compostos NH4VO3,115 KH2PO4

116

e

[V18O42(PO4)]11-.113

NH4VO3

4000

3500

3000

2500

2000

859
726
588
479

979

672

489
1500

936

1399

3135

3357

3446

1628

1053

906

2950

3194

Transmitância / %

1761

Produto B

1000

500

Número de onda / cm-1

FIGURA 13. Espectro de absorção na região do infravermelho comparativo registrado para o
material de partida NH4VO3 (linha vermelha) e o produto B (linha preta).

O

espectro

de

IV

de

B

apresentou

bandas

características

de

polioxovanadatos em 588, 479 e 726 cm-1, atribuídas aos estiramentos (VO),

as(VOV) e s(VOV) e uma banda intensa em 936 cm-1 referente aos
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estiramentos (V=O) de vanadilas terminais.114 As bandas referentes às ligações
entre os átomos de vanádio e oxigênio são observadas de modo semelhante no
NH4VO3 e no [V18O42(PO4)]11-.113 A presença de diferentes modos vibracionais
envolvendo vanádio e oxigênio sugere uma natureza polinuclear do produto.
TABELA 2. ATRIBUIÇÕES TENTATIVAS DOS ESTIRAMENTOS CARACTERÍSTICOS NA
REGIÃO DO INFRAVERMELHO REGISTRADOS PARA O NH4VO3 E PARA O
PRODUTO B, VALORES EXPRESSOS EM cm-1
Atribuições
NH4VO3 115
KH2PO4 116
[V18O42(PO4)11- 113
B
tentativas
–
–
–
3446
(OH)
–
–
–
1628
(OH)
3194 – 2950
–
–
3357 – 3135
(NH)
1406
–
–
1399
s(NH)
–
1096
1050
1053
as(PO)
–
903
–
979
s(PO)
–
533
–
–
as(OPO)
–
400
–
–
s(OPO)
906
–
944
936
(V=O)
672
–
700
726
as(VOV)
489
–
550
479
s(VOV)
–
–
–
588
(VO)
 = estiramento vibracional (simétrico (s) e assimétrico (as));  = deformação vibracional (simétrica
(s) e assimétrica (as)).
FONTE: Onodera, S. (1980),115 Jastrzębski, W. (2011)116 e Yamase, T. (1997).113

As bandas de absorção observadas em 979 cm-1, ombro na banda em
936 cm-1, e 1053 cm-1 podem ser atribuída aos estiramentos s e as(PO),116
relativos à incorporação do fósforo a estrutura do POV (Figura 13), similar a
banda relatada para o polioxovanadato [V18O42(PO4)]11-.113 Bandas referentes aos
estiramentos e deformações do fosfato também são descritas na região de 400 a
900 cm-1, junto de bandas de vanadatos, tornando sua identificação mais
complexa.
Como pode ser observado, o espectro de B possui ainda absorções na
região entre 3446 e 1628 cm-1 referentes ao estiramento (OH) e deformação

(OH) de moléculas de água presentes na estrutura, respectivamente. O
alargamento das bandas no espectro evidencia a ocorrência de ligações de
hidrogênio no retículo cristalino. Bandas relativas ao cátion amônio também foram
identificadas no espectro de IV de B, em 1399 cm-1 para à deformação do cátion e
as bandas em 3357 e 3135 cm-1 aos estiramentos (NH) do NH4+.115

55

5.1.2. Espectroscopia Raman

O espectro Raman registrado para B é mostrado na Figura 14. A Tabela 3
apresenta uma atribuição tentativa do espectro, em comparação com o NH 4VO3 e
com o polioxovanadato pseudoesférico A. Não foram encontrados dados de

1750

142

espectroscopia Raman para as espécies [V18O42(PO4)]11- descritas na literatura.

1250
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500
250
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750
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Intensidade / u.a.

1500

0
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750
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Número de onda / cm
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-1

FIGURA 14. Espectros Raman utilizando laser de He-Ne (632,8 nm) registrado para o produto B.

TABELA 3. NÚMEROS DE ONDA E ATRIBUIÇÕES TENTATIVAS DAS VIBRAÇÕES
OBSERVADAS NOS RAMAN PARA O NH4VO3, B E PARA O ÂNION [V15O36Cl]6(A),VALORES EXPRESSOS EM cm-1
Atribuições
NH4VO3 117
A
B
tentativas
259 – 209
280
(NH)

926
1012
990
(V=O)
895
837 – 930
(VO)

645
780
691
as(VOV)
–
550 – 700
523
s(VOV)
493
440
405
(VOV)
 = estiramento vibracional (simétrico (s) e assimétrico (as));  = deformação vibracional (simétrica
(s) e assimétrica (as)).
FONTE: Zakharova, G. S. (1980),117 Nunes, G. G. (2012).7

O espectro de B foi atribuído por meio de comparações das bandas
observadas com aquelas descritas para outros vanadatos,114;

118

como por

exemplo o NH4VO3 e o produto A (Tabela 3). O espectro do NH4VO3 descrito na
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literatura consiste de uma banda intensa em 926 cm-1 de (V=O), de bandas
médias em 895 e 645 cm−1 referentes aos estiramentos (VO) e as(VOV), e
de bandas fracas em 493, 259 e 209 cm−1 que indicam deformação (VOV) e
estiramentos (NH).115 As bandas observadas abaixo de 400 cm-1 podem ser
atribuídas tanto a estiramentos de VO e OVO quanto a NH do cátion
amônio.117
O espectro de B, por sua vez, possui bandas em regiões similares as
observadas para o material de partida NH4VO3, sendo observada uma banda
intensa em 990 cm-1 referente ao estiramento (V=O) terminal. As vibrações
atribuídas a , s e as de (VOV) estão presentes em 405, 523 e 691 cm-1,
respectivamente (Figura 14). A banda em 280 cm-1 foi atribuída ainda a
estiramentos NH do cátion amônio, já as bandas de mais baixa energia
presentes no espectro (142 e 194 cm-1) são referentes às vibrações de rede da
estrutura do POV. O produto A apresenta um perfil de espectro7 semelhante ao
de B, com exceção das bandas relativas aos íons tetrametilamônio (NMe4+) e
fosfato, novamente indicando a natureza polinuclear do produto.

5.1.3. Difratometria de raios X de monocristal

A análise de difratometria por raios X de monocristal dos cristais
verde-escuros evidenciou que o produto B é um polioxovanadato pseudoesférico
de fórmula (NH4)7[H6V14O38(PO4)]∙9H2O. O diagrama ORTEP do agregado
polimetálico é apresentado na Figura 15, os dados cristalográficos e os
parâmetros estruturais selecionados estão listados nas Tabelas 4 e 5.
A estrutura do agregado aniônico B está bem resolvida, com 14 centros de
vanádio pentacoordenados unidos por 10 grupos oxo em ponte (µO), 6 hidróxo
em ponte (µOH) e 8 oxo em ponte tripla (µ3O). Cada centro metálico apresenta
ainda um grupamento vanadila terminal, com comprimento de ligação na faixa de
1,600(2) a 1,613(2) Å. Tais valores se encontram dentro da faixa relatada para a
ligação do tipo V=O terminal.7
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FIGURA 15. Diagramas ORTEP de (NH4)7[H6V14O38(PO4)]∙9H2O (B).
TABELA 4. DADOS CRISTALOGRÁFICOS
(NH4)7[H6V14O38(PO4)]∙9H2O

DE REFINAMENTO

PARA

Produto B
Formula empírica
H6PV14O42, 7(NH4), 9(H2O)
Massa molar/ g mol -1
1710,61
Sistema cristalino, grupo espacial
Monoclínico, C 2/c
a/ Å
11,7844(5)
b/ Å
24,2257(11)
c/ Å
16,3820(7)
α/ °
90
β/ °
101,332(2)
γ/ °
90
Volume/ Å3
4585,6(3)
Z
4
Densidade/ mg m-3
2,478
F(000)
3384
-1
Coeficiente de absorção/ mm
2,882
Dimensões do cristal/ mm
0,08 x 0,14 x 0,21
2,914 a 26,474
Faixa de coleta de dados (ângulo )/ °
Número de reflexões coletadas
61895
Número de reflexões independentes
4727 [R(int)= 0,048]
Qualidade de ajuste no F2
1,058
R (dados observados)
R1 = 0,031, wR2 = 0,082
R total
R1 = 0,042, wR2 = 0,086
Maior diferença pico e buraco/ e Å-3
2,54 e -0,56
2
2
2
-1
2
w = [σ (Fo )+(0,0455P) +20,06P] onde P=(Fo +2Fc2)/3

O

PRODUTO

B
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TABELA 5. COMPRIMENTOS DE LIGAÇÃO (Å) E ÂNGULOS (°) SELECIONADOS PARA
(NH4)7[H6V14O38(PO4)]9H2O (PRODUTO B), COM DESVIO PADRÃO ESTIMADO
ENTRE PARENTESES
Tipo de ligação

V–O (terminal)
V–µO (hidróxido)

V–µO

V–µ3O

V–O(fosfato)
P–O
O–H
Tipo de Ângulos
V–µO–V

V–µ2O–V

O–V–O

Comprimentos de ligação (Å)
V(1)–O(1)
V(2)–O(2)
V(7)–O(7)
V(8)–O(8)
V(2)–O(14)
V(1)–O(21)
V(1)–O(15)
V(1)–O(13)
V(1)–O(11)
V(2)–O(11)
V(1)–O(21)
V(1)–O(15)
V(1)–O(13)
V(1)–O(11)
V(2)–O(11)
V(2)–O(16)
V(2)–O(20)
V(7)–O(19)
V(7)–O(19)i
V(7)–O(18)
V(7)–O(18)i
V(8)–O(20)
V(8)–O(20)i
V(8)–O(16)i
V(8)–O(16)
V(1)–O(23)
V(2)–O(23)
P(1)–O(23)
P(1)–O(24)
O(14)–H(14)

1,604(2)
1,609(2)
1,613(3)
1,609(3)
1,948(2)
1,907(2)
1,939(2)
1,944(2)
1,958(2)
1,728(2)
1,907(2)
1,939(2)
1,944(2)
1,958(2)
1,728(2)
1,955(2)
2,043(2)
1,835(2)
1,835(2)
1,889(2)
1,889(2)
1,819(2)
1,819(2)
1,912(2)
1,912(2)
2,364(2)
2,401(2)
1,536(2)
1,550(2)
0,849

Ângulos (°)
V(2)–O(11)–V(1)
V(4)–O(13)–V(1)
V(6)–O(15)–V(1)
V(5)–O(21)–V(1)
V(8)–O(16)–V(2)
V(8)–O(16)–V(6)
V(7)–O(18)–V(5)i
V(7)–O(18)–V(4)
V(7)–O(19)–V(4)
V(7)–O(19)–V(5)
V(8)–O(20)–V(6)i
V(8)–O(20)–V(2)
O(2)–V(2)–O(14)
O(11)–V(2)–O(14)
O(2)–V(2)–O(16)
O(11)–V(2)–O(16)
O(14)–V(2)–O(16)
O(2)–V(2)–O(20)
O(11)–V(2)–O(20)

122,75(11)
148,28(12)
122,57(11)
151,39(12)
99.23(9)
98.21(9)
98,09(9)
97,10(9)
102,51(10)
102,87(9)
99.71(9)
99.23(9)
100,24(10)
94,39(10)
100,71(10)
97,11(9)
153,41(9)
96,82(10)
161,14(9)
Continua
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Conclusão da TABELA 5.
Tipo de ligação

Ângulos (°)
O(16)–V(2)–O(20)
77,31(8)
O(7)–V(7)–O(19)
116,03(7)
O(19)–V(7)–O(19)i
127,94(14)
O(7)–V(7)–O(18)
104,95(7)
O–V–O
O(19)–V(7)–O(18)
83,72(9)
O(19)i–V(7)–O(18)
83,28(9)
O(18)–V(7)–O(18)i
150,10(14)
O(7)–V(7)–O(19)
116,03(7)
O(19)–V(7)–O(19)i
127,94(14)
O(7)–V(7)–O(18)
104,95(7)
O(8)–V(8)–O(20)
116.08(7)
O(20)–V(8)–O(20)i
127.83(14)
O(20)–V(8)–O(16)i
84.68(9)
O(20)i–V(8)–O(16)i
84.04(9)
O(8)–V(8)–O(16)
102.91(7)
O(16)i–V(8)–O(16)
154.17(13)
O–P–O
O(23)–P(1)–O(23)i
110,20(16)
O(23)–P(1)–O(24)i
109,25(10)
P–O–V
P(1)–O(24)–V(4)
124,34(11)
P(1)–O(24)–V(5)i
122,12(11)
Transformações de simetria utilizadas para gerar átomos equivalentes: i : 1–x, y, ½–z

O ânion fosfato encontra-se encapsulado no centro do agregado e
apresenta comprimentos de ligação de Pµ3-O que variam entre 1,536(2) e
1,550(2) Å, com ângulos na faixa de 110,20(16) e 109,19(11)°. Os valores obtidos
para os ângulos do ânion são próximos daqueles encontrados para uma
geometria de tetraedro regular de 109,5 °.
Em função do grande número de ligações do tipo pontes duplas e triplas
envolvendo os átomos de vanádio e oxigênio, os centros metálicos possuem
geometrias distorcidas que podem se aproximar de bipirâmides trigonais ou de
pirâmides de base quadrada. Para a determinação da geometria dos centros
metálicos foi calculado o parâmetro quantitativo  (tau, Equação 2), inicialmente
descrito

por

Addison

e

colaboradores119

para

compostos

complexos

mononucleares contendo oxovanádio(IV).

𝜏=

(𝛽−𝛼)
60

[Equação 2]

β = primeiro maior ângulo

 = segundo maior ângulo da esfera de coordenação

O valor de  pode variar de 0 a 1, onde o valor zero é referente à geometria
pirâmide de base quadrada e o valor 1 corresponde à geometria de bipirâmide
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trigonal. Para B, os valores de  variaram de 0,0027 a 0,44, evidenciando que os
centros de vanádio na estrutura apresentam uma geometria de uma pirâmide de
base quadrada distorcida (Tabela 6).
TABELA 6. CÁLCULO DO PARÂMETRO QUANTITATIVO  PARA OS CENTROS DE VANÁDIO
DA ESTRUTURA DE (NH4)7[H6V14O38(PO4)]9H2O (B)
β/°
Centro de vanádio
 /°

V(1)
159,68
159,39
0,0048
V(2)
161,13
153,41
0,13
V(3)
159,33
159,17
0,0027
V(4)
161,95
158,35
0,060
V(5)
160,56
154,57
0,10
V(6)
160,99
154,04
0,12
V(7)
150,11
127,94
0,37
V(8)
154,17
127,83
0,44

A variação entre os valores obtidos para  pode ser atribuída às diferenças
entre os comprimentos de ligação observados na estrutura do agregado B. O
oxigênio apical das unidades piramidais de base quadrada possui uma distância
de 1,600(2) – 1,613(2) Å do vanádio, e na base VO4 da unidade, as ligações
encontram-se entre 1,719(2) e 2,043(2) Å.
Alterações na densidade eletrônica do oxigênio doador no polioxovanadato
levam a mudanças no comprimento de ligação. O aumento do comprimento da
ligação é observado quando a densidade eletrônica do oxigênio está dividida
entre um número maior de centros metálicos. As distâncias de ligação V−O têm
então seus valores aumentados com o aumento no número de ligações realizadas
pelo átomo de oxigênio, em que VO (1,607 Å) < Vµ-O (1,855 Å) < Vµ-OH
(hidróxido, 1,942 Å) < Vµ3O (1,965 Å).
A estrutura do polioxoânion [H6V14O38(PO4)]7-, B, é baseada na estrutura de
Keggin120 e é análoga as relatadas para o POV totalmente oxidado
[HxVV14O38(PO4)]9-x

121125

e para [H5(H2pip)3] [H5VV12VIV2O38(PO4)] (pip =

piperazina).89 Uma particularidade da estrutura de B é a presença de 6 pontes
hidroxo (µ-O), com comprimentos de ligação OH na faixa de 0,837 Å e ligação
Vµ-O de 1,942 Å. Essas ligações são maiores do que as demais observadas
para pontes do tipo µ-O (1,855 Å) presentes no agregado, se assemelhando ao
comprimento de ligação observado para pontes triplas (1,965 Å). Valores
semelhantes foram observados também para outros POVs descritos na literatura,
como o ânion [H4V14O38(PO4)]5- e [H3V10O28]3-,126 atribuídos ao aumento da
distribuição de densidade eletrônica do oxigênio doador.
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No processo de refinamento dos dados para o cristal de B, observou-se
que os átomos de hidrogênio da estrutura foram satisfatoriamente identificados e
estão envolvidos em ligações de hidrogênio. Dois dos átomos receptores das
ligações estão presentes em agregados vizinhos e o terceiro receptor se encontra
em outra molécula de água, que também forma ligações de hidrogênio com dois
agregados.
Os espaços na rede cristalina são preenchidos por 9 moléculas de água de
hidratação e 7 cátions amônio, que atuam como contraíons, neutralizando as
cargas negativas do POV. Os agregados são conectados por uma extensa rede
de ligações de hidrogênio que englobam 4 interações diretas entre os grupos oxo
e hidróxido de duas unidades do POV; e por outras várias ligações de hidrogênio
que envolvem o POV, moléculas de água e cátions NH4+. São observadas ainda
ligações de hidrogênio entre os cátions amônio e as moléculas de água, formando
uma rede tridimensional (Figura 16).

FIGURA 16. Representação do empacotamento cristalino do produto (NH4)7[H6V14O38(PO4)]∙9H2O
(Produto B).
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5.1.4. Análise da distribuição espacial dos centros de vanádio do produto B

Com o intuito de compreender melhor como os átomos são distribuídos na
estrutura de B, foi realizada uma planificação da estrutura do agregado
pseudoesférico. Analises como essa podem auxiliar ainda na comparação entre
diferentes polioxovanadatos, permitindo correlacionar a nuclearidade e os estados
de oxidação do vanádio a conformação estrutural e simetria dos agregados.
Desta forma, no Esquema 5 são apresentados apenas os centros de
vanádio por formarem planos paralelos entre si. As mesmas relações não foram
encontradas nos grupos oxo em ponte. O agregado mostrou-se bem simétrico,
como indicado pela distribuição dos vanádios, tanto na visão frontal, quanto na
superior (apresentadas na parte superior e inferior do esquema). O elemento de
simetria C2, ressaltado no Esquema 5, foi encontrado no agregado polinuclear
[H6VV10VIV4O38(PO4)]7- e passa pelos átomos O(7), V(7), P(1), V(8) e O(8) (para
melhor visualização destes átomos ver Figura 17).
A estrutura do ânion presente em B contém três planos retangulares
formados por átomos de vanádio à aproximadamente 90° entre si, apresentando
simetria C2. Os planos estão paralelos entre si, em que os planos V(2, 6, 2i, 6i) e
V(3, 1, 3i, 1i) se encontram a uma distância de 2,408 Å, enquanto que V(3, 1, 3i,
1i) e V(5, 4, 5i, 4i) estão a 2,410 Å de distância.
O ânion fosfato se encontra localizado no centro do plano formado pelos
átomos V(3), V(1), V(3i) e V(1i), com distâncias de 5,067 e 4,887 Å entre os
centros metálicos que formam o plano. Os oxigênios do fosfato estão
direcionados para o centro das faces V3O3 do agregado, com comprimentos de
ligação VO na faixa de 2,301(2) a 2,426(2) Å. Esses são significativamente mais
longos do que aqueles encontrados para as ligações Vµ3O que envolve os
centros de vanádio e oxigênio do POV (1,965 Å), indicando uma menor interação
entre os vanádios da unidade V3O3 e o oxigênio do fosfato. Desta forma, na
representação ORTEP da estrutura de B (Figura 15) não são mostradas ligações
entre esses átomos.
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Visão
frontal

Visão
superior

ESQUEMA 5. Representação da estrutura dos centros de vanádio no (NH4)7[H6V14O38(PO4)]∙9H2O
(Produto B). A visão frontal da estrutura se encontra na parte superior do esquema
e a visão superior na parte inferior. A localização do ânion fosfato é indicada pelo
asterisco verde (fora de escala). A média da distância (Å) entre os planos foi
estimada com base na projeção dos centroides de cada plano.
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5.1.5. Difratometria de raios X de pó

A partir da estrutura do produto B obtida por meio de difratometria de raios
X de monocristal e com o auxílio do software Mercury 3.6, foi criado um padrão de
difração de raios X de pó teórico. O padrão de difração experimental de B se
mostrou bastante complexo com picos mais intensos em 7,15; 8,31; 9,21; 11,2;
15,4; 18,1; 28,6; 29,4; 30,7 e 31,9 2/°.
A comparação entre o padrão teórico e experimental do difratograma de pó
(Figura 17) se fez interessante e útil devido à possibilidade de analisar a
homogeneidade do produto em toda a amostra.

FIGURA 17. Difratograma de raios X de pó em comparação ao difratograma teórico (no detalhe)
obtido para a estrutura do produto B. Os sinais marcados com asterisco são
correspondentes aos presentes no DRX teórico.

Os difratogramas foram usados para auxiliar na avaliação da pureza do
material, evitando coletas sucessivas de dados de raios X de monocristal nas
diversas vezes em que B precisou ser preparado. A comparação destes mostrou
que os padrões de difração para o cristal e para o sólido pulverizado de B são
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bastante semelhantes. Os picos marcados com asterisco são correspondentes
aos picos mais intensos observados para o padrão teórico.
Visando ainda avaliar a presença de impureza do material de partida no
produto, os picos de menor intensidade não atribuídos foram ainda comparados
aos difratogramas relatados para o NH4VO3 (carta JCPDS 77-0123) e o KH2PO4
(carta JCPDS 23-1337) não apresentando sinais compatíveis, o que indica que
houve a obtenção de um produto puro e reprodutível.

5.1.6. Análise termogravimétrica

A análise termogravimétrica (TG) foi realizada para auxiliar na elucidação
do número de moléculas de água e contraíons na estrutura de B (Figura 18), bem
como para avaliar a estabilidade térmica do polioxovanadato. A formulação obtida
para B, (NH4)7[H6V14O38(PO4)]∙9H2O, foi definida por meio da difratometria de
raios X de monocristal. Portanto, a análise de maiores quantidades da amostra
para confirmação do número de águas e cátions amônio presentes se fez
necessária.
TG
DTG

100
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95
90

203,2 °C

424,1 °C

85
80
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FIGURA 18. Análise termogravimétrica (TGA, linha preta) e a derivada do termograma (DTG, linha
vermelha) para o produto B, com variação de 20 a 800 °C.
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As primeiras duas perdas de massa são observadas entre 20 e 300 °C e
correspondem a liberação de 9 moléculas de água de hidratação e 7 cátions
amônio, como contraíons presentes em B. A derivada do termograma (DTG)
mostra a temperatura média em que as perdas de massa ocorrem. As duas
primeiras perdas de massa ocorrem em 84,3 e 203,2°C, com um total de massa
perdido de 17%, consistente com o valor calculado por meio da formulação
proposta de 16,9%. A terceira perda de massa corresponde a 6,5% da massa
total e ocorre entre 300 e 440°C, em uma temperatura média de 424,1 °C,
referente à perda do fosfato encapsulado no polioxovanadato. Seguida por um
aumento da massa a partir de 550 °C, iniciando a formação de V2O5.105
A obtenção do óxido V2O5 foi confirmada após o tratamento térmico do
produto B a 550 °C em quantidades suficientes para ser analisado via DRX de pó.
Ambos os difratogramas são apresentados na Figura 19 e mostram que o óxido
obtido possui o mesmo padrão de difração do óxido descrito na carta JCPDS 450429, tratando-se de HxV2O5 (x = 0, 1, 2 ...). Esse óxido foi relatado como o
produto de decomposição térmica de outros polioxovanadatos como, por
exemplo, em (NH4)2[Zn(H2O)6]2V10O28⋅4H2O,105 [Ni(H2O)6]2[H2V10O28]·6H2O,127
[Cu(2,20-bipy)3]2[H4V16O38(Cl)]4H2O.118

600

*

500

Intensidade / u.a.

*
400

*

300

*

200

*

**

100

*

*

*

*

*
*

*
*

0
10

20

30

40

50

60

70

80

2 / °

FIGURA 19. Difratogramas de raios X de pó para o produto de decomposição de B, HxV2O5,
em comparação ao difratograma da carta JCPDS 45-042 (no detalhe). Os picos
marcados com asterisco são compatíveis com os picos da carta.
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5.1.7. Ressonância paramagnética eletrônica (pó pulverizado)

Os espectros de RPE do produto B pulverizado a 77 K e a temperatura
ambiente (Figura 20) apresentam uma linha alargada, com uma mesma distância
de pico a pico (Δpp) de 11,4 mT e g = 1,974, típica de espécies polinucleares com
interação magnética entre centros de vanádio(IV). O perfil observado confirma a
redução, mesmo que parcial, dos centros de vanádio(V) derivados do NH4VO3. A
obtenção de agregados de valência mista (IV/V) é comum na química de
polioxovanadatos128 e já foi observada em nosso grupo de pesquisa quando o
produto A, (Me4N)6[V15O36(Cl)], foi preparado por uma rota análoga7.

77 K
Temperatura ambiente

3000000

Intensidade / u.a.
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FIGURA 20. Espectro de RPE em banda X registrado a 77 K e a temperatura ambiente para o
sólido pulverizado do produto B.

A análise do balanço de carga da estrutura determinada por raios X de
monocristal de B, mostra uma proporção de 4 centros de vanádio(IV) para 10 de
vanádio(V). A contagem de cargas sugere em comparação com outros agregados
contendo 14 centros de vanádio,89;

121125

um maior número de centros do metal

reduzidos do que nos análogos já relatados. O resultado corrobora a valência
média calculada a partir dos dados de difratometria de raios X de monocristal, de
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4,71, e está de acordo com o valor de 4,7 determinado por meio de titulação
redox (descrita na Seção 4.1.2)106. O resultado sugere uma razão de 4:10 para
vanádio(IV):vanádio(V) no ânion, baseado em uma atribuição de estados de
oxidações formais para os centros de vanádio.
Analisando os dados estruturais de B em comparação com outros
agregados

como

[HxVV14O38(PO4)]9-x

o
121125

[H5VV12VIV2O38(PO4)]5-

89

e

o

totalmente

oxidado

(Tabela 7) nota-se uma variação pequena entre os

comprimentos e ângulos de ligação das suas estruturas.
TABELA 7. COMPARAÇÃO ENTRE COMPRIMENTOS DE LIGAÇÃO (Å) E ÂNGULOS DE
LIGAÇÃO (°) MÉDIOS DO PRODUTO (NH4)7[H6VV10VIV4O38(PO4)]∙9H2O (B) E DOS
POVS (Me3NH)4(NH4)[H4VV14O38(PO4)] 123 E [H5(H2PIP)3][VV12VIV2O36(PO4)]8H2O 89
Tipo de ligação
[H6VV10VIV4O38(PO4)]7–
[H4VV14O38(PO4)]5–
[VV12VIV2O38(PO4)]11–
Para o agregado
V–O (terminal)
1,607
1,602
1,591
V–µO (hidróxido)
1,942
1,964
–
V–µO
1,855
1,824
1,865
V–µ3O
1,965
1,986
1,958
O–V–O
72,34 – 172,74
83,9 – 151,5
72,3 – 169,4
V–O–H
112,5
126,8
–
O–H
0,837
0,756
–
Para o fosfato
V–O (fosfato)
2,381
2,377
2,374
P–O
1,543
1,539
1,529
V–O–V
90,21
90,90
89,24
V–O–P
125,14
124,60
125,70
O–P–O
109,6
109,5
109,6
FONTE: A autora (2016), Zubieta, J. (1992)123 e Kanoo, P. (2011).89

A pequena variação entre os valores está de acordo com outros relatos de
manutenção do mesmo arcabouço estrutural, mesmo em sistemas bem mais
reduzidos. A pequena distorção da estrutura do agregado pode ser atribuída à
presença de deslocalização da carga entre os centros de vanádio(IV) e (V). As
diferenças entre os polioxovanadatos incluem ainda o número de centros de
vanádio(IV) e vanádio(V) e os contraíons. O produto B possui apenas cátions
amônio como contraíons e é o polioxoânion mais reduzido dentre os descritos na
literatura.

5.1.8. Espectroscopia eletrônica UV/Vis/NIR

A cor verde-escura de B no estado sólido e em solução aquosa está de
acordo com a presença de deslocalização de carga no agregado. O espectro
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eletrônico na região de UV/Vis/NIR de B em solução apresentou uma banda
alargada com máximo em 11500 cm-1 (valor calculado de  = 339,7 L mol-1 cm-1),
atribuída à banda de transferência de carga de intervalência (TCIV) (VIV  VV) do
ânion [H6VV10VIV4O38(PO4)]7-. E uma banda de maior intensidade que se estende
de 19000 cm-1 (valor calculado de  = 2515 L mol-1 cm-1) até a região do
ultravioleta, relativa à banda de transferência de carga do ligante para o metal
(TCLM) p(O, oxo)  d(V).129
Compostos de valência mista, como os sintetizados neste trabalho, podem
ser classificados de acordo com a intensidade da interação eletrônica entre os
centros metálicos, ou seja, quanto a ocorrência de transferência de carga de
intervalência, em uma das 3 categorias descritas por Robin-Day.130; 131
A classe I inclui compostos com carga localizada; enquanto que a classe II
abrange compostos que, dependendo da condição analisada, apresentam
características típicas tanto dos estados localizados, quanto deslocalizados. A
classe III por sua vez, engloba compostos que possuam carga totalmente
deslocalizada.132 A classificação de um composto em uma destas categorias pode
ser inicialmente realizada analisando o perfil do espectro eletrônico. A banda
associada à transferência de carga de intervalência deve ocorrer em um
comprimento de onda em que o máximo de absorção seja observado na região
que se estende de 11000 a 27000 cm-1.
A classe de valência mista a qual B pertence foi determinada segundo o
modelo de Hush, criado para diferenciar entre as classes II e III de Robin-Day.133
Este modelo considera que em um complexo de valência mista do tipo MIV–L–MV
(de cargas localizadas), a interação eletrônica entre o centro doador (MIV) e o
aceitador (MV) através do ligante-ponte, mistura os caráteres eletrônicos de
ambos os centros e induz a transferência eletrônica. Essa interação cria ainda
uma base eletrônica para a indução de transferência óptica dipolo permitida, e a
amplitude da perturbação reflete sobre a intensidade da banda de transferência
de carga metal-metal.
O modelo compara os valores de largura da banda a meia altura (̅ 1/2 (teor))
teórico (Equação 3) com o obtido diretamente a partir da banda associada à
transferência de carga de intervalência ̅ 1/2 (exp).
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̅ 1/2 (teor) = (2310 x ̅ max)1/2

[Equação 3]

Onde: 
̅1/2 = largura da banda a meia altura

̅max = energia da absorção máxima

Os parâmetros utilizados para o cálculo da largura de banda a meia altura
experimental são mostrados na Figura 21. O valor de ̅ máx corresponde à energia
da absorção máxima; máx, coeficiente de absorção; e ̅ 1/2, a largura da banda à
metade de sua altura/intensidade. Esses valores são obtidos diretamente a partir
da banda associada à transferência carga de intervalência.

FIGURA 21. Banda característica de espectros de absorção eletrônica típicos de espécies de
valência mista MII-L-MIII ou MIII-L-MII.
FONTE: Toma, H. E. (2002).133

De acordo com o modelo, o valor obtido para ̅ 1/2

(teor)

estaria no limite

entre a transição de carga localizada e a transição de carga deslocalizada. Se o
valor de ̅ 1/2 (exp) for superior ou igual a ̅ 1/2 (teor), o sistema pertencerá à classe II
de Robin Day. Se o valor for menor, este será classificado como da classe III e o
modelo de Hush não é adequado para descrever a transferência de carga de
intervalência.
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O espectro eletrônico de B (1,5 mmol L-1, Figura 22) foi decomposto devido
à assimetria de suas bandas. Esse apresenta uma banda que se estende de
19000 – 6000 cm-1 aproximadamente, com máximo em 11500 cm-1 obtido por
meio da operação de decomposição do espectro. Os valores calculados para ̅ 1/2
(teor)

e ̅ 1/2 (exp) foram de 5154 cm-1 e de 6861 cm-1, respectivamente, permitindo

que a banda de intervalência de [H6VV10VIV4O38(PO4)]7- fosse classificada como do
tipo II de Robin-Day.
2,5E+04

Absortividade molar / L mol-1 cm-1
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5,0E+03
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FIGURA 22. Espectro de UV/Vis/NIR do produto B em solução aquosa em concentração de
1,5 mmol L-1 (linha preta) com sua decomposição (linha azul). A resultante do
somatório das bandas decompostas é mostrada pela linha vermelha.

Relatos de outros polioxovanadatos de diferentes nuclearidades, porém
com a mesma classificação de Robin-Day observada para o produto B, são
encontrados na literatura. Por exemplo, os agregados K9[V16O38(CN)]13H2O,134
[V6O8(OCH3)11] e [V6O8(OCH3)11][SbCl6].135 Assim como, relata-se a existência de
agregados com 18 centros de vanádio em diferentes categorias de acordo com a
proporção entre centros de vanádio(IV) e vanádio(V) e com a geometria do
agregado.90
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5.1.9. Tentativa de racionalização da síntese de B

A rota sintética empregada para sintetizar B foi similar à relatada para o
produto A.7 A reação foi realizada em uma única etapa e utilizou como materiais
de partida um precursor de vanádio(V), NH4VO3; um sal do ânion a ser
incorporado (PO43-) e o poliálcool manitol, descrito como um bom agente redutor
em meio ácido.136 O uso do manitol foi feito para forçar a produção de um produto
contendo valência mista dos centros de vanádio, pois o manitol reduz parte dos
centros de vanádio(V) a (IV), e é oxidado a aldeído.
A equação 4 foi montada a partir de uma tentativa de racionalizar a
estequiometria da reação de formação do produto B.
14 NH4VO3 + 4 C6H14O6 + 1 PO43-  (NH4)7[H6V14O38(PO4)]9H2O + 4 C6H12O6
B

[Equação 4]

O produto B foi obtido por uma reação de automontagem, com bom
rendimento e pureza, confirmados durante o processo de caracterização no
estado sólido. A valência mista do produto também foi avaliada e confirmada, com
auxílio da espectroscopia UV/Vis/NIR, RPE e titulação redox (empregada para
determinação da valência média dos centros metálicos). A redução de vanadatos
por poliálcoois em meio ácido tem sido extensivamente estudada, com seu
mecanismo proposto como ocorrendo via formação de radicais e intermediários
de vanádio(IV).136;

137

Por exemplo, Littler e Waters136 realizaram estudos da

oxidação de álcoois por vanadatos, no qual propõe a formação de espécies de
vanádio(IV) e de radicais orgânicos a partir dos precursores, o álcool e o
vanadato(V).
A obtenção de oxocompostos de vanádio é descrita como resultado de
uma série de protonações de um oxovanadatos,85 que podem conter
heteroátomos em sua estrutura. As duas reações principais envolvidas no
processo de condensação são mostradas abaixo:
–V–OH

+

–V–OH2

→

–V–OH–V–

–V–OH

+

HO–V–

→

–V–O–V–

+
+

H2O
H2O

Olação
Oxolação
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Ambas as reações envolvem adição nucleofílica de grupos OH- em
unidades catiônicas de vanádio (Figura 23). A condensação não ocorre em pH
baixo, a qual favorece a obtenção de vanadatos lamelares. Estes são formados a
partir de reações de olação na direção do eixo x e de oxolação no eixo y da
unidade precursora de vanádio. É observada então à formação de óxidos de
vanádio lamelares, como por exemplo, o V2O5 ortorrômbico em pH ~ 2.82

FIGURA 23. Estruturas de precursores de vanádio(V) em uma faixa de pH de 2 a 6, sendo
destacadas as direções em que reações de olação e oxolação são favorecidas.
FONTE: Adaptado de Livage (2010).82

A formação de polioxovanadatos, por sua vez, ocorre em pH levemente
ácido à básico através de reações de oxolação, na qual há formação de pontes de
oxigênio juntamente com a liberação de moléculas de água.82 Os centros de
vanádio mais carregados (IV e V) polarizam os átomos de O 2-, resultando em
grupos fechados com unidades M=O voltadas para o exterior do agregado. A
condensação cessa após a formação das estruturas, que se comportam como
ácidos e podem ser isolados na presença de cátions.
Tentativas de racionalização de síntese de polioxovanadatos apontam para
a importância do controle das condições do meio de reação para a obtenção
reprodutível dos POVs, com a incorporação do ânion favorecida a temperaturas
mais altas e em meio redutor.86 Por exemplo, na reação entre NH 4VO3, manitol,
(Me4N)Cl obteve-se o agregado polinuclear (Me4N)6[V15O36Cl] (A) quando a
reação foi realizada sob refluxo e (NH4)2V3O8 (lamelar) quando a reação foi
realizada a 80 °C.7 No caso da síntese apresentada nesta dissertação, o produto
B foi o único produto isolado da mistura de reação, provavelmente devido às
condições de reação previamente selecionadas.
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Cálculos da interação eletrostática no ânion [V18O42Cl]13- hipotético,86
mostraram que a energia eletrostática resultante é positiva indicando uma
desestabilização e, portanto, uma repulsão no caso das interações do hóspede
CI- com a esfera V–O carregada negativamente86 (Figura 24). Relatos indicam
que as interações intermoleculares entre o agregado e o ânion hospedeiro – como
atração eletrostática, forças de van der Waals, ligações de hidrogênio – são fortes
o suficiente para assegurar a integridade do agregado. Porém, são fracas a ponto
de permitir a decomposição da estrutura sob determinadas condições.82

FIGURA 24. Representação estrutural do polioxoânion [V18O42Cl]13-.
FONTE: Pan, C.L. (2003).138

A proposta inicial de um polioxovanadato com formulação [V18O42(PO4)]nfoi criada devido ao tamanho do ânion a ser incorporado no centro da estrutura.
Os resultados obtidos, porém, mostraram que houve a formação de um
polioxovanadato contendo 14 centros de vanádio e o ânion fosfato encapsulado
no centro. Uma razão para a formação do produto B pode ser a concentração de
átomos de vanádio em diferentes estados de oxidação no meio de reação.95
Agregados do tipo Keggin120 são relatados como sendo favorecidos em menores
concentrações de vanádio em baixo estado de oxidação.95
Reações

empregando

modificações

nas

condições

de

reação

–

estequiometria, pH do meio e tempo de reação – levaram à obtenção de um
produto com 18 centros de vanádio e com a incorporação do ânion fosfato na
estrutura, o qual ainda se encontra em fase de caracterização e por essa razão,
não será apresentado nesta dissertação.
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5.2.

CARACTERIZAÇÃO ESPECTROSCÓPICA DAS ESPÉCIES QUÍMICAS
EM EQUILÍBRIO EM SOLUÇÃO AQUOSA

Sistemas aquosos de vanádio apresentam grande complexidade devido à
coexistência de várias espécies em equilíbrios que se deslocam em diferentes
condições como concentração de vanádio, temperatura, força iônica e pH do
meio.82 Em sistemas de vanádio(V) o equilíbrio formado envolve tanto as espécies
de vanadatos simples, de menor nuclearidade, quanto à espécie oxidada
[V10O28]6-.82 Já nos sistemas de vanádio(IV) observa-se um equilíbrio entre
espécies catiônicas e aniônicas, que ocorre em uma faixa menor de pH, assim
como um menor número de espécies do que aquele descrito para o vanádio(V).
A Figura 25 mostra um gráfico que relaciona o valor de log da
concentração de vanádio pelo pH da solução e evidencia as diferentes espécies
que podem coexistir em soluções aquosas de vanadatos em cada um dos
estados de oxidação.
Estudos anteriores com o [V15O36Cl]6- (A) demonstraram que quando o
polioxovanadato é dissolvido, ocorre uma quebra parcial do agregado formando
um equilíbrio entre as espécies polioxovanadatos de valência mista (POV-VM)
com polioxovanadatos(V) simples e com o complexo aquoso de vanádio(IV),
[VO(H2O)5]2+ (Esquema 6). Em poucos casos foi relatada a manutenção completa
da estrutura do polioxovanadato, como para os compostos [V6O8(OCH3)11]

135

e

[HV12O32(Cl)]4-.139
Visando obter mais informações sobre a estabilidade do produto B em
solução aquosa, foram realizados experimentos de RMN de

51V

e de RPE para

diferentes concentrações do produto. Para esse trabalho as duas técnicas são
complementares, pois as soluções de B apresentam espécies contendo
vanádio(IV), 3d1, observadas pelo RPE e espécies contendo vanádio(V), 3d0,
observadas pelo RMN, além da estrutura polinuclear.
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(a)

(b)

FIGURA 25. Gráficos de log da concentração de vanádio pelo pH do meio, evidenciando o
equilíbrio complexo de espécies de vanádio nas diferentes faixas de pH. a) Equilíbrios
relativos a espécies de vanádio(IV); e b) equilíbrios relativos a espécies de
vanádio(V).
FONTE: Adaptado de Livage, J. (1998) 140 e Crans, C. D. (2004)141
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ESQUEMA 6. Representação das espécies formadas a partir da quebra do produto A em solução,
gerando um equilíbrio entre as espécies que representam um polioxovanadato de
valência mista (POV-VM) com polioxovanadatos(V) simples, H2VO4- (V1), H2V2O72(V2), V4O124- (V4) e V5O155- (V5), e com o complexo aquoso de vanádio(IV)
[VO(H2O)5]2+ (VO2+).

5.2.1. Ressonância magnética nuclear de 51V e de 1H em solução aquosa

Análises de ressonância magnética nuclear foram realizadas para o
produto B tendo em vista a avaliação da sua composição e estabilidade em
solução, assim como a presença de contaminações, sendo realizados RMN de
51V

e de 1H. O espectro de RMN de 1H para B em solução de D2O não apresentou

nenhum sinal, indicando que não houve incorporação ou contaminação com o
poliálcool manitol na estrutura.
Os espectros de RMN de

51V

registrados para a solução aquosa de B

evidenciaram uma variação da composição das espécies presentes em solução,
que pode ser atribuída a uma alteração do pH do meio com a variação da
concentração do polioxovanadato em solução, de 0,1 a 10,0 mmol L-1 (Figura 26).
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FIGURA 26. Espectro de RMN de 51V do produto B em D2O com variação da concentração de 0,1
a 10,0 mmol L-1. A espécies identificadas foram “V1“ = H2VO4-, “V2“ = H2V2O72-, “V4“=
V4O124-, “V5“ = V5O155-; e os três sinais atribuídos ao “V10“ e ao “V14P” são gerados por
centros de vanádio(V) não equivalentes nas espécies HV 10O285- e H4V14O38(PO4)5-. As
colunas a direita e a esquerda indicam a variação do pH do meio em função da
concentração de B.

O espectro registrado na solução de B, 0,1 mmol L-1 (pH = 6,3) aponta para
uma reação de desagregação da estrutura do polioxoânion com formação de
espécies de menor nuclearidade no meio (deslocamento isomérico () = -560, 574, -577 e -593 ppm atribuídos aos oxometalatos “V1” = H2VO4-, “V2” = H2V2O72-,
“V4” = V4O124- e “V5” = V5O155-, respectivamente). Todas estas espécies possuem
centros de vanádio(V) equivalentes gerando um único sinal no espectro. Esta
composição é similar a observada para as soluções de A, estabelecendo um
equilíbrio químico similar ao apresentado no Esquema 6.
O pH das soluções de B variaram gradativamente de 6,3 para 3,8 a medida
em que a concentração do POV foi aumentada de 0,1 até 10,0 mmol L-1,
revelando a natureza ácida das espécies presentes em solução. A análise por
RMN de 51V mostrou que o perfil espectral muda gradualmente com a variação da
concentração do POV, que leva a rearranjos entre as espécies em solução de
forma a deslocar o equilíbrio para a formação das espécies mais estáveis em pH
mais baixo.
O espectro de B (5,0 mmol L-1) apresentou sinais em  = -531, -580
e -598 ppm, atribuídos à formação da espécie polinuclear contendo todos os
centros

de

vanádio(V)

oxidados

[H4V14O38(PO4)]5-

(V14P).

Este

tetradecavanadofosfato possui estrutura similar à relatada para POVs do tipo -
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Keggin e apresenta três sinais distintos (VD, VE e VF, Figura 26 e 27) com uma
razão entre as integrais de 2:8:4.142 Os diferentes deslocamentos são observados
devido aos ambientes de coordenação distintos dos centros de vanádio presentes
na estrutura deste agregado.
O polioxovanadato V14P foi anteriormente descrito na literatura, 142 tanto no
estado sólido quanto em solução, como formado em soluções de vanadatos(V) na
presença do ânion fosfato em uma faixa varia de 5,5 > pH > 1,5 (como condição
limite de sua existência em baixas concentrações em relação ao decavanadato).

FIGURA 27. Representação das estruturas dos POVs decavanadato, [V10O28]6- (V10), e
tetradecavanadofosfato, [H4V14O38(PO4)]5- (V14P), onde são destacados os centros
de vanádio não equivalentes das suas estruturas, denominados VA, VB, VC, VD, VE
e VF.

Um novo rearranjo é estabelecido entre as concentrações de 5,0 e
10,0 mmol L-1 de B, marcado pela presença de um conjunto de sinais com
deslocamentos característicos da espécie decavanadato protonada, [HV 10O28]5-,
em  (ppm) -425 (2 centrais, VA), -506 (4 apicais, VC) e -524 (4 equatoriais, VB,
Figuras 28 e 29). A formação do ânion decavanadato era esperada por ser a
espécie de vanádio(V) mais estável em pH ácido, variando entre 3 e 5,143 embora
um recente estudo de Raman revelou que esta espécies pode ocorrer em meio
alcalino, uma vez que formada a partir de acidificação. 144
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5.2.2. Ressonância paramagnética eletrônica

A natureza das espécies de vanádio(IV) em equilíbrio nas soluções
aquosas de B, foi investigada por meio de análises de RPE em concentrações
variando de 0,5 a 10,0 mmol L-1 (Figura 28). O perfil espectral para todas as
soluções mostrou uma linha alargada com g = 1,966, similar à observada para o
espectro do sólido. Esse sinal se encontra sobreposto a um padrão que pode ser
atribuído a presença de outras espécies polinucleares, contendo vanádio(IV),
formadas a partir da quebra do agregado em solução aquosa.
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FIGURA 28. Espectro de RPE registrados a 77 K do produto B em solução aquosa variando a
concentração de 0,5 a 10 mmol L-1.

O espectro obtido por simulação indica que, com a ocorrência da
desagregação do polioxovanadato, há a formação de dois ou mais agregados
polinucleares de vanádio, além das espécies de vanádio(V) observadas nos
resultados de RMN de

51V.

A predominância da banda alargada no espectro torna

difícil a identificação das espécies contendo vanádio(IV).
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5.2.3. Equilíbrio proposto em solução aquosa

Os resultados das análises de RMN e RPE indicam que há mais de uma
espécie polinuclear de valência mista no equilíbrio envolvendo espécies de menor
nuclearidade de vanádio(V) (Esquema 7). O equilíbrio determinado para a solução
de menor concentração de B é similar àquele relatado para as concentrações
estudadas em trabalhos anteriores com o produto A, [(CH3)4N]6[V15O36(Cl)], em
meio aquoso (0,1 a 20,0 mmol L-1), Esquema 6.7

ESQUEMA 7. Proposta de equilíbrio em solução da espécie MV-POV partindo da menor para a
maior concentração: “V1“ = H2VO4-, “V2“ = H2V2O72-, “V4“ = V4O124-, “V5“ = V5O155-,
“V10“ = HV10O285-, “V14P” = H4V14O38(PO4)5- e POV-VM. POV-VM = polioxovanadato
de valência mista (IV/V); neste caso indica a formação de uma ou mais estruturas.

As soluções de A e B apresentam características distintas, com as
soluções de B sendo mais complexas. Sofrendo reações de reagregação entre
polioxovanadatos de valência mista, espécies mononucleares e polinucleares de
vanádio(V) em função da concentração de vanádio em solução.
A facilidade de quebra de B em relação a A pode ainda ser correlacionada
com as estruturas dos agregados no estado sólido. O agregado B possui uma
estrutura mais tensionada como mostrado na Tabela 8. Os comprimentos de
ligação envolvendo os centros de vanádio e os grupos oxo em ponte são, em
média, um pouco maiores em B do que em A, provavelmente em função deste
acomodar um ânion maior (PO43-) do que o Cl-, em um agregado que contêm
menos centros metálicos.
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TABELA 8. COMPARAÇÃO DOS VALORES MÉDIOS DE COMPRIMENTO DE ONDA (Å) E
ÂNGULOS
(°)
DOS
PRODUTOS
(Me4N)6[VV7VIV8O36(Cl)]
(A)7
E
V
IV
(NH4)7[H6V 10V 4O38(PO4)]∙9H2O (B)
Tipo de ligação
[VV7VIV8O36(Cl)]6- (A)
[H6VV10VIV4O38(PO4)]7- (B)
V-O (terminal)
1,605
1,607
V-µ-O(hidróxido)
–
1,942
V-µ-O
1,815
1,855
V-µ3-O
1,932
1,965
O-V-O
78,04 – 146,20
72,34 – 172,74
FONTE: A autora (2016), Nunes, G. G. (2012).7

O equilíbrio das espécies de vanádio(V) gerado pela desagregação do
produto de valência mista B parece ser ditado ainda pela natureza ácida desse
polioxovanadato. É observada uma diminuição gradual do pH com o aumento da
concentração do produto, o que leva a uma formação de espécies mais estáveis
nessas

condições

específicas,

como

a

obtenção

observada

do

ânion

decavanadato.

5.3.

AVALIAÇÃO

DA

ATIVIDADE

QUIMIOPROTETORA

DOS

POLIOXOVANADATOS CONTRA A AÇÃO DO AGENTE ALQUILANTE
Os polioxovanadatos [(CH3)4N]6[V15O36(Cl)] (A, Figura 12)7 e o produto B
foram testados frente à ação do agente alquilante dietilsulfato (DES) em bactérias
Escherichia coli de linhagem DH5α. O agregado A foi utilizado nos ensaios por ter
apresentado bons resultados quando avaliado em sua atividade quimioprotetora
empregando DNA plasmidial como modelo.
Os ensaios foram realizados em 3 etapas distintas:
(i) Avaliação do efeito tóxico do agente alquilante DES, (CH3CH2O)2SO2, em
diferentes concentrações, visando estabelecer as melhores condições para
os ensaios de proteção posteriores com os compostos de vanádio;
(ii) Avaliação da toxicidade dos POV em diferentes concentrações em relação a
proporções fixas das culturas de E. coli;
(iii) Estudos de quimioproteção realizados a partir das condições estabelecidas
nos itens (i) e (ii).
O protocolo referente ao método utilizado nos ensaios biológicos foi
desenvolvido neste trabalho, por meio de ensaios iniciais com o DES e com o
polioxovanadato [(CH3)4N]6[V15O36(Cl)]. Para a padronização do método, foram
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realizadas curvas de crescimento das culturas bacterianas em diferentes
condições, como variação de tempo, temperatura de inoculo e quantidade de
meio. Também foram avaliadas várias concentrações dos compostos e do agente
alquilante, até a obtenção de resultados reprodutíveis.
Nos ensaios, considerou-se a população de células na suspensão de
bactérias. Essas foram tratadas separadamente com o agente alquilante DES e
com soluções dos polioxovanadatos A e B, avaliando a turbidez das suspensões
por meio da determinação da densidade óptica (DO) por turbidimetria. O
comprimento de onda selecionado corresponde à região em que não há sinais
nos espectros de UV/Vis/NIR dos produtos A e B (Figura 29, próxima página).
Minimizando, desta forma, a sobreposição entre a absorção da cultura de E. coli e
as bandas de absorção no espectro eletrônico dos polioxovanadatos.
A determinação da DO é um meio simples de inferir indiretamente a
concentração de biomassa de microrganismos unicelulares.110 Onde um feixe de
luz focado em uma suspensão bacteriana é parcialmente desviado pelas células,
e a porcentagem de luz não desviada é medida em um espectrofotómetro. A
quantidade de luz que atravessa a suspensão celular depende da concentração
de células na suspensão e também do tamanho destas.
A curva de crescimento de uma cultura bacteriana (Figura 30) consiste de 4
fases: 1 – fase de latência ou fase lag (período de adaptação e intensa atividade
metabólica sem a divisão celular); 2 – fase exponencial ou fase log (células em
processo de divisão, aumento logarítmico); 3 – fase estacionária (número de
mortes é igual ao número de novas células); e 4 – fase de morte (redução da
população em taxa logarítmica).145 A medida é realizada dentro da faixa de
crescimento exponencial da bactéria (fase 2), relatada em valores de
aproximadamente 1,0 de densidade óptica, o que se dá porque após este ponto o
número de células mortas tende a aumentar, levando a um resultado bastante
impreciso.
Este método não permite distinguir entre células viáveis e células mortas,
não permitindo ainda obter valores absolutos de concentração celular, por este
motivo, é especialmente utilizado para confirmar se uma cultura bacteriana se
encontra em fase de crescimento ou então para acompanhar o crescimento com
base no aumento da DO em um comprimento de onda particular. 110
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a)

Absortividade molar / L mol -1 cm-1
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b)
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FIGURA 29. Espectros de UV/Vis/NIR em solução aquosa de 1,5 mmol L -1 dos produtos A em (a)
e B em (b). A seta aponta a região de menor absorbância dos POVs, em 18518 cm-1
(540 nm), selecionada para a leitura da D.O.

FIGURA 30. Curva teórica de crescimento de uma cultura bacteriana em meio líquido.
FONTE: Adaptado de Zwietering, M. H. (1990).145

5.3.1. Ensaio de toxicidade do agente alquilante DES
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O crescimento da suspensão de bactérias na presença de diferentes
concentrações do agente alquilante foi realizado variando a concentração de DES
de 3,0 a 7,0 mmol L-1. A viabilidade da cultura celular em porcentagem foi
determinada de hora em hora para cada uma das concentrações avaliadas
(Figura 31). O tempo de cultivo celular de 3 h foi escolhido por corresponder à
etapa de crescimento exponencial da bactéria, ou seja, quando esta atinge uma
DO540 de aproximadamente 1,0.145 Leituras realizadas após 3 h mostram pouca
variação na DO das culturas celulares, e indicam que o crescimento bacteriano
entrou em sua etapa estacionária.

Viabilidade da cultura celular / %
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60

3,0 mmol/L
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FIGURA 31. Avaliação do crescimento celular das suspensões bacterianas em meio LB tratadas
com concentrações crescentes do agente alquilante DES, com GI50 = 5,8 mmol L-1. O
gráfico expressa os valores de densidade óptica (%) em função do tempo (h) para
cada uma das concentrações avaliadas. Valores de viabilidade celular de
0,8590,053 foram ajustados para 100%.

A concentração calculada de agente alquilante que resulta na redução do
crescimento celular em 50%, GI50, de 5,8 mmol L-1, determinada pela comparação
do crescimento da amostra controle e das amostras com as diferentes
quantidades de DES. Com isso, a concentração de DES relativa à GI50 foi
atribuída a concentração de 6,0 mmol L-1, selecionada para os estudos de
quimioproteção promovidos com o uso dos polioxovanadatos.
Tentativas de trabalho com a concentração de 7,0 mmol L-1 de DES, por
sua vez, levaram a inibição de aproximadamente 85% do crescimento da bactéria.
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Já concentrações menores que 3,0 mmol L-1, levaram a taxas de inibição bastante
variáveis em todas as repetições, mesmo com a realização cautelosa dos
experimentos.

5.3.2. Ensaio de toxicidade e atividade quimioprotetora do polioxovanadato A

As toxicidades de A e B para as culturas de E. coli. foram avaliadas em
meio LB variando a concentração dos polioxovanadatos de 0,05 a 10,0 mmol L-1.
A viabilidade celular foi determinada por turbidimetria. No entanto, fez-se
necessário o uso de soluções aquosas de A e B, em cada uma das
concentrações avaliadas, como controle na medida. Desta forma, evitaram-se
erros na leitura da DO devido à forte cor das misturas de reação.
Os resultados obtidos para A sozinho são apresentados na Figura 32 e
evidenciam que este polioxovanadato não foi tóxico em nenhuma das
concentrações avaliadas. A ausência de toxicidade de A é coerente com
resultados anteriores do grupo que mostraram que este POV não causa danos ao
DNA plasmidial até concentrações de 20,0 mmol L-1,7 mesmo após longos
períodos de incubação.

Crescimento celular / %
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FIGURA 32. Avaliação do crescimento celular em suspensões bacterianas em meio LB tratadas
com [(CH3)4N]6[V15O36(Cl)] em (A), apresentados na forma de média e desvio padrão
na terceira hora de análise. Valores de viabilidade celular de 0,9260,062 como
100%.

Na última etapa do estudo, a atividade quimioprotetora de A foi avaliada
por meio da adição de uma concentração fixa de DES de 6,0 mmol L-1
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(correspondente a GI50 = 5,8 mmol L-1) ao meio de cultura e da variação da
concentração do POV de 0,05 a 10,0 mmol L-1 (Figura 33). Nos experimentos
foram utilizadas ainda amostras controle negativo (suspensão de bactérias em
meio salino e meio LB) e de controle positivo (suspensão de bactérias na
presença de 6,0 mmol L-1 de DES).
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FIGURA 33. Avaliação do crescimento celular em suspensões bacterianas em meio LB tratadas
com [(CH3)4N]6[V15O36(Cl)] em (A), juntamente com 6,0 mmol L-1 do agente alquilante
(DES), média e desvio padrão na terceira hora de análise. Valores de crescimento
celular de 0,8050,038 como 100%.

O resultado dos ensaios revelou que a atividade quimioprotetora
apresentada por A não parece ser dose-dependente, com um aumento de 30 a
40% no crescimento celular da bactéria, calculados em relação a amostra
contendo apenas os 6,0 mmol L-1 de DES, nas concentrações entre 0,1 e
5,0 mmol L-1, correspondentes a proporção molar DES:V de 4:1 a 0,08:1.
O polioxovanadato A forneceu resultados bastante satisfatórios quanto à
manutenção da viabilidade celular das suspensões bacterianas frente à ação
deletéria do DES em uma faixa de concentração específica. No entanto, efeitos
tóxicos, incluindo a potencialização do efeito do agente alquilante, foram
observados para as concentrações mais alta, (10,0 mmol L -1) e mais baixa
(0,05 mmol L-1) de A. Devido possivelmente à produção de espécies tóxicas
formadas a partir de reação no meio de cultura. Uma abordagem espectroscópica
das espécies presentes em solução será realizada na Seção 5.4.
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5.3.3. Ensaio de toxicidade e atividade quimioprotetora do produto B

A análise da toxicidade do produto B foi realizada seguindo a mesma
metodologia e concentrações (0,05 a 10,0 mmol L-1) aplicadas para A. Nos
ensaios de quimioproteção empregando B, optou-se por usar todas as
concentrações empregadas no ensaio de viabilidade celular e uma concentração
fixa do agente alquilante DES (6,0 mmol L-1).
O resultado de toxicidade de B para as culturas de E. coli mostra que este
não foi tóxico em concentrações inferiores a 1,0 mmol L-1 (Figura 34). No entanto,
apresentou efeito inibitório crescente com o aumento da concentração do
agregado metálico e uma GI50 de 8,2 mmol L-1. Este resultado pode estar
associado à baixa estabilidade apresentada pelo polioxoânion B, capaz de gerar
um número elevado de espécies de vanádio de menor nuclearidade em solução,
as quais podem ser potencialmente tóxicas para a E. coli.

Crescimento celular / %
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FIGURA 34. Avaliação do crescimento celular em suspensões bacterianas em meio LB tratadas
com (NH4)7[H6V14O38(PO4)]∙9H2O em (B), média e desvio padrão na terceira hora de
análise. Valores de viabilidade celular de 0,9800,042 como 100%.

O produto B, por sua vez, apresentou um resultado de atividade
quimioprotetora bastante distinto daquele observado para A, uma vez que não
apresentou nenhum efeito de proteção para as células frente à ação do agente
alquilante. Observou-se ainda um aumento da toxicidade do sistema sobre as
bactérias, dado que é feita a adição do polioxovanadato a cultura tratada com
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DES (Figura 35). Neste caso, a redução do crescimento bacteriano foi maior do
que 55% (em comparação com o controle de DES) para todas as concentrações
de B avaliadas.
A menor concentração de B, 0,05 mmol L-1 (ou proporção DES:V de 8:1),
também aparenta aumentar o efeito tóxico do agente alquilante, observado em
toda a faixa de concentração avaliada para o produto (0,05 a 10,0 mmol L-1).
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FIGURA 35. Avaliação do crescimento celular em suspensões bacterianas em meio LB tratadas
com (NH4)7[H6V14O38(PO4)]∙9H2O em (B), juntamente com 6,0 mmol L-1 do agente
alquilante (DES), média e desvio padrão na terceira hora de análise. Valores de
crescimento celular de 0,8620,080 como 100%.

Com isso, nota-se que o produto B é tóxico para as culturas bacterianas
apenas quando analisado em concentrações a partir de 5,0 mmol L-1. Porém,
esse efeito não se reproduz quando as análises são realizadas na presença do
agente alquilante, DES, quando não foi observado nenhum efeito protetor para as
células. O resultado pode ser atribuído, primeiramente, a maior estabilidade
apresentada pelo produto A em solução, se comparado ao produto B. Devido a
isso, foram realizados estudos espectroscópicos em solução aquosa de A e B em
condições similares às estudas e discutidas nesta sessão.

5.4.

ESTUDOS

ESPECTROSCÓPICOS

DA

INTERAÇÃO

DOS

POLIOXOVANADATOS COM O AGENTE ALQUILANTE (DES) EM
SOLUÇÃO
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Estudos de especiação de A e B em meio LB, na presença ou ausência de
DES, foram realizados por meio de analises de RMN de

51V

e RPE, tendo em

vista discutir os resultados observados por meio dos ensaios biológicos. Relatouse nas seções anteriores, os ensaios biológicos em modelo de E. coli com os
produtos A e B, para os quais o resultado foi bastante distinto. Para A, foi
observado um efeito protetor elevado (na faixa de concentrações de 0,1 a
5,0 mmol L-1), enquanto que não houve efeito protetor por parte de B. Desta
forma, faz-se interessante o estudo das razões pelas quais esse resultado foi
obtido.
Avalia-se,

em

particular,

um

mecanismo

de

“interceptação

do

carcinógeno”,76 similar ao proposto no ensaio de ação quimioprotetora dos
polioxovanadatos descritos na Seção 2.2.3, visando à prevenção da morte celular.
Segundo esse modelo, o polioxovanadato atua como nucleófilo reagindo com o
agente alquilante. Essa reação gera uma molécula orgânica menos tóxica ao
meio celular (etanol) e uma nova espécie de oxovanadato como demostrado na
Equação 5 e no Esquema 1.
RC2H5+ + [VxOy]n- + H+  [VxOy-1](n-2)- + ROH

[Equação 5]

Como descrito anteriormente, a natureza da espécie de oxovanadato
formada em solução é altamente dependente do meio de reação e da estabilidade
do polioxovanadato de origem. O produto B apresenta um comportamento
complexo em solução, com mudanças no pH conforme há um aumento da
concentração do composto. Com isso, há a formação de espécies diferentes em
solução para cada concentração avaliada do produto.
O mesmo não é observado para A, em que o pH da solução se mantem
estável independente da concentração de composto utilizada. Portanto, os
estudos de especiação química desses compostos, na presença e ausência do
agente alquilante, foram realizados em meio LB visando simular o ambiente
empregado nos ensaios biológicos.
O estudo de especiação em meio LB foi realizado para ambos os produtos,
A e B, e se fez necessário devido à composição do meio de cultura, que constitui
um sistema complexo. Em estudos prévios a este trabalho, o produto A foi
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avaliado em sistemas mais simples, em ensaios feitos em soluções com pH
ajustado ou com tampão PIPES (piperazina-N,N´-bis[ácido 2-etanossulfônico]).7
As análises foram realizadas visando complementar o conhecimento da química
destes sistemas em solução.
Para isso, foram utilizadas proporções entre vanádio e DES (DES:V)
variando de 0:1 até 5:1 para as análises espectroscópicas, escolhidas de forma
que fossem compatíveis com as concentrações utilizadas nos sistemas biológicos
apresentados na seção 5.3.1. O pH das soluções preparadas em meio LB dos
produtos A e B foi monitorado, e apresentou valores pouco variáveis (6 e 7)
garantindo à obtenção de soluções na faixa de pH aceitável para o crescimento
da E. coli (5,5 e 8,5).146 Os valores de pH medidos foram inseridos à direita nas
figuras.

5.4.1. Estudos de especiação por RMN de 51V de A em meio LB
Estudos espectroscópicos de A (4,6 mmol L-1) e de B (5,0 mmol L-1)
mostram que a estabilidade dos agregados formados em meio LB é diferente das
espécies presentes em meio aquoso. O espectro de RMN de

51V

de A em água

sugere uma quebra parcial da estrutura do agregado com sinais na região de

 -559,9, -573,3, -578,5 e -598 ppm (referentes as espécies V1, V2, V4 e V5,
respectivamente) (Figura 36, primeiro espectro de baixo).
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FIGURA 36. Acima: Representação estrutural das espécies de vanádio(V): V 1, V2, V4 e V5. Abaixo:
Espectros de RMN de 51V do produto A (4,6 mmol L-1) em água e em LB com adição
de 50 L de D2O (0:1 DES/V), com pH medido apresentado a direita.

O espectro de A registrado em meio LB apresenta, por sua vez, apenas
sinais residuais de baixa intensidade na região entre -450 e -600 ppm atribuídos a
espécies de menor nuclearidade de vanádio(V) (Figura 36, primeiro espectro de
cima). A ausência de sinais relativos à presença de espécies de vanádio
formadas a partir da quebra de A nesta faixa de pH, sugere uma manutenção de
uma estrutura polinuclear contendo valência mista em meio LB. A presença de
centros de vanádio(IV) paramagnético no agregado provoca a relaxação da
magnetização total da amostra mais rápido, levando ao alargamento do sinal, que
se perde na linha de base.
A análise de RMN de

51V

fornece apenas informação relacionada a

presença de espécies diamagnéticas de vanádio(V), e uma possível quebra do
agregado pode gerar também compostos contendo centros paramagnéticos de
vanádio(IV), dificilmente identificadas por meio dessa técnica. Resultados de RPE
obtidos para soluções de A em LB são relevantes para complementar à análise
de RMN, e de fato, dão suporte para a formação de uma espécie mononuclear
paramagnética de A que coexiste com moléculas polinucleares, como será
descrito abaixo.

93

A adição de pequenas quantidades de DES a soluções verde azuladas de
A em LB (até proporção molar DES:V de 4:1) não causaram diferença significativa
na cor ou no espectro de RMN de 51V (Tabela 9).
TABELA 9. RELAÇÃO PROPORÇÕES DE DES:V PARA OS ESTUDOS ESPECTROSCÓPICOS
E BIOLÓGICOS, pH MEDIDOS E OBSERVAÇÕES EXPERIMENTAIS A
TEMPERATURA AMBIENTE
DES:V(a)
DES:V(b)
[Produto A](c) / mmol L-1
pH
Observações experimentais
0:1 em água
6,3
Solução azul esverdeado escuro
0:1 em LB
6,0
Solução azul esverdeado escuro
0,05:1
0,04:1
10,0
6,0
Solução azul esverdeado escuro
0,1:1
0,08:1
5,0
6,0
Solução azul esverdeado
0,5:1
0,4:1
1,0
6,0
Solução azul esverdeado
1:1
6,0
Solução verde acinzentado
5:1
4:1/ 5:1
0,1 / 0,08
6,0
Solução verde acinzentado
8:1
8:1
0,05
6,0
Solução verde claro
40:1
40:1
0,01
5,5
Solução verde claro
(a)
Proporções utilizadas nos estudos espectroscópios de DES por centro de vanádio;
(b)
Proporções DES:V correspondentes aos ensaios com a bactéria; (c) Concentração do produto A
nos ensaios com a bactéria.

Nestas soluções apenas sinais de baixa intensidade fornecidos por
espécies de baixa nuclearidade de vanádio(V) são observados. Os espectros
registrados de A em solução aquosa e no meio de cultura LB foram então
comparados aos espectros registrados após a adição de 3,6; 7,0; 38,9; 70,0 e
342,4 mmol L-1 de DES e estão apresentados na Figura 37.
Apenas na maior proporção de DES para vanádio (5:1) observa-se a
formação do ânion decavanadato, V10, (-525 (VC), -507 (VB) e -425 (VA) ppm) e o
seu produto de hidrólise V1’ (H2VO4, -544 ppm) (Figura 37, primeiro espectro de
cima). A estrutura do decavanadato é apresentada na Figura 29, onde os centros
de vanádio se encontram em diferentes ambientes de coordenação, sendo
marcados como VA, VB e VC, razão pela qual geram 3 sinais distintos no espectro
de RMN de 51V.
Na maior proporção DES:V (8:1) analisada, foi observada uma mudança de
coloração da solução em LB de azul esverdeado de para verde claro. Esta não
pode ser analisada via RMN de

51V,

pois após a adição do agente alquilante em

elevada concentração não há uma mistura homogênea entre a solução de A e
DES, de forma que foi observado uma separação das fases.
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FIGURA 37. Espectros de RMN de 51V do produto A (4,6 mmol L-1) em água (primeiro espectro a
partir de baixo), em LB com D2O (0:1 DES/V); e com adição de concentrações
crescentes de DES em meio LB. As espécies de vanádio(V) identificadas foram:
“V1” = H2VO4, “V1’” = HVO42 e “V10” = HV10O285. Os valores de pH das misturas de
reação foram medidos e são mostrados a direita dos espectros.

A quimioproteção observada na Seção 5.3.2 ocorre em uma faixa de 4,0 a
0,08 moléculas de DES por átomo de vanádio (a concentração de 0,1 mmol L -1 de
A corresponde a proporção DES:V de 4:1), compatível com os espectros de RMN
e RPE nas proporções molares de DES:V de 0,1:1 até 4:1. Além

disso,

na

condição onde foi utilizada uma elevada proporção de DES para vanádio (8:1)
não se observou uma ação quimioprotetora por parte do polioxovanadato.
Os resultados sugerem que haja uma quebra expressiva da espécie ativa,
A, levando a formação de uma quantidade elevada de decavanadato e com isso,
à redução da proteção exercida sobre a bactéria. O que indica que a espécie
polinuclear A, ou outra espécie POV-VM formada a partir dela, é a espécie ativa
na proteção e a sua conversão no ânion decavanadato é um dos possíveis
caminhos para o processo de extinção da atividade quimioprotetora em solução.
Nesse contexto, a quimioproteção no intervalo observado (Figura 33) pode
ocorrer no meio extracelular pelo mecanismo de interceptação sugerido por
Hamilton e Wilker,76 por meio de uma reação rápida com o agente alquilante DES
evitando a sua penetração nas células.
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5.4.2. Análise do produto A por RMN de 51V na condição 0,04:1 (DES:V)

Para melhor compreender os ensaios biológicos onde não houve proteção
das culturas bacterianas por A, foi realizada uma análise de RMN de

51V

para a

condição contendo a maior concentração avaliada do produto de 10,0 mmol L-1
(DES:V de 0,04:1).
Nesta análise, a amostra foi preparada em meio LB, contendo uma
concentração de 10 mmol L-1 de A e 6 mmol L-1 de DES. Concomitantemente, foi
preparada uma amostra controle com 10 mmol L-1 do produto A em LB na
ausência de DES (Figura 38), na tentativa de observar o aparecimento ou
desaparecimento de sinais de vanádio(V) com a adição do agente alquilante.

FIGURA 38. Espectros de RMN de 51V em meio LB do produto A em concentração de 10 mmol L-1
com adição de 6,0 mmol L-1 de DES (abaixo), proporção DES:V de 0,04:1 (acima).

A análise foi feita por RMN de

51V

e, para ambos os espectros, foram

observados sinais alargados de baixa intensidade em -466, -510 e -562 ppm.
Essas espécies, produzidas em quantidade suficiente para serem detectadas por
RMN, ainda não foram identificadas. Podendo ser formadas a partir de uma
reação entre A e os componentes do meio LB. Essas espécies podem ainda ser
formadas em menores concentrações de A em LB, com quantidades bastante
baixas para sua detecção, particularmente considerando o alargamento
quadrupolar e a moderada relação sinal/ruído dos espectros de RMN de

51V.
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5.4.3. Estudos de especiação por RPE de A em meio LB

Nos espectros de RPE registrados a 77 K para as soluções de A em água
e em LB (Figura 39) identifica-se uma banda alargada, atribuída a interação
magnética entre centros de vanádio(IV) de um complexo oligonuclear. Este
sistema pode incluir o produto A, na sua forma intacta, que contem centros de
vanádio(V) e de vanádio(IV), assim como, pode incluir um derivado POV-VM
produzido na solução de LB. Sobreposto a essa linha alargada, estão as linhas
dos espectros paralelo e perpendicular dos centros de vanádio(IV) da espécie
mononuclear oxovanádio(IV), isolados magneticamente (51V, I = 7/2).
Para obtenção de espectros que pudessem ser comparados e analisados
de forma adequada, um marcador foi mantido na cavidade do espectrômetro de
RPE, de forma que os dados foram obtidos em simultâneo com os espectros das
amostras. O marcador utilizado foi de óxido de magnésio dopado com cromo(III),
que possui tanto um perfil, quanto deslocamentos conhecidos e pode, desta
forma, ser utilizado como padrão de área para os experimentos.
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FIGURA 39. Espectros de RPE em banda X de A (4,6 mmol L-1) a 77 K em solução aquosa e em
LB. As intensidades espectrais foram normalizadas por comparação com o marcador
de MgO/Cr3+ (sinal não mostrado). Os parâmetros de RPE para a espécie
mononuclear é mostrado na Tabela 10.
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Por meio de uma simulação dos espectros foram obtidos os parâmetros
anisotrópicos para a componente mononuclear detectada na solução aquosa de
A. Os valores se encontram na mesma faixa que os observados para o cátion
complexo oxovanádio(IV), [VO(H2O)5]2+, Figura 40 e Tabela 10.147; 148

2+

O
H2O

V

OH2
OH2

H2O
OH2
FIGURA 40. Representação estrutural do cátion
conhecido na literatura como VO2+.

complexo

oxovanádio(IV),

[VO(H2O)5]2+,

TABELA 10. PARÂMETROS DE RPE EM BANDA X PARA A ESPÉCIE MONONUCLEAR
DETECTADA A 77 K EM SOLUÇÕES AQUOSA E EM LB COM ADIÇÃO DE DES E
DO PRODUTO A; E PARA O ÍON OXOVANÁDIO(IV).148
Componentes em
Valor de g
Constante de acoplamento hiperfino (A)
solução(a)
[10-4 cm-1]
gy
gx
gz
Ay
Ax
Az
Íon oxovanádio(IV)
1,9760 1,9760 1,9360
66,400
66,400
177,200
A (solução aquosa)
1,9746 1,9777 1,9351
59,596
69,575
177,01
A + LB + DES
1,9746 1,9755 1,9410
55,763
62,960
169,60
(a)
Concentração das soluções: A = 4,6 mmol L-1 e DES = 6,0 mmol L-1
FONTE: A autora (2016), Mustafi, D. (1999).148

Já em meio LB, a espécie mononuclear possui parâmetros de RPE
ligeiramente diferentes, que podem ser devido a uma substituição de moléculas
de água na esfera de coordenação do metal por componentes do meio LB.
Apesar desta diferença, o padrão dos espectros de RPE e os parâmetros
numéricos são compatíveis com o esperado para o complexo mononuclear
oxovanádio(IV).
Diferente do resultado obtido em água, os espectros de RPE registrados
em LB, são caracterizados pela predominância da espécie mononuclear
oxovanádio(IV), apesar da dificuldade em determinar a razão entre as espécies
mono- e polinuclear devido ao alargamento espectral. Os dados obtidos a partir
das análises de RPE e RMN de

51V

indicam o estabelecimento de um equilíbrio

em meio LB, sem a adição de DES, envolvendo espécies polinucleares (molécula
de A e o derivado POV-VM) e dois complexos mononucleares, “V1”
(diamagnético, Figura 38) e a espécie oxovanádio(IV) (paramagnético, Figura 39).
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A análise em solução das espécies de vanádio mencionadas anteriormente
– mononuclear ou de maior nuclearidade – feita por meio da combinação das
espectroscopias de RMN de

51V

e RPE em banda X, concorda com estudos

realizados pelo nosso e outros grupos de pesquisa.7 Portanto, resultados
espectroscópicos distintos em meio LB e a detecção de novas espécies nessas
condições eram esperados.
A adição crescente de DES (Figura 41) não levou a alterações nos
parâmetros de RPE da espécie mononuclear em solução. Esta parece ser não
reativa na presença do agente alquilante DES, como é apresentado na Tabela 10.
A componente polinuclear, por sua vez, muda de forma não linear apresentando
valores de tensor g e largura de linha distintos, variando de 56,8 a 72,4 mT,
retirados dos espectros obtidos por meio de simulação dos resultados
experimentais.

DES:V
0:1 em água
0:1 em LB
0,05:1 em LB
0,1:1 em LB
0,5:1 em LB
1,0:1 em LB
5,0:1 em LB
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FIGURA 41. Espectros de RPE em banda X de A a 77 K em solução aquosa e em LB com adição
de quantidades crescentes de DES (proporções DES:V de 0:1; 0,05:1; 0,1:1; 0,5:1;
1:1; e 5:1). As intensidades espectrais foram normalizadas por comparação com o
marcador de MgO/Cr3+. Os parâmetros de RPE para a espécie mononuclear é
mostrado na Tabela 10.
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O sistema possui elevada complexidade, e o alargamento da linha sugere
um equilíbrio em solução composto por uma mistura de espécies de diferentes
nuclearidades derivadas de rearranjos causados pela adição do agente alquilante.
Embora a determinação da natureza química de algumas das espécies
identificadas nos espectros seja difícil – especialmente considerando a
complexidade do meio de cultura LB – a atividade quimioprotetora observada nas
proporções DES:V em que a estrutura de A esta pelo menos parcialmente
preservada, é uma descoberta significativa.

5.4.4. Considerações sobre os estudos de especiação de A em solução aquosa e
no meio LB

Wilker

e

colaboradores,

reportaram

rearranjos

semelhantes

aos

observados neste trabalho após a análise de reações diretas entre vanadatos e
DES em solução de acetonitrila. Compostos como o (V 3O9)3-, (HV4O12)4-, (V5O14)3-,
(V10O26)4- e (V12O32)4-

77

foram avaliados, tendo como produto da reação a

formação de etanol e com isso um rearranjo das espécies presentes em solução,
como o relatado na Equação 3 e exemplificado no Esquema 2.
A quebra do agregado A após a adição de excesso dos agentes alquilantes
DMS e DES (em água e meio LB) leva a formação de produtos de vanádio(IV) e
(V),7 como o complexo mononuclear oxovanádio(IV) e o ânion decavanadato.
Essas espécies formadas devido ao rearranjo dos compostos liberados no meio
de reação parecem limitar a atividade de quimioproteção promovida pelo produto
A, uma vez que, depois de formados aparentam ser não reativos frente ao agente
alquilante em questão.
Diante da complexidade dos sistemas concluiu-se que para compreender o
papel do polioxovanadato de valência mista em sistemas de proteção do material
genético frente a agentes que podem causar danos ao material genético, mais
compostos devem ser avaliados tanto em sua atividade, quanto em seu
comportamento espectroscópico. Desta forma, estudos espectroscópicos também
foram realizados para B, mesmo que diferindo de A por não prevenir a morte
celular quando na presença do agente alquilante DES.
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5.4.5. Estudos de especiação por RMN de 51V de B em meio LB

Estudos espectroscópicos de A e de B mostram que as espécies
observadas em solução aquosa são diferentes daquelas presentes em meio LB.
Nesta seção, são apresentados os resultados relativos à análise do produto B em
solução aquosa e meio LB, na presença e ausência do agente alquilante, DES.
Para isso e, visando compatibilidade com as concentrações utilizadas nos
sistemas biológicos (Seção 5.3.3), as proporções entre vanádio e DES (DES:V)
utilizadas foram de 0:1 até 5:1. O pH das soluções em água e meio LB foi
monitorado e mostrou valores entre 6 e 7, apresentados a direita das figuras.
O espectro de RMN de

51V

de B em solução aquosa (Figura 42, primeiro

espectro de baixo) sugere uma quebra parcial da estrutura do agregado com
sinais na região de  = -596, -579 e -532 ppm, referentes aos ambientes de
coordenação distintos do vanádio(V) (VD, VE e VF) na espécie “V14P”
[H4V14O38(PO4)]5-.

FIGURA 42. Acima: Representação das espécies de vanádio(V) identificadas em solução:
“V14P” = [H4V14O38(PO4)]5 e “V10” = HV10O285. Abaixo: Espectros de RMN de 51V do
produto B (5,0 mmol L-1) em água e em LB com D2O (0:1 DES/V). Os valores de pH
medidos são mostrados a direita dos espectros.

Os dados obtidos a partir dos espectros em meio LB (Figura 42, primeiro
espectro de cima) foram contrastantes com aqueles observados na seção anterior
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para o produto A. Enquanto que para A foram observados sinais de baixa
intensidade (Figura 36), para B foram identificados três sinais de alta intensidade
em  de -524, -506 e -425 ppm, típicos dos três ambientes de coordenação
diferentes do vanádio no ânion decavanadato, [HV10O28]5-,20;

149

estável em pH

ácido.
Com a adição crescente de DES (Figura 43) a principal alteração
observada foi o deslocamento dos sinais para  = -517, -501 e -424 ppm, atribuído
a uma segunda protonação do ânion em pH próximo a 5 com a formação da
espécie [H2V10O28]4-.149
Sinais residuais de baixa intensidade são observados no espectro de B em
meio LB após a adição de DES, em  = -596, -579 e -532 ppm, referentes à
espécie “V14P”, [H4V14O38(PO4)]5-, também detectada no espectro de B em
solução aquosa (ver Seção 5.2.1).142 Não se tem relatos da capacidade de
proteção da espécie "V14P" sozinha frente à ação do agente alquilante nas
bactérias, mas no caso de B, esta espécie foi formada em pequena quantidade e
o seu efeito, se existente, é mínimo em comparação com os danos causados pela
formação de decavanadato.

FIGURA 43. Espectros de RMN de 51V do produto B (5,0 mmol L-1) em água (primeiro espectro a
partir de baixo), em LB com D2O (0:1 DES/V); e com adição de concentrações
crescentes de DES em meio LB. As espécies de vanádio(V) identificadas foram:
“V14P” = [H4V14O38(PO4)]5 e “V10” = HV10O285. Os valores de pH das misturas de
reação foram medidos e são mostrados a direita dos espectros.
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TABELA 11. RELAÇÃO ENTRE AS PROPORÇÕES DE DES:V PARA OS ESTUDOS
ESPECTROSCÓPICOS E BIOLÓGICOS, pH MEDIDOS E OBSERVAÇÕES
EXPERIMENTAIS A TEMPERATURA AMBIENTE
DES:V(a)
DES:V(b)
[Produto B](c) / mmol L-1
pH
Observações experimentais
0:1 em água
6,3
Solução verde escuro
0:1 em LB
6,0
Solução verde amarelado
0,05:1
0,04:1
10,0
6,0
Solução verde amarelado
0,1:1
0,08:1
5,0
6,0
Solução verde amarelado
0,5:1
0,4:1
1,0
5,6
Solução verde amarelado
1:1
5,6
Solução amarela esverdeada
5:1
4:1/ 5:1
0,1 / 0,08
5,6
Solução amarela esverdeada
8:1
8:1
0,05
5,6 Solução amarela esverdeada clara
40:1
40:1
0,01
5,5
Solução verde claro
(a)
Proporções utilizadas nos estudos espectroscópios de DES por centro de vanádio;
(b)
Proporções DES:V correspondentes nos sistemas biológicos; (c) Concentração do produto B nos
ensaios biológicos.

A atividade antibacteriana do decavanadato é considerada de moderada a
elevada contra bactérias de gram-positiva e gram-negativa, e pode ser modulada
na

presença

de

determinados

contraíons,

como

nos

compostos

(C7NH10)6[V10O28]·2H2O,150 [H2V10O28][4-picH]4·2H2O,151 (tert-BuNH3)6[V10O28] 152 e
[4-(CH3O)C6H4CH2NH3]6V10O28·2H2O.153 O decavanadato demonstra elevada
afinidade para algumas cinases e fosforilases, e age também como um inibidor de
ATPase, interferindo diretamente no transporte de íons e outras moléculas
através da membrana celular.31
No caso específico da E. coli, o decavanadato demonstra atividade
antibacteriana moderada, que pode ser aumentada via interação sinérgica com
moléculas tóxicas ou por substâncias que facilitam o transporte desta para dentro
da célula. Por exemplo, o decavanadato em associação com a quitosana na
molécula CTS-Ca3V10O28,154 tendo a sua atividade é aumentada, torna-se
semelhante à da ofloxacina (antibiótico) e mais forte do que a penicilina G
(antibiótico).
As características citadas para o decavanadato poderiam, pelo menos em
parte, explicar tanto o desempenho de B em sua ausência de atividade
quimioprotetora, quanto à toxicidade intrínseca deste para com as culturas de E.
coli nos experimentos mostrados na Seção 4.2. Além disso, uma análise das
estruturas dos agregados e dos estados de oxidação do vanádio em
[VV8VIV7O36(Cl)]6- (A) e [H6VV10VIV4O38(PO4)]7- (B) mostra que B possui uma
proporção maior de vanádio(V). Após uma quebra do agregado molecular em
meio LB, a maior quantidade de vanádio(V) proveniente de B estaria então
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disponível para a formação de decavanadato. Esse rearranjo poderia ser
esperado tanto no exterior quanto no interior das células, uma vez que, sabe-se
que espécies de menor nuclearidade de vanádio(V) podem atravessar
membranas celulares por diferentes vias dependendo de sua carga iônica e de
seus ligantes.155

5.4.6. Estudos de especiação por RPE de B em meio LB

Os espectros de RPE registrados em meio LB para B a 77 K (Figura 44)
também mostraram a quebra da estrutura polinuclear. A simulação dos espectros
revelou novamente a presença do complexo mononuclear oxovanádio(IV) com os
mesmos parâmetros anisotrópicos (Tabela 12) encontrados para o produto A.
Diferentemente dos dados obtidos para a simulação do espectro em solução
aquosa, com apenas um componente polinuclear com um parâmetro g de 1,9723
e pp = 34,0 mT.
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FIGURA 44. Espectros de RPE em banda X de B (5,0 mmol L-1) a 77 K em solução aquosa e em
LB. As intensidades espectrais foram normalizadas por comparação com o marcador
de MgO/Cr3+. Os parâmetros de RPE para a espécie mononuclear é mostrado na
Tabela 12.
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TABELA 12. PARÂMETROS DE RPE EM BANDA X PARA A ESPÉCIE MONONUCLEAR
DETECTADA A 77 K EM SOLUÇÕES AQUOSAS E EM LB + DES DO PRODUTO
B; E PARA O ÍON OXOVANÁDIO(IV)148
Componentes em
Valor de g
Constante de acoplamento hiperfino (A)
solução(a)
[10-4 cm-1]
gy
gx
gz
Ay
Ax
Az
Íon oxovanádio(IV)
1,9760 1,9760 1,9360
66,400
66,400
177,200
B + LB + DES
1,9739 1,9752 1,9379
57,688
63,912
171,93
(a)
Concentração das soluções: B = 5,0 mmol L-1 e DES = 6,0 mmol L-1
FONTE: A autora (2016), Mustafi, D. (1999).148

Com a adição de diferentes quantidades de DES na solução de B em LB,
não foram observadas mudanças no perfil do espectro ou na contribuição
individual das espécies mononuclear oxovanádio(IV) e POV-VM presentes nas
soluções analisadas (Figura 45). Este resultado apresenta um comportamento
semelhante ao observado nos espectros de RMN de

51

V para o produto B nestas

mesmas condições, ou seja, após a adição crescente de DES (Seção 5.4.5,
Figura 43).
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0,1:1 em LB
0,5:1 em LB
1,0:1 em LB
5,0:1 em LB
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FIGURA 45. Espectros de RPE em banda X de B a 77 K em solução aquosa e em LB com adição
de quantidades crescentes de DES (proporções DES:V de 0:1; 0,05:1; 0,1:1; 0,5:1;
1:1; e 5:1). As intensidades espectrais foram normalizadas por comparação com o
marcador de MgO/Cr3+. Os parâmetros de RPE para a espécie mononuclear é
mostrado na Tabela 12.
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Os resultados se encontram de acordo com a baixa atividade protetora
observada para o produto B nas culturas de E. coli. Propõe-se, portanto, que a
ausência de proteção por parte deste produto se deve provavelmente a
estabilidade das espécies decavanadato e oxovanádio(IV) formadas após a
dissolução de B no meio LB.

5.4.7. Avaliação da contribuição individual do POV-VM e da espécie mononuclear
para o espectro de RPE de A e B em meio aquoso e em LB

Os resultados obtidos a partir das simulações levaram à obtenção de dois
espectros, um referente a espécies polinucleares (POV-VM) e outro a uma
espécie mononuclear presente em solução. Através destes espectros foi possível
quantificar, por meio da integração dos sinais obtidos, a contribuição relativa
destas espécies para a magnetização total do sistema, que é dada pela soma da
contribuição de cada espécie individualmente (Figura 46).
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FIGURA 46. Gráficos da contribuição relativa das espécies mononuclear e polinuclear para a
magnetização total da mistura, obtido a partir das simulações dos espectros do
produto A em meio LB com a adição de DES a 77K. As amostras listadas no eixo x
são: 1 – Solução aquosa de A, 4,6 mmol L-1; 2 – Solução de A em LB, 4,6 mmol L-1;
3 a 7 – Soluções de A em LB, 4,6 mmol L-1, com concentrações crescentes de DES
nas proporções DES:V de 0,05:1, 0,1:1, 0,5:1, 1:1 e 5:1, respectivamente.
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O resultado foi expresso em termos da contribuição relativa da espécie
POV-VM e da espécie mononuclear para a magnetização total do sistema (Figura
46). Para A, a proporção da componente mononuclear em relação ao polinuclear
é maior em LB do que em água. Com o emprego de menores concentrações de
DES em meio LB, a magnetização da espécie mononuclear possui um
comportamento aproximadamente constante, que aumenta após a adição de
maiores quantidades de DES. Ou seja, as soluções de A em LB respondem de
forma diferente a concentrações crescentes do agente alquilante, de acordo com
as considerações anteriores sobre a capacidade de A em reagir efetivamente com
DES e com isso, proteger as células.
Diferente do observado para A, não foram relatadas mudanças na
contribuição

das

espécies

(mononuclear

e

polinuclear)

no

sistema

B,

independente da concentração de DES presente no meio LB (Figura 47). O que
corrobora novamente com os resultados de RMN de
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e RPE prévios, que

apontam para a baixa reatividade das espécies geradas a partir de B em solução
(POV-VM, decavanadato e oxovanádio(IV)) com o agente alquilante. As
diferenças de intensidade dos espectros da espécie mononuclear não puderam
ser avaliadas de forma quantitativa, devido as proporções distintas de vanádio(IV)
e (V) dos polioxovanadatos em cada condição de reação.
Não há evidência de que as espécies polinucleares formadas em solução
sejam capazes de atuar positivamente na quimioproteção, porém existem relatos
de que a espécie V10 e a espécie VO2+ apresentam atividade bactericida frente à
E. coli.31; 156 Com isso, os efeitos apresentados pelos polioxovanadatos podem ser
atribuídos às condições do meio e formação dos equilíbrios em solução,
provenientes de uma especiação particular de cada composto da classe de
vanadatos analisada.
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FIGURA 47. Gráficos da contribuição relativa das espécies mononuclear e polinuclear para a
magnetização total da mistura, obtido a partir das simulações dos espectros do
produto B em meio LB com a adição de DES a 77K. As amostras listadas no eixo x
são: 1 – Solução aquosa de B, 4,6 mmol L-1; 2 – Solução de B em LB, 4,6 mmol L-1;
3 a 7 – Soluções de B em LB, 4,6 mmol L-1, com concentrações crescentes de DES
nas proporções DES:V de 0,05:1, 0,1:1, 0,5:1, 1:1 e 5:1, respectivamente.

6. CONCLUSÕES

Um dos desafios para a utilização de vanadatos nesta ou em outras
aplicações, principalmente os de valência mista (contendo o metal em mais de um
estado de oxidação), reside nos métodos de preparação disponíveis. Os métodos
envolvem geralmente a redução química ou eletroquímica do V2O5 na presença
de sais de amônio, a mistura mecânica de óxidos como V2O5 e VO2 ou, como
descrito mais recentemente, reações de síntese hidrotérmica64. Nenhum destes é
considerado de fácil acesso, por envolver o uso de altas temperaturas e/ou
pressão durante vários dias, e pode ser preciso o uso de um reagente molde
(templates).
Outro desafio a ser enfrentado na química de polioxovanadatos é a
estabilidade dos produtos, assim como a grande complexidade desses sistemas
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de vanádio quando em solução, sendo bastante sensíveis a alterações nas
condições de trabalho, como concentração do POV e pH do meio.
A metodologia de síntese aplicando o manitol como agente redutor das
espécies de vanádio(V) e condições brandas de reação, empregada para a
obtenção do polioxovanadato A em bom rendimento, mostrou-se efetiva também
na produção do produto B sintetizado neste trabalho. O produto B corresponde a
um POV de valência mista com a incorporação do ânion fosfato no centro e
formulação

proposta

como

(NH4)7[H6V14O38(PO4)]∙9H2O.

A

síntese

e

caracterização de polioxovanadatos contendo 18 centros de vanádio foram
iniciadas, utilizando ânions iodeto e fosfato, os quais serão analisados visando
ampliar o estudo desta classe de compostos.
A valência mista do produto B foi confirmada pelas análises de RPE e
UV/Vis/NIR e por titulação redox, mostrando que a redução parcial dos centros de
vanádio(V) do material de partida foi satisfatoriamente obtida pelo uso de manitol.
O polioxovanadato B possui uma química bastante complexa em solução aquosa,
observada através das análises espectroscópicas. Os resultados apontam para
um equilíbrio de agregação/desagregação de B, gerando espécies de menor
nuclearidade de vanádio(V), vanádio (IV) e espécies polinucleares de valência
mista (V/IV).
Os estudos da atividade quimioprotetora dos polioxovanadatos A e B
avaliados contra o efeito tóxico do agente alquilante, dietilsulfato (DES), em
culturas de E. coli revelou efeitos antagônicos. O que foi confirmado ainda pela
análise estatística dos dados, a qual mostra que a diferença entre os valores
obtidos no ensaio com A foi significativamente diferente daqueles de B. Enquanto
A apresenta efeito quimioprotetor nos ensaios biológicos de 30 a 40%, B
aumentou o efeito tóxico do DES sobre o crescimento bacteriano.
Os dados obtidos através das análises espectroscópicas de RPE e RMN
de

51V

para reações modelo em LB permitiram avanços significativos na

racionalização desses sistemas, como a determinação da estabilidade dos
produtos e das espécies geradas em solução. Tais espécies (Tabela 13) podem
estar diretamente relacionadas com o efeito observado para os compostos
avaliados.
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TABELA 13. RELAÇÃO DE ESPÉCIES IDENTIFICADAS PARA CADA CONDIÇÃO ANALISADA
ESPECTROSCÓPICAMENTE DAS SOLUÇÕES DOS PRODUTOS A E B, EM
ÁGUA E MEIO LB, NA PRESENÇA E AUSÊNCIA DO AGENTE ALQUILANTE
DIETILSULFATO.
Produto A
DES:V(a)
Espécies identificadas
0:1 em água
POV-VM ↔ V1 + V2 + V4 + V5 + VO2+ + POV
0:1 em LB
0,05:1
POV-VM ↔ VO2+ + POV
0,1:1
0,5:1
1:1
5:1
POV-VM ↔ V1’ + V10 + VO2+ + POV
Produto B
0:1 em água
POV-VM ↔ V14P + V10 + POV
0:1 em LB
0,05:1
POV-VM ↔ V14P + V10 + VO2+ + POV
0,1:1
0,5:1
1:1
5:1

A presença ou ausência de atividade quimioprotetora exercida pelos
polioxovanadatos A e B contra os efeitos deletérios do DES, em LB, foi
claramente dependente da natureza química e estabilidade das espécies
formadas a partir da quebra dos agregados. A atividade protetora ainda se
mostrou dependente da estabilidade dos polioxovanadatos em solução antes e
após sucessivas adições do agente alquilante.
O meio de cultura tamponado (LB) se mostrou efetivo quanto à capacidade
de minimizar a formação de múltiplas espécies de baixa nuclearidade de
vanádio(V), detectadas em soluções aquosas, como “V1”, “V2”, “V4” e “V5”. A
ocorrência dos equilíbrios de especiação é diretamente controlada por alterações
de pH e força iônica do meio, bastante diferentes entre o meio LB e a água.
No caso de B, a ausência de atividade quimioprotetora contra o DES pode
ser correlacionada com a formação de espécies estáveis como o ânion
decavanadato e a espécie mononuclear oxovanádio(IV) em meio LB, ambas na
presença e ausência do DES. Uma vez formados, esses compostos reagem
fracamente ou não reagem com o agente alquilante. A formação favorecida do
decavanadato pode também explicar a toxicidade intrínseca de B em relação a E.
coli, já que este ânion tem mostrado inibir algumas vias metabólicas em células
vivas.156; 157
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O produto A, por sua vez, forma o ânion decavanadato “V10” em meio LB
apenas nas maiores concentrações de DES estudadas. A estrutura de A também
parece ser mais resistente à quebra em meio LB do que em solução aquosa, não
formando quantidades significativas de vanadatos de menor nuclearidade, “V 1”,
“V2”, “V4” e “V5”, quando em LB. Embora a espécie mononuclear oxovanádio(IV),
não reativa frente ao DES, também tenha sido observada para A, a sua formação
não parece inibir o crescimento da cultura de E. coli. Soluções de A em LB não
foram tóxicas para a bactéria na maior parte das concentrações empregadas
(Figura 32).
Em resumo, há indícios de que uma quantidade significativa do produto A,
ou de um polioxovanadato derivado da quebra deste, seja mantida na sua forma
intacta em meio LB e reaja com o agente alquilante, prevenindo a morte celular. A
evidência deste tipo de reação vem de trabalhos reportados anteriormente 7 e para
o fato de a atividade quimioprotetora de A neste trabalho ser altamente
dependente da proporção dos reagentes (DES:V).
A influência do tamanho do polioxovanadato e o papel do ânion central (Clou PO4-) neste processo ainda não são bem compreendidos, sendo pouco
discutidos na literatura. Um desafio encontrado com o uso de polioxovanadatos
em estudos biológicos, especialmente aqueles que apresentam valência mista,
está na racionalização da sua química em solução, tendo em vista a síntese e
seleção

de

agregados

quimioprotetores.

que

sejam

mais

promissores

como

agentes
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ANEXO 1

Dados cristalográficos completos para o produto B

Tabela-A1.

Dados cristalográficos de refinamento para o produto
V14O38H6(PO4),7(NH4),9(H2O)
Código
kp198
Fórmula elementar
H6 O42 P V14, 7(N H4), 9(H2 O)
Massa molar/ g mol-1
1710,61
Sistema cristalino, grupo espacial Monoclínico, C 2/c
Dimensões da célula unitária
a = 11,7844(5) Å α = 90 °
b = 24,2257(11) Å β = 101.332(2) °
c = 16,3820(7) Å γ = 90 °
Volume
4585,6(3) Å3
Z, densidade calculada
4, 2,478 mg/m3
F(000)
3384
Coeficiente de absorção
2,882 mm-1
Temperatura
293(2) K
Comprimento de onda
0,71073 Å
Cor e formato do cristal
placas verdes
Dimensões do cristal
0,08 x 0,14 x 0,21 mm
Suporte do cristal:
em um “Micro-mount”, em óleo
No difratômetro:
Faixa de coleta de dados ()
2,914 to 26,474 °
Índices limitantes
-14<=h<=14, -30<=k<=30, -20<=l<=20
Completude para  = 25.242
99.9 %
Correção de absorção
Semi-empírica de equivalentes
Transmissão max. e min.
0,745 e 0,678
Reflexões coletadas (não incluindo ausências) 61895
No. de reflexões únicas
4727 [R(int) por equivalente = 0,048]
No. de reflexões observadas (I > 2σI) 3959
Estrutura determinada por:
métodos diretos, no SHELXS
Refinamento:
Matriz integral mínimos quadrados em F2,
no SHELXL
Data / restrições / parâmetros
4727 / 24 / 423
Qualidade de ajuste no F2
1,058
R (dados observados)
R1 = 0,031, wR2 = 0,082
R (total)
R1 = 0,042, wR2 = 0,086
Reflexões ponderadas:
w = [σ2(Fo2)+(0.0455P)2+20.06P]-1 onde P=(Fo2+2Fc2)/3
Coeficiente de extinção
n/a
Maior diferença pico e buraco
2,54 and -0,56 eÅ-3
Localização do pico de maior
próximo a O(41)
diferença
_________________________________________________________________
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Tabela-A2. Coordenadas atômicas ( x 105) e parâmetros de deslocamentos
isotrópicos equivalentes (Å2 x 104). U(eq) é definido como um terço do traço do
tensor Uij ortogonalizado. E.s.ds estão entre parênteses.
_______________________________________________________________
x
y
z
U(eq) S.o.f.#
________________________________________________________________
V(1) 19769(4)
67946(2) 19348(3)
90(1)
V(2) 33967(4)
58452(2) 11698(3)
93(1)
V(3) 53078(5)
68607(2)
3963(3)
108(1)
V(4) 36100(4)
78027(2)
11174(3)
86(1)
V(5) 33233(4)
78248(2)
32997(3)
89(1)
V(6) 32469(4)
58597(2)
32245(3)
103(1)
V(7) 50000
84457(3)
25000
95(2)
V(8) 50000
52649(3)
25000
95(2)
O(1) 6134(18)
69053(9)
16579(14) 149(5)
O(2) 29906(19) 53681(9)
4923(14)
146(5)
O(3) 53824(19) 67682(9) -5587(14)
148(5)
O(4) 28725(18) 82854(9)
5776(13)
115(4)
O(5) 24782(18) 82975(9)
35167(13) 124(4)
O(6) 27412(19) 53706(9)
37062(14) 154(5)
O(7) 50000
91115(13) 25000
138(6)
O(8) 50000
46007(13) 25000
151(7)
O(11) 21242(17) 62057(9) 11435(13) 107(4)
O(12) 41426(18) 74642(9) 1993(13)
107(4)
O(13) 25699(17) 73208(9) 12264(12) 99(4)
O(14) 40270(18) 63794(9) 4893(13)
109(4)
O(15) 19713(18) 62082(9) 27398(13) 111(4)
O(16) 33903(17) 54413(9) 22021(12) 105(4)
O(17) 36057(17) 74662(9) 43634(13) 102(4)
O(18) 51313(17) 82446(9) 14084(13) 102(4)
O(19) 35778(17) 81134(9) 22197(12) 92(4)
O(20) 50786(17) 55951(9) 15153(12) 108(4)
O(21) 24077(17) 73236(9) 28026(12) 100(4)
O(22) 37227(17) 63749(9) 40624(13) 108(4)
P(1) 50000
68464(4) 25000
65(2)
O(23) 39113(17) 64836(8) 23036(12) 89(4)
O(24) 50599(17) 72145(8) 17358(12) 90(4)
O(31) 85040(20) 68106(10) 5633(15) 172(5)
O(32) 0
80340(20) 25000
359(10)
N(33) 55390(40) 101350(20) 41500(30) 537(12)
O(34) 51090(30) 44960(13) 5943(19) 374(7)
O(35) 21140(20) 44880(11) 19398(17) 244(6)
N(42) 85500(30) 87947(15) 31640(20) 216(7)
N(43) 50000
94350(17) 75000
164(9)
N(44) 52740(30) 90834(15) 48090(20) 256(7)
O(41) 73950(20) 58265(10) -3492(15) 145(5)
________________________________________________________________
* - U(iso) (Å2 x 104)
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Tabela-A3. Dimensões moleculares. Comprimentos de ligação em Ångstroms
(Å), ângulos em graus (°). E.s.ds estão entre parênteses.
_________________________________________________________________
(a) No agregado
V(1)-O(1)
V(1)-O(21)
V(1)-O(15)
V(1)-O(13)
V(1)-O(11)
V(1)-O(23)
V(2)-O(2)
V(2)-O(11)
V(2)-O(14)
V(2)-O(16)
V(2)-O(20)
V(2)-O(23)
V(3)-O(3)
V(3)-O(22)#1
V(3)-O(17)#1
V(3)-O(14)
V(3)-O(12)
V(3)-O(24)
V(4)-O(4)
V(4)-O(13)
V(4)-O(12)
V(4)-O(19)
V(4)-O(18)
O(1)-V(1)-O(21)
O(1)-V(1)-O(15)
O(21)-V(1)-O(15)
O(1)-V(1)-O(13)
O(21)-V(1)-O(13)
O(15)-V(1)-O(13)
O(1)-V(1)-O(11)
O(21)-V(1)-O(11)
O(15)-V(1)-O(11)
O(13)-V(1)-O(11)
O(1)-V(1)-O(23)
O(21)-V(1)-O(23)
O(15)-V(1)-O(23)
O(13)-V(1)-O(23)
O(11)-V(1)-O(23)
O(2)-V(2)-O(11)
O(2)-V(2)-O(14)
O(11)-V(2)-O(14)
O(2)-V(2)-O(16)
O(11)-V(2)-O(16)
O(14)-V(2)-O(16)

1,604(2)
1,907(2)
1,939(2)
1,944(2)
1,958(2)
2,364(2)
1,609(2)
1,728(2)
1,948(2)
1,955(2)
2,043(2)
2,401(2)
1,600(2)
1,755(2)
1,936(2)
1,937(2)
1,988(2)
2,426(2)
1,613(2)
1,727(2)
1,923(2)
1,964(2)
2,062(2)
101,75(10)
100,24(10)
91,23(9)
100,32(10)
85,99(9)
159,39(9)
98,55(10)
159,68(9)
85,93(9)
89,63(9)
170,98(10)
85,50(8)
74,02(8)
85,40(8)
74,37(8)
101,94(11)
100,24(10)
94,39(10)
100,71(10)
97,11(9)
153,41(9)

V(4)-O(24)
V(5)-O(5)
V(5)-O(21)
V(5)-O(17)
V(5)-O(19)
V(5)-O(18)#1
V(5)-O(24)#1
V(6)-O(6)
V(6)-O(15)
V(6)-O(22)
V(6)-O(16)
V(6)-O(20)#1
V(6)-O(23)
V(7)-O(7)
V(7)-O(19)
V(7)-O(19)#1
V(7)-O(18)
V(7)-O(18)#1
V(8)-O(8)
V(8)-O(20)
V(8)-O(20)#1
V(8)-O(16)#1
V(8)-O(16)

2,301(2)
1,603(2)
1,719(2)
1,917(2)
1,979(2)
2,058(2)
2,421(2)
1,602(2)
1,770(2)
1,859(2)
1,993(2)
2,039(2)
2,374(2)
1,613(3)
1,835(2)
1,835(2)
1,889(2)
1,889(2)
1,609(3)
1,819(2)
1,819(2)
1,912(2)
1,912(2)

O(2)-V(2)-O(20)
96,82(10)
O(11)-V(2)-O(20)
161,14(9)
O(14)-V(2)-O(20)
84,11(9)
O(16)-V(2)-O(20)
77,31(8)
O(2)-V(2)-O(23)
172,74(10)
O(11)-V(2)-O(23)
77,28(8)
O(14)-V(2)-O(23)
87,02(8)
O(16)-V(2)-O(23)
72,34(8)
O(20)-V(2)-O(23)
83,86(8)
O(3)-V(3)-O(22)#1 104,17(11)
O(3)-V(3)-O(17)#1
98,27(10)
O(22)#1-V(3)-O(17)# 93,81(9)
O(3)-V(3)-O(14)
100,72(10)
O(22)#1-V(3)-O(14) 89,80(9)
O(17)#1-V(3)-O(14) 159,17(9)
O(3)-V(3)-O(12)
96,50(10)
O(22)#1-V(3)-O(12) 159,33(9)
O(17)#1-V(3)-O(12) 83,33(9)
O(14)-V(3)-O(12)
86,07(9)
O(3)-V(3)-O(24)
166,75(10)
O(22)#1-V(3)-O(24) 87,82(8)

124

O(17)#1-V(3)-O(24)
O(14)-V(3)-O(24)
O(12)-V(3)-O(24)
O(4)-V(4)-O(13)
O(4)-V(4)-O(12)
O(13)-V(4)-O(12)
O(4)-V(4)-O(19)
O(13)-V(4)-O(19)
O(12)-V(4)-O(19)
O(4)-V(4)-O(18)
O(13)-V(4)-O(18)
O(12)-V(4)-O(18)
O(19)-V(4)-O(18)
O(4)-V(4)-O(24)
O(13)-V(4)-O(24)
O(12)-V(4)-O(24)
O(19)-V(4)-O(24)
O(18)-V(4)-O(24)
O(5)-V(5)-O(21)
O(5)-V(5)-O(17)
O(21)-V(5)-O(17)
O(5)-V(5)-O(19)
O(21)-V(5)-O(19)
O(17)-V(5)-O(19)
O(5)-V(5)-O(18)#1
O(21)-V(5)-O(18)#1
O(17)-V(5)-O(18)#1
O(19)-V(5)-O(18)#1
O(5)-V(5)-O(24)#1
O(21)-V(5)-O(24)#1

74,98(8)
84,68(8)
71,64(8)
103,28(10)
95,96(10)
98,05(9)
96,92(10)
91,24(9)
161,95(9)
95,77(10)
158,36(9)
89,98(9)
76,20(8)
164,47(9)
90,96(9)
75,65(8)
88,82(8)
71,52(8)
104,49(11)
97,27(10)
95,23(10)
98,96(10)
90,99(9)
160,56(9)
98,94(10)
154,57(9)
91,44(9)
75,56(8)
165,42(10)
88,91(9)

O(17)-V(5)-O(24)#1
75,42(8)
O(19)-V(5)-O(24)#1
86,34(8)
O(18)#1-V(5)-O(24)#1 69,07(8)
O(6)-V(6)-O(15)
102,02(11)
O(6)-V(6)-O(22)
102,73(11)
O(15)-V(6)-O(22)
96,74(9)
O(6)-V(6)-O(16)
97,98(10)
O(15)-V(6)-O(16)
94,03(9)
O(22)-V(6)-O(16)
154,05(9)
O(6)-V(6)-O(20)#1
95,90(10)
O(15)-V(6)-O(20)#1 161,00(9)
O(22)-V(6)-O(20)#1
85,27(9)
O(16)-V(6)-O(20)#1
77,14(8)
O(6)-V(6)-O(23)
169,99(10)
O(15)-V(6)-O(23)
76,61(8)
O(22)-V(6)-O(23)
87,28(8)
O(16)-V(6)-O(23)
72,36(8)
O(20)#1-V(6)-O(23)
84,64(8)
O(7)-V(7)-O(19)
116,03(7)
O(19)-V(7)-O(19)#1 127,94(14)
O(7)-V(7)-O(18)
104,95(7)
O(19)-V(7)-O(18)
83,72(9)
O(19)#1-V(7)-O(18)
83,28(9)
O(18)-V(7)-O(18)#1 150,10(14)
O(8)-V(8)-O(20)
116,08(7)
O(20)-V(8)-O(20)#1 127,83(14)
O(20)-V(8)-O(16)#1
84,68(9)
O(20)#1-V(8)-O(16)#1 84,04(9)
O(8)-V(8)-O(16)
102,91(7)
O(16)#1-V(8)-O(16) 154,17(13)

V(2)-O(11)-V(1)
V(4)-O(12)-V(3)
V(4)-O(13)-V(1)
V(3)-O(14)-V(2)
V(6)-O(15)-V(1)
V(8)-O(16)-V(2)
V(8)-O(16)-V(6)
V(2)-O(16)-V(6)
V(5)-O(17)-V(3)#1
V(7)-O(18)-V(5)#1

122,75(11)
120,51(11)
148,28(12)
146,69(12)
122,57(11)
99,23(9)
98,21(9)
119,18(11)
121,20(11)
98,09(9)

V(7)-O(18)-V(4)
V(5)#1-O(18)-V(4)
V(7)-O(19)-V(4)
V(7)-O(19)-V(5)
V(4)-O(19)-V(5)
V(8)-O(20)-V(6)#1
V(8)-O(20)-V(2)
V(6)#1-O(20)-V(2)
V(5)-O(21)-V(1)
V(3)#1-O(22)-V(6)

97,10(9)
119,12(10)
102,51(10)
102,87(9)
136,08(11)
99,71(9)
99,23(9)
144,19(12)
151,39(12)
153,60(13)

V(3)-O(12)-H(12)
V(3)-O(14)-H(14)
V(2)-O(14)-H(14)
V(5)-O(17)-H(17)
V(3)#1-O(17)-H(17)

120(4)
107(3)
102(3)
113(3)
115(3)

(b) Grupos hidróxido do agregado
O(12)-H(12)
O(14)-H(14)
O(17)-H(17)
V(4)-O(12)-H(12)

0,83(2)
0,845(19)
0,841(19)
118(4)

(c)

Centro de fosfato

P(1)-O(23)
P(1)-O(24)

1,536(2)
1,550

(O(23)-P(1)-O(23)#1
O(23)-P(1)-O(24)#1
O(23)-P(1)-O(24)
O(24)#1-P(1)-O(24)
P(1)-O(23)-V(1)
P(1)-O(23)-V(6)
V(1)-O(23)-V(6)
P(1)-O(23)-V(2)

10,20(16)
09,25(10)
109,19(11)
09,75(16)
126,51(12)
126,67(11)
86,76(7)
127,16(11)

(d) Moléculas de água e cátion amônio
O(31)-H(311)
0,85(2)
O(31)-H(312)
0,83(2)
O(32)-H(321)
0,85(2)
O(32)-H(322)
0,80(11)
N(33)-H(331)
0,82(2)
N(33)-H(332)
0,781(19)
O(34)-H(341)
0,85(2)
O(34)-H(342)
0,85(2)
O(35)-H(351)
0,848(19)
O(35)-H(352)
0,835(19)
N(42)-H(421)
0,82(2)
H(311)-O(31)-H(312)
H(321)-O(32)-H(322)
H(331)-N(33)-H(332)
H(341)-O(34)-H(342)
H(351)-O(35)-H(352)
H(421)-N(42)-H(422)
H(421)-N(42)-H(423)
H(422)-N(42)-H(423)
H(421)-N(42)-H(424)
H(422)-N(42)-H(424)

88(4)
70(9)
96(5)
113(7)
104(4)
96(5)
102(5)
95(5)
95(6)
126(7)

V(1)-O(23)-V(2)
85,60(7)
V(6)-O(23)-V(2)
90,96(7)
P(1)-O(24)-V(4)
124,34(11)
P(1)-O(24)-V(5)#1 122,12(11)
V(4)-O(24)-V(5)#1 97,53(8)
P(1)-O(24)-V(3)
124,05(11)
V(4)-O(24)-V(3)
91,80(7)
V(5)#1-O(24)-V(3) 87,64(7)

N(42)-H(422)
N(42)-H(423)
N(42)-H(424)
N(43)-H(431)
N(43)-H(432)
N(44)-H(441)
N(44)-H(442)
N(44)-H(443)
N(44)-H(444)
O(41)-H(411)
O(41)-H(412)

0,81(2)
0,81(2)
0,83(2)
0,790(19)
0,792(19)
0,82(2)
0,83(2)
0,83(2)
0,84(2)
0,735(19)
0,697(19)

H(423)-N(42)-H(424)
H(431)-N(43)-H(432)
H(441)-N(44)-H(442)
H(441)-N(44)-H(443)
H(442)-N(44)-H(443)
H(441)-N(44)-H(444)
H(442)-N(44)-H(444)
H(443)-N(44)-H(444)
H(411)-O(41)-H(412)

133(7)
94(5)
82(6)
106(5)
92(6)
114(7)
136(8)
120(8)
160(4)

_________________________________________________________________
Transformações de simetria utilizadas para gerar átomos equivalentes:
#1 : 1-x, y, ½-z
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Tabela-A4.
Parâmetros de deslocamento anisotrópico (Å2 x 104) para a
expressão: exp {-2π2(h2a*2U11 + ... + 2hka*b*U12)} E.s.ds estão entre parênteses.
_________________________________________________________________
U11
U22
U33
U23
U13
U12
_________________________________________________________________
V(1)
V(2)
V(3)
V(4)
V(5)
V(6)
V(7)
V(8)
O(1)
O(2)
O(3)
O(4)
O(5)
O(6)
O(7)
O(8)
O(11)
O(12)
O(13)
O(14)
O(15)
O(16)
O(17)
O(18)
O(19)
O(20)
O(21)
O(22)
P(1)
O(23)
O(24)
O(31)
O(32)
N(33)
O(34)
O(35)
N(42)
N(43)
N(44)

64(2)
96(2)
148(3)
78(2)
85(2)
94(3)
82(3)
108(3)
97(11)
170(11)
174(11)
102(10)
134(11)
154(11)
160(15)
168(16)
97(10)
111(10)
111(10)
110(10)
105(10)
100(10)
91(10)
74(10)
78(10)
104(10)
103(10)
103(10)
61(5)
74(10)
91(10)
115(11)
330(20)
590(30)
610(20)
257(14)
133(15)
26(17)
334(19)

114(3)
99(3)
113(3)
107(3)
104(3)
105(3)
99(4)
92(4)
194(12)
133(11)
171(12)
131(11)
135(11)
145(11)
125(16)
102(15)
134(11)
141(11)
110(10)
123(11)
125(11)
111(11)
141(11)
133(11)
139(11)
140(11)
123(11)
130(11)
81(5)
115(10)
115(10)
279(14)
380(30)
520(30)
271(16)
183(13)
251(18)
110(20)
217(17)

87(3)
5(2)
73(2)
-8(2)
66(3)
-3(2)
65(2)
7(2)
82(2)
-9(2)
112(3)
13(2)
97(4)
0
78(3)
0
149(11)
8(9)
120(11) -23(9)
102(11)
-2(9)
102(11) 36(8)
107(10) -15(9)
156(11) 29(9)
131(15)
0
185(17)
0
83(10)
11(8)
61(10)
3(8)
70(10)
0(8)
88(10)
18(8)
104(10)
9(8)
95(10)
-3(8)
78(10)
-4(9)
95(10)
-4(8)
54(10)
-4(8)
71(10)
8(8)
71(10)
6(8)
85(10)
3(8)
49(5)
0
73(10)
-1(8)
65(10)
10(8)
126(12) 38(10)
340(30)
0
600(30) 170(20)
289(16) -66(13)
310(15) -43(11)
233(17) 122(14)
340(30)
0
161(16) -95(14)

1(2)
-12(2)
24(2)
-2(2)
25(2)
27(2)
2(3)
5(3)
10(9)
-8(9)
32(9)
0(8)
36(8)
15(9)
36(12)
36(13)
0(8)
-5(8)
5(8)
5(8)
21(8)
-3(8)
27(8)
6(8)
4(8)
-7(8)
12(8)
6(8)
1(4)
-1(8)
16(8)
33(9
0(20)
360(20
195(15
97(12)
-40(13)
5(18)
-92(14)

-4(2)
-3(2)
2(2)
7(2)
7(2)
-8(2)
0
0
6(9)
-3(9)
8(9)
1(8)
17(9)
-28(9)
0
0
-1(8)
5(8)
-2(8)
13(8)
-15(8)
-2(8)
8(8)
-2(8)
-11(8)
-5(8)
2(8)
7(8)
0
-4(8)
5(8)
-2(10)
0
100(20)
17(15)
-85(11)
-118(13)
0
147(15)

_________________________________________________________________
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Tabela-A5. Coordenadas de hidrogênio ( x 104) e parâmetros de deslocamento
isotrópico (Å2 x 103). Todos os átomos de hidrogênio foram localizados
em mapas diferenciais e refinados com restrições de distância. A
maioria dos átomos foram bem refinados, mas os parâmetros
isotrópicos de três foram definidos para permanecer próximos dos
átomos de oxigênio ou nitrogênio aos quais estão ligados.
________________________________________________________________
x
y
z
U(iso) S.o.f.#
________________________________________________________________
H(331)
H(332)
H(411)
H(412)
H(12)
H(14)
H(17)
H(311)
H(312)
H(321)
H(322)
H(341)
H(342)
H(351)
H(352)
H(421)
H(422)
H(423)
H(424)
H(431)
H(432)
H(441)
H(442)
H(443)
H(444)

4910(30)
5880(30)
6775(18)
7940(20)
3790(40)
3420(30)
3600(40)
9050(30)
8070(40)
0
-520(100)
5210(60)
5690(50)
2370(40)
1430(20)
8100(40)
8060(40)
8790(40)
8850(70)
5460(30)
5100(50)
5080(40)
4750(50)
5770(40)
5410(80)

10060(30)
9900(13)
5824(15)
5728(15)
7530(20)
6527(19)
7685(16)
6805(19)
6920(20)
7683(9)
7920(50)
4828(13)
4370(30)
4812(10)
4500(20)
8600(20)
9000(20)
9008(18)
8540(20)
9194(12)
9480(20)
8833(16)
8950(30)
8950(20)
9380(20)

3860(30)
64
3980(20)
15(10)
-540(20)
17
-170(20)
17
-281(17)
56(16)
210(30)
42(14)
4760(20)
39(13)
990(20)
38(13)
870(30)
45(15)
2500
90(40)
2150(70)
60(40) 0.5
770(40)
90(20)
420(50) 130(30)
2050(30)
31(12)
2020(30)
40(14)
3360(30)
56(16)
2920(30)
64(18)
3540(20)
46(15)
2960(50) 120(30)
7530(30)
26(12)
7987(13)
60(20)
4470(30)
46(15)
5010(50) 110(30)
5180(30)
64(18)
4590(50) 160(40)

________________________________________________________________
# - local de ocupação, caso seja diferente de 1.

128

Tabela-A6. Ângulos de torsão em graus (°). E.s.ds estão entre parênteses.

O(2)-V(2)-O(11)-V(1)
172.19(13)
O(14)-V(2)-O(11)-V(1) -86.37(14)
O(16)-V(2)-O(11)-V(1)
69.61(14)
O(20)-V(2)-O(11)-V(1)
-1.7(4)
O(23)-V(2)-O(11)-V(1)
-0.42(12)
V(8)-V(2)-O(11)-V(1)
50.83(17)
O(4)-V(4)-O(13)-V(1) -139.5(2)
O(12)-V(4)-O(13)-V(1) 122.4(2)
O(19)-V(4)-O(13)-V(1) -42.1(2)
O(18)-V(4)-O(13)-V(1)
11.6(4)
O(24)-V(4)-O(13)-V(1)
46.8(2)
V(7)-V(4)-O(13)-V(1)
-25.3(3)
O(6)-V(6)-O(15)-V(1) -171.84(13)
O(22)-V(6)-O(15)-V(1)
83.57(14)
O(16)-V(6)-O(15)-V(1) -72.78(14)
O(20)#1-V(6)-O(15)-V(1) -11.5(4)
O(23)-V(6)-O(15)-V(1)
-2.00(12)
V(8)-V(6)-O(15)-V(1)
-55.39(16)
O(7)-V(7)-O(18)-V(5)#1 118.59(6)
O(19)-V(7)-O(18)-V(5)#1 -126.10(10)
O(19)#1-V(7)-O(18)-V(5)#1 3.38(9)
O(18)#1-V(7)-O(18)-V(5)#1 -61.41(6)
V(4)-V(7)-O(18)-V(5)#1 -120.86(12)
V(4)#1-V(7)-O(18)-V(5)#1 -19.61(10)
V(5)-V(7)-O(18)-V(5)#1 -104.23(7)
O(7)-V(7)-O(18)-V(4) -120.55(6)
O(19)-V(7)-O(18)-V(4)
-5.24(9)
O(19)#1-V(7)-O(18)-V(4) 124.24(10)
O(18)#1-V(7)-O(18)-V(4) 59.45(6)
V(4)#1-V(7)-O(18)-V(4) 101.26(7)
V(5)#1-V(7)-O(18)-V(4) 120.86(12)
V(5)-V(7)-O(18)-V(4)
16.63(10)
O(7)-V(7)-O(19)-V(4)
109.19(7)
O(19)#1-V(7)-O(19)-V(4) -70.81(7)
O(18)-V(7)-O(19)-V(4)
5.59(10)
O(18)#1-V(7)-O(19)-V(4) -147.42(11)
V(4)#1-V(7)-O(19)-V(4) -110.66(7)
V(5)#1-V(7)-O(19)-V(4) -30.04(10)
V(5)-V(7)-O(19)-V(4) -143.86(15)
O(7)-V(7)-O(19)-V(5) -106.96(7)
O(19)#1-V(7)-O(19)-V(5) 73.04(7)
O(18)-V(7)-O(19)-V(5) 149.45(11)
O(18)#1-V(7)-O(19)-V(5) -3.57(10)
V(4)-V(7)-O(19)-V(5)
143.86(15)
V(4)#1-V(7)-O(19)-V(5) 33.20(10)

V(5)#1-V(7)-O(19)-V(5) 113.81(7)
O(8)-V(8)-O(20)-V(6)#1 -105.75(7)
O(20)#1-V(8)-O(20)-V(6)#1 74.24(7)
O(16)#1-V(8)-O(20)-V(6)#1 -3.96(9)
O(16)-V(8)-O(20)-V(6)#1 152.76(10)
V(2)#1-V(8)-O(20)-V(6)#1 30.13(9)
V(2)-V(8)-O(20)-V(6)#1 149.47(14)
V(6)-V(8)-O(20)-V(6)#1 117.68(7)
O(8)-V(8)-O(20)-V(2)
104.78(7)
O(20)#1-V(8)-O(20)-V(2) -75.22(7)
O(16)#1-V(8)-O(20)-V(2) -153.43(10)
O(16)-V(8)-O(20)-V(2)
3.29(9)
V(2)#1-V(8)-O(20)-V(2) -119.34(7)
V(6)-V(8)-O(20)-V(2)
-31.79(9)
V(6)#1-V(8)-O(20)-V(2) -149.47(14)
O(5)-V(5)-O(21)-V(1)
137.1(3)
O(17)-V(5)-O(21)-V(1) -124.0(3)
O(19)-V(5)-O(21)-V(1)
37.6(3)
O(18)#1-V(5)-O(21)-V(1) -19.4(4)
O(24)#1-V(5)-O(21)-V(1) -48.7(3)
V(7)-V(5)-O(21)-V(1)
19.7(3)
O(6)-V(6)-O(22)-V(3)#1 137.2(3)
O(15)-V(6)-O(22)-V(3)#1 -118.8(3)
O(16)-V(6)-O(22)-V(3)#1 -5.0(4)
O(20)#1-V(6)-O(22)-V(3)#1 42.2(3)
O(23)-V(6)-O(22)-V(3)#1 -42.7(3)
V(8)-V(6)-O(22)-V(3)#1 26.3(3)
O(23)#1-P(1)-O(23)-V(1) -179.02(17)
O(24)#1-P(1)-O(23)-V(1) 61.01(16)
O(24)-P(1)-O(23)-V(1) -59.02(16)
O(23)#1-P(1)-O(23)-V(6) 63.37(11)
O(24)#1-P(1)-O(23)-V(6) -56.60(17)
O(24)-P(1)-O(23)-V(6) -176.63(12)
O(23)#1-P(1)-O(23)-V(2) -62.83(11)
O(24)#1-P(1)-O(23)-V(2) 177.20(12)
O(24)-P(1)-O(23)-V(2)
57.17(17)
O(23)-P(1)-O(24)-V(4)
55.58(16)
O(23)#1-P(1)-O(24)-V(4) 176.17(12)
O(24)#1-P(1)-O(24)-V(4) -64.14(10)
O(23)-P(1)-O(24)-V(5)#1 -176.37(11)
O(23)#1-P(1)-O(24)-V(5)#1 -55.79(15)
O(24)#1-P(1)-O(24)-V(5)#1 63.90(10)
O(23)-P(1)-O(24)-V(3) -64.93(15)
O(23)#1-P(1)-O(24)-V(3) 55.66(15)
O(24)#1-P(1)-O(24)-V(3) 175.35(16)

Transformações de simetria utilizadas para gerar átomos equivalentes:
#1 : 1-x, y, ½-z
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Tabela-A7. Ligações de hidrogênio em Ångstroms (Å) e graus (°)
_________________________________________________________________
D-H...A
O(12)-H(12)...O(13)#4
O(14)-H(14)...O(4)#4
O(17)-H(17)...O(31)#5
O(31)-H(311)...O(1)#6
O(31)-H(312)...O(17)#1
O(34)-H(341)...O(20)
O(34)-H(342)...O(2)#2
O(34)-H(342)...O(14)#2
O(35)-H(351)...O(16)
O(35)-H(352)...O(7)#8
O(41)-H(411)...O(34)#2
N(42)-H(421)...O(4)#1
N(42)-H(421)...O(19)#1
N(42)-H(422)...O(35)#9
N(42)-H(423)...O(34)#10
N(42)-H(424)...O(32)#6
N(43)-H(431)...O(15)#11
N(43)-H(432)...N(33)#12
N(44)-H(441)...O(18)#1
N(44)-H(443)...O(11)#11
N(44)-H(444)...N(33)

d(D-H)
0,83(2)
0,845(19)
0,841(19)
0,85(2)
0,83(2)
0,85(2)
0,85(2)
0,85(2)
0,848(19)
0,835(19)
0,735(19)
0,82(2)
0,82(2)
0,81(2)
0,81(2)
0,83(2)
0,790(19)
0,792(19)
0,82(2)
0,83(2)
0,84(2)

d(H...A)

d(D...A)

<(DHA)

2,03(3)
1,85(2)
1,81(2)
1,97(3)
2,35(4)
2,25(3)
2,45(6)
2,41(6)
1,93(2)
2,22(3)
2,34(3)
2,38(3)
2,34(4)
2,12(3)
2,09(3)
2,06(3)
2,00(2)
2,09(3)
2,01(2)
2,04(2)
1,98(3)

2,819(3)
2,681(3)
2,653(3)
2,774(3)
2,972(3)
3,064(4)
3,140(4)
3,065(4)
2,743(3)
2,963(3)
3,002(4)
3,153(4)
2,965(4)
2,894(4)
2,873(5)
2,869(5)
2,760(3)
2,850(5)
2,821(4)
2,855(4)
2,809(6)

159(5)
166(5)
175(5)
158(5)
132(4)
160(6)
139(8)
135(7)
161(4)
149(4)
151(4)
155(5)
133(5)
159(6)
162(5)
164(8)
161(4)
161(6)
170(5)
167(6)
172(10)

_________________________________________________________________
Transformações de simetria utilizadas para gerar átomos equivalentes:
#1 : 1-x, y, ½-z
#2 : 1-x, 1-y, -z
#3 : 1½-x, y-½, ½-z
#4 : ½-x, 1½-y, -z
#5 : x-½, 1½-y, z+½
#6 : x+1, y, z
#7 : -x, y , ½-z
#8 : x-½, y-½, z
#9 : x+½, y+½, z
#10 : 1½-x, y+½, ½-z
#11 : x+½, 1½-y, z+½ #12 : x, 2-y, z+½
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Crystal structure analysis of V14O38H6(PO4)-cluster,7(NH4),9(H2O)
Crystal data: H6O42PV14, 7(NH4), 9(H2O), M = 1710.61. Monoclinic, space group
C2/c (no. 15), a = 11.7844(5), b = 24.2257(11), c = 16.3820(7) Å, β = 101.332(2) ,
V = 4585.6(3) Å3. Z = 4, Dc = 2.478 g cm-3, F(000) = 3384, T = 293(2) K, μ(Mo-Kα)
= 28.8 cm-1, λ(Mo-Kα) = 0.71073 Å.
Crystals are dark green blocks. From a sample under oil, one, ca 0. x 0. x 0. mm,
was mounted on a Micro-mount/mesh and fixed in the cold nitrogen stream on a
Bruker D8 Venture diffractometer, equipped with a Photon 100 CMOS detector,
Mo-Kα radiation and graphite monochromator. Intensity data were measured by
thin-slice ω- and φ-scans. Total no. of reflections recorded, to θmax = 26.5, was
61895 of which 4727 were unique (Rint = 0.048); 3959 were 'observed' with I >
2σI.
Data were processed using the APEX2 (1) program.

The structure was

determined by the direct methods routines in the SHELXS program (2A) and
refined by full-matrix least-squares methods, on F2's, in SHELXL (2B). The nonhydrogen atoms of the cluster were refined with anisotropic thermal parameters.
Three (independent) hydrogen atoms were located on the cluster and these were
refined freely. Several water molecules and ammonium ions were identified and
many of the associated hydrogen atoms too; all but one of the non-hydrogen
atoms in this region were refined anisotropically – O(41) was unstable and was
refined isotropically – and the hydrogen atoms were refined with O-H and N-H
distance constraints, mostly with free refinement of isotropic thermal parameters
but the Uiso parameters of three hydrogen atoms were set to ride on the Uiso/Ueq
values of the parent O/N atoms. Resolution in this region was not complete and
the refinement was unstable with respect of some water and ammonium groups; in
particular, there is a persistent difference peak close to the water molecule of
O(41) which was resistant to refinement as an atom or part-atom.

At the

conclusion of the refinement, wR2 = 0.086 and R1 = 0.042 (2B) for all 4727
reflections weighted w = [σ2(Fo2) + (0.0455P)2 + 20.06P]-1 with P = (Fo2 + 2Fc2)/3;
for the 'observed' data only, R1 = 0.031.
In the final difference map, the highest peak (ca 2.5 eÅ-3) was close to the water
molecule of O(41).
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Scattering factors for neutral atoms were taken from reference (3).

Computer

programs used in this analysis have been noted above, and were run through
WinGX (4) at the Universidade Federal do Paraná.
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