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R E S U M O

Nos últimos 20 anos o efeito da radiação-y proveniente

da desexcitaçâo do cobalto-60 tem sido um assunto muito discutido

sob o aspecto de seu uso e seus efeitos ionizantes sobre a maté-

ria. Porém em se tratando da irradiação de compostos orgânicos

ainda há poucos trabalhes, principalmenta quar.de sa fala de um com

posto aromâtico em meio alcoólico.

O maior uso da radiação-Y ainda é na área de alimentos,

medicina e na indústria, principalmente na esterilização de mate-

riais cirúrgicos e outros.

Neste trabalho fez-se um estudo da estabilidade química

e radiolítica dos produtos formados durante a irradiação de quino

4 5lina em meio isopropanolico. As doses variam de 2 x 10 a 3 x 10 Gy

e a concentração das amostras foi de 1:1 V/V.

Foi observado um efeito significative para as doses al-

tas sendo que para doses baixas o efeito predominou sobre o sol-

vente, originando hidrocarbonetos políméricos de cadeias longas.

A técnica utilizada na identificação dos produtos forma

dos foi a cromatografia gasosa capilar acoplada àespectrometria de

massa (CG/EM). Usou-se uma coluna capilar de silica fundida de 25m

de comprimento, 0,2mm de diâmetro interno, recoberta com um filme

de 0,33pm constituído de 5% fenil metil silicone entrecruzada.
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A B S T R A C T

In the last twenty years, the ionizing effects on mat-

ter of Y rays from Co-60 has been widely discussed.

However when one considers organic compounds, mainly a-

romatic ones, results are scarce, particularly when in alcoholic

solution.

The main uses of y-radiation is recognized as being strong

in industry and medicine, particularly for sterilization of surgi^

cal materials*

In this work we studied the chemical and radiolytic sta

bility of products by radiation f rom quinolin in isopropanol solu-

4 5tion. Doseb were from 2 x 10 to 3 x 10 Gy and concentration in

the samples was 1:1 by volume.

We have observed significant effects for high radiation

doses. Lower doses affected the solvent with the production of

long polymeric hydrocarbons.

Products formed were characterized by capillar gas chro-

ma tography coupled to mass spectrometry (CG/MS). We have used a

fused silica capillary columm 25m long, 0,2mm internal diametre,

covered by a film of cross-linked 5% phenylmethyl-ailicone 0,33pm

thick.



CAPÍTULO I

INTRODUÇÃO



-1-

1. HISTÓRICO

A química de radiações originou-se com a descoberta

dos raios-X por Roentgen em 1895 e da radioatividade por Becque-

rel no ano seguinte.

Estas descobertas seguidas de efeitos observados em tu

bos de descarga e sais de urânio respectivamente, conduziram a es_

tudos da penetração de radiação ionizante em materiais opacos e u

tilização dos mesmos para ativar emulsões fotográficas.

Para medir a intensidade de radiação através de um ele

troscópio carregado foram usados raios-X e sais de urânio; esta

nedida foi efetuada medindo-se a razão de descarga do eletroscõ-

pio. Comparando a quantidade de ionização produzida por vários nú

nerais e sais de urânio, Mme. Curie foi quem primeiro descobriu

o polônio e rádio em 1898. A descoberta destes elementos e a iso-

lação do rádio em uma quantidade apreciável, foi importante para

o desenvolvimento da química de radiações.

Uma das primeiras reações a serem observadas e estuda-

das foi a ação da radiação do rádio sobre a água. Curie e Debier-

ne (1901) concluiram que o sal de rádio hidratado produzia gás con

tinuamente, e Giesel (1902) observou a evolução do gás na solução

aquosa de brometo de rádio. Ramsay e Soddy (1903) provaram que o

gás envolvido era uma mistura de hidrogênio e oxigênio. Cameron e

Ramsay (1907) chegaram â conclusão de que a ação da radiação po-

dia ser análoga ã decomposição eletrolítica da água. Os dados quan

titativos sobre a decomposição da água, reportados por Ramsay e

Soddy foram usados por Bragg (1907), e ele fez a primeira compara

ção entre os efeitos químicos e ionizantes das partículas-a. Bragg

calculou que o número de moléculas de água decompostas foi aproxi

madamente igual ao número de íons que teriam sido produzidos no

ar pela radiação. Três anos apôs Mme. Curie propôs que os efeitos

primários de radiação de alta energia sobre algumas substâncias,
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gerava a formação de Ions, os quais são precursores de reações

químicas (1,2) .

A Química de Radiações pode ser definida como o estudo

dos efeitos químicos produzidos em um sistema pela absorção da ra

diação ionizante. Nesta definição estão os efeitos químicos produ

zidos pela radiação de núcleos radioativos (a, S~, 3 e raios y),

por partículas carregadas de alta energia (e-, p, d, etc.) e por

radiação eletromagnética de comprimento de onda pequeno (raios-X

com comprimento de onda menor que 250A, com uma energia maior que

50 eV), e fragmentos de fissão.

A radiação eletromagnética de grandes comprimentos de

onda nas regiões do espectro de ultra-violeta e visível,podem tam

bém iniciar reações químicas, embora neste caso a ionização não o

corra, e a reação se processe através de espécies eletronicamente

excitadas.

Em todos os casos citados, pode-se determinar as quan-

tidades e os tipos de produtos formados.

0 esquema da figura 1 mostra o processo (2).

sistema ionização espécies

•químico excitação etc. instáveis

—» produtos • produtos

intermediários estáveis

Fig. 1 - Esquema geral de formação de pro

dutos estáveis a partir da ioni-

zação da matéria.

As espécies instáveis e os produtos intermediários são

estudados por técnicas avançadas de alta resolução tais como: la-

ser picosegundo (3), radio li se pulsada (4), aniquilamento de pos.1

trons (5), ressonância paramagnética de elétrons (6). Os produtos

estáveis formados são separados por cromatografia gasosa com colu
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nas capilares e cromatografia liquida de alta eficiência (7,8) e

analisados através de técnicas espectrometricas (9).

A radiação usada para iniciar reações químicas e condu

zir a produtos estáveis de interesse cientifico e tecnológico tem

dado origem a vários campos de pesquisa, que são: po 1 interização de

monômeros (10), radiõlise de compostos aromáticos (10, 11), degra

dação controlada e entrecrulamento de polímeros (12). Na agroquí-

mica tem também grandes aplicações tais como esterilização de in-

setos, conservação de alimentos e controle da produção indus-

trial (13). Nos últimos anos com os avanços da medicina a radia-

ção tem tido um papel muito importante, tanto no tratamento de tu

mores malignos como esterilização de material.

2. FONTES DE RADIAÇÃO

As fontes utilizadas na Química de Radiações são de

dois tipos: a) Isótopos radioativos naturais e artificiais, b) Par

tículas aceleradas em máquinas (ex. aceleradores de elétrons).

Discutireiros com mais detalhes a seguir as do item "a"

dando ênfase especial ã radiação y, por ser a de maior interesse

devido a energia ser relativamente alta e grande poder de penetra

ção. Na tabela 1 são listados alguns isótopos radioativos e as

principais informações correspondentesa cada um deles (2).

Os fótons-Y s?.o radiações eletromagnéticas provenien-

tes de núcleos de átomos (desexcitação), A emissão dos mesmos se

processa, geralmente após uma desintegração a ou 3 e corresponde

a uma variação dos níveis de energia de um núcleo excitado do áto

mo. Esta mudança de estado pode se processar por uma cascata de

fótons e neste caso, o espectro y possui um certo número de raias.

Um exemplo típico*, com várias aplicações tanto na medicina como

na indústria e pesquisa, é o cobalto-60. Na figura 2 é mostrado um

esquema de desintegração simplificado.
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Tabela 1 - Alguns isõtopos radioativos

Isôtopo

radioativo liuclldeo
Tipos de radia Energia Í Meia-vida

ção emitida j (MeV) j

Isótopos naturaisi

Polônio-210 !

Rãdio-226

i
210

84Po

226
Y

88Ra

5,304

0,800

4.7?7

0,188

138,3 dias

1.620 anos

Isõtopos artifi-

ciais

Césio-137

Cofaalto-60

137

55 C S

60

27 C O

S

3

Y

6

Y

Y

1,18

0,52

0,6616

0,314

1,173

1,332

30 anos

5,27 anos

Tempo necessário para que metade da população de um radioisóto

po desapareça.
60,
27Co

3 (100%) = 0,134 MeV

60
28

60,
28'

60
28

Ni*1

Ni*

Ni

Yx = 1,173 MeV

Y2 = 1,332 MeV

Fig. 2 - Esquema de desintegração simplificado do

60,
Co.27

Durante a desintegração do 2 7
C o ' d o is fótons y são emi_

tidos em cascata, um de 1,17 MeV e outro de 1,33 MeV. Desta forma

uma fonte radioativa de 1 Curie, símbolo Ci (que corresponde ao
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núnerc de desintegrações ocorridas por grama de QQRa por segundo

e é igual a 3,71 x 10 ), de 2 7
C o f ° r n e c e 3,71 x 10 partículas

i" de 0,34 MeV, 3,71 x IO10 fótons de 1,17 MeV e 3,71 x IO10 fõ

tons de 1,33 MeV.

Devido ao seu grande poder de penetração, os fótons y

emitidos por uma fonte 2 7
C o ' s*° o s principais causadores do efeî

to ionizante sobre a matéria. Se o elétron atingido pela radiação

,, pertence a uma ligação química, pode ocorrer ruptura da mesma

originando Ions livres e radicais que poderão se recombinar dando

origem a novas espécies estáveis. Este efeito depende da intensi-

dade e da taxa de dose aplicada, da temperatura e em menor escala

do ambiente. A fim de eliminar estes dois últimos efeitos (tempe-

ratura e ambiente) as ampolas foram seladas a vácuo e irradiadas

â temperatura constante (mergulhadas em água).

Os fótons Y não têm carga, e interagem com átomos do ma

terial irradiado (normalmente com elétrons da órbita destes áto-

mos) através de colisões nos quais a energia ê transferida do fô-

ton para a partícula atômica. Ocorrem excitações se a energia re-

sultante da absorção é igual a energia de um elétron que se move

em uma órbita mais distante do núcleo atômico. Um efeito drástico

ocorre quando um elétron ejetado é acompanhado pelo foton de ener

gia, assim não ocorre ionização. 0 elétron ejetado dissipará a e-

nergia a qual foi transferida a ele através de novas colisões com

outros átomos do material. Cs fótons penetram profundamente na ma

teria porque eles perdem sua energia quase que totalmente através

de colisões com elétrons da órbita. O tipo e número de interações

as quais ocorrem dependem da energia, do fôton e da densidade da

matéria (2).

A natureza dos principais efeitos é discutida a seguir.
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2.1 - Efeito fotoelétrico

No efeito fotoelétrico a energia do fôton Y ê inteira-

mente convertida em energia cinética de um elétron ejetado da mo-

lécula. A energia cinética resultante do foto-elétron torna-se i

gual ã energia do fôton y menos a função de trabalho, com a qual

o elétron foi ejetado da órbita eletrônica da molécula. A produ-

ção do fõton-elétron pode ocorrer somente quando a energia do fõ-

ton incidente ê maior que a energia de ligação do elétron.

Durante o percurso do fõton y ele encontra-se com um e-

létron atômico e transmite a ele toda sua energia. Neste caso, o-

corre o desaparecimento total do fóton. 0 elétron ejetado dissipa

sua energia provocando excitações e ionizações nas moléculas da

matéria.

Neste efeito ocorre interação com desaparecimento do fó-

ton.

periférico

ejetado

fóton incidente (energia fraca)

Fig. 3 - Efeito fotoelétrico

2.2 - Efeito compton

Os fõtons de alta energia têm maior probabilidade de

ter somente uma parte absorvida na interação com a órbita eletrô-

nica dos átomos.
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Quase toda energia perdida na colisão será transferida

ao elétron. 0 próprio fóton será deflectado pela interação, e se

degrada através da perda de energia ao se chocar com o elétron, e

ele sofrerá uma interação Compton adicional com outros átomos, a-

té que, sua energia seja perdida, ou até que ela seja absorvida

em uma interação fotoelétrica.

Os fótons de energia de 100 KeV e abaixo disto, têm sua

energia dissipada através de repetidos efeitos compton, sobre um

percurso relativamente grande da matéria. Como somente as liga-

ções eletrônicas mais livres são envolvidas, este tipo de absor-

ção de energia do fõton será totalmente aleatório. E a dose absor

vida será relacionada somente com o inicio do fluxo de fõtons, e

é essencialmente dependente do número atômico do material que e£

tá sendo irradiado.

0 efeito Compton ê um efeito no qual ocorre interações

com espalhamento.

Um fõton atinge um elétron do meio que o absorve: o ele

tron é arrancado de sua órbita e é lançado numa determinada dire-

ção.

fôtoo espalhado

(baixa energia)

fóton incidente *^V2} elétron periférico
(energia média) ^ ejetado

Fig. 4 - Efeito compton
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0 fõton transferiu ao elétron uma parte de sua energia,

ele é desviado de um certo ângulo e continua seu caminho com uma

energia mais fraca. Ao atingir um novo átomo, o fenômeno pode ser

repetido se a energia do fõton é suficiente para tal, ou então po

de ser absorvido, por efeito fotoelitrico.

0 elétron ejetado dissipa sua energia provocando excita

ções e ionizações.

2.3 - Efeito da produção de pares

Os fótons extremamente energéticos podem interagir dire

tamente com núcleos atômicos, não com os elétrons dos orbitais. Es-

tes fôtons podem interagir com o campo elétrico de núcleos alta-

mente carregados, e assim, sua energia é convertida em massa e o-

corre atranformação do fóton em duas partículas, uma negativa e ou

tra positiva (positron). Esta produção de pares não pode ocorrer

se a energia do fóton é menor que a massa de repouso das duas parti_

cuias (2 x 0,51 MeV = 1,02 MeV), e a energia do fõton em excesso,

será igualmente partilhada entre a energia cinética das duas no-

vas partículas formadas. Se hã um excesso de energia, as novas par

tículas formadas imediatamente recombinam, sua massa existente é

convertida em 2 fótons y com direção oposta, ambos com energia de

0,511 MeV (radiação de aniquilacão ). Se hã um excesso de energia,

as novas partículas formadas escapam do ponto de formação

e interagem com outros átomos, produzindo ionizações, excitações,

até que o excesso de energia cinética seja esgotado. Após terma

lização o positron,ã + , se recombina com o elétron,3 ~, produzin-

do o aniquilamento.
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Y = 511 KeV

erítido

-»(*V) aniqui
^ to du pus•~

g trom corr u-

J elétron

"Y = 511 KeV

Fig. 5 - Produção de pares

2.4 - Usos da radiação na indústria

Pesquisadores têm dado uma grande atenção ã radiação nu

clear pelo seu uso na indústria química.

A radiação pode ser usada para dar origem a diferentes

tipos de transformação química, e portanto ela pode fazer com que

uma indústria progrida muito em termos econômicos levando-se em

conta que há uma maior produção em menor tempo.

Uma grande quantidade de produto ê formada através da

radiação e pode ser calculado desta forma: se G for o

número de moléculas de produto formado por 100 eV absorvido- ode

ser facilmente mostrado que a quantidade de produto formado por

joule /hora de energia de radiação absorvida é, G x M x 8,3 x

10 , onde M é o peso molecular do produto a ser irradiado.

Os processos de radiação química possuem algumas carac-

terísticas atrativas quando comparados a processos convencionais,

por exemplo: •
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1) Eles podem iniciar as sínteses de materiais as quais não podem

ser facilmente preparadas de outra maneira por exemplo, políme

ros de graft semelhante ao nylon graftado a estireno.

2) Podem modificar um material de maneira desejável, exemplo, en-

trecruzamento de polietileno.

3) Na purificação de produtos, onde a radiação substitui um pro-

cesso catalítico.

4) A qualidade de um produto usado em catalise sólida muitas ve-

zes depende da atividade catalítica, a qual pode se processar

normalmente ou não. Este problema se torna ausente com o uso

da radiação.

5) As reações induzidas através de radiação podem ocorrer a bai-

xas temperaturas,epodem conduzir a novos produtos com a vanta

gem da ausência de competidores.

6) Há eliminação de alguns estágios em uma síntese.

7) Comparando as reações iniciadas por luz ultravioleta,com as de ra

diação ionizante, a segunda oferece a vantagem de maior poder

de penetração, e é mais uniforme. A reação ocorre sem a necessida-

de do uso de um grande volume de reagentes. É também possível

usar frasco de metal ao invés de vidro como frasco reacional.

2.4.1 - Esterilização através de radiação

A radiação tem uma grande eficiência na destruição de

microorganismos por ter alta energia, o processo ocorre sem aumen

to apreciável de temperatura no substrato, por isso ele é excelen

te como meio de esterilização de alimentos, drogas e sistemas bioló-

gicos de misturas complexas.

Desde 1896, um ano após Roentgen descobrir os raios X,

que o efeito bactericida da radiação tem sido estudado. Quando tal
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ef eito foi descoberto, os pesquisadores encontraram dois grandes

problemas; falta de uma fonte economicamente viável, e insuficien

te informação a respeito de efeitos da radiação em meio bio-

lógico e bioquímico.

Um dos mercados mais favoráveis para o uso da radiação ê

ainda no campo da esterilização de alimentos. Para isso ainda há

necessidade de desenvolver as fontes de radiação para tal uso, sen

do isso de grande importância para a indústria de radiação, além

disso essas fontes podem ser construídas para várias finalidades.

0 controle de infestação por microorganismos cresce rapidamente,

bem como esterilização de drogas e produtos farmacêuticos.

2.4.2 - Irradiação de alimento

A esterilização de alimentos através de radiação ainda

tem alguns problemas. Alimentos contendo poucos componentes cha-

ves, mesmo em baixas concentrações de micromol por gra-

ma dificilmente mantém o sabor e o valor nutri-

tivo quando irradiado. Evidências experimentais in

dicam que alguns destes componentes são mui

to hábeis â radiação, e a esterilização através da radiação mui-

tas vezes dá origem a n©e±vas transformações nocivas ao sabor, o-

dor e estética do produto.

Proctor e Goldblith discutiram o problema da esteriliza

ção através da radiaçãoe eles concluíram que é possível destruir

todos cs tipos de microorganismos com radiação.

A deterioração de certas comidas ocorre parcialmente

através da ação enzimática, desta forma a radiação ê também neces

sária para inativar estas enzimas. Este método é muito mais efici

ente pelo grande poder de penetração do que a esterilização ter-

mal .
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2.4.3 - Controle de insetos

A reprodução acelerada de insetos comuns em farinha é

inibida através de radiaçlo com uma dose por volta de 250 Gy.

2.4.4 - Inibição de germinação

A radiação ê muito eficiente também auando usada para ini-

bir a germinação. A dose para inibir a germinação da batata é aproximada

mente 100 Gy, já para a cebola é necessário de 70 a 100 Gy.

2.4.5 - Esterilização de drogas e produtos farmacêuticos

A esterilização de drogas e produtos farmacêuticos por

radiação e feita com uma certa limitação na escala comercial.

Comparando com a esterilização de alimentos esta ofere-

ce melhores condições de trabalho porque as concentrações são bem

definidas, apesar de que pode haver a formação de pequenas quanti^

dades de produtos venenosos. Então é necessário que se conheça bem

o efeito da radiação sobre os medicamentos.

Alguns materiais que são esterilizado por radiação:

1) Produtos gerais - vitaminas, formulações medicinais e material

dométstico.

2) Agentes químicos terapêuticos - drogas semelhantes a aureomici^

na, penicilina e streptomicina.

3) Especialidades cirúrgicas - material para sutura de pontos.ins

trumentos, tais como, pinça, bisturi, e t c .

4) Material empregado em curativos - algodão, gaze, ligaduras,spa

radrapo, etc (2).
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3. CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE QUINOLINA

A relação estrutural que existe entre o benzeno e o naf

taleno é óbvia. 0 naftaleno tem três formas de Kekulé, como é mos_

trado, sendo mais estabilizado por ressonância do que o benzeno.

(b) (c)

A quinolina é um composto semelhante ao naftaleno es-

truturalmente e consequentemente com propriedades também semelhan

tes. Ela é também conhecida como (1-azonaftaleno ou benzopiridi-

na) e resulta da fusão a - 8 de um anel benzênico com um anel piri_

dínico. A estrutura é igual a (a) porém com um nitrogênio na

ção 1.

3.1 - Ocorrência e isolamento

Runge (1834) descreveu o isolamento da quinolina bruta,

a partir do alcatrão do carvão; seu ponto de ebulição é 237°C. A

quinolina bruta consiste de quinolina, isoquinolina e derivados

de alquílicos de ambas as bases.

Mais tarde em (1842), Gerhard isolou quinolina a par-

tir do alcalóide cinchonina e quinina, através de vigorosas desti

lações com álcali. A destilação da quinina também dá a 6.metilqui

nolina. A quinolina tem sido também obtida através de destilaçoes de

petróleo cru, óleo piçarra e tabaco.
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R = H r cinchonina

R = Cite • quinina

Uma série de trabalhos feitos por J.R. Baily e colabo-

radores de 1930 - 1941, dão detalhes sobre a separação de quinoli

na e muitos mono, di, tri e tetra alquilquinolinas do óleo cru da

California.

Esses trabalhos partiram da destilação com máxima ebu-

lição mais ou menos 23ü-240°C, para a quinolina; acima de 300 C

para alquil quinolina. Após, foi extraído com ácido sulfúrico 30%

e as bases foram separadas pela adição de alcali (hidróxido de só

dio 20%). A purificação consiste de uma dissolução em ácido e o

extrato é lavado com éter ou xilenos, logo após é tratado com al-

cali. Alternadamente as bases são convertidas em compostos de adî

ção com cresois, estas são separadas e decompostas com hidróxido

de sódio. Finalmente a purificação é concluída por destilação fra

cionada (14).

A quinolina,como a piridina, é algumas vezes empregada

para captar ácidos durante reações ou como solvente de alto pon-

to de ebulição. 0 anel nitrogenado deste composto tem proprieda-

des químicas semelhantes às da piridina, e o anel carboxílico tem

propriedades semelhantes às do benzeno (15).

3.2 - Síntese de quinolina

As quinolinas são usualmente sintetisadas a partir de

aminas aromáticas por substituição e fechamento do anel heteroclcli

co.
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A primeira síntese da quinolina foi reportada por Koe-

nigs em 187 9, e o processo é o seguinte: passou-se vapores de et.i

lanilina e orto alquilanilina sobre oxido de chumbo em aquecimen-

to; em um segundo método, Koenigs aqueceu o produto de adição da

anilina e mais acroleina, visto em (1880). Mais tarde estas slnte

ses foram seguidas pela de Skraup (1880) e de Doebner e Von Mil-

ler (1881). Ambas são largamente usadas (16).

Vamos descrever a síntese de Skraup por ser muito usa-

da e também por ser simples e dar um bom rendimento.

3.3 - Síntese de Skraup

A quinolina é facilmente obtida através da reação co-

nhecida como síntese de Skraup.

Nesta reação, uma mistura de anilina, glicerol e ácido

sulfúrico é aquecida na presença de um agente oxidante brando, ge

ralmente nitro-benzeno ou pentóxido de arsênio mais sulfato ferrosc.

A reação ocorre através da desidratação do glicerol â acroleina, pela

adição de Michael da anilina ã acroleina, e após ocorre o fechamento

do anel do produto de Michael; há após isso uma desidratação e fi.

nalmente, oxidação da di-hidroxiquinolina resultando a quinolina.

Um esquema geral da síntese de Skraup ê mostrado na fo

lha sequinte.

a) Primeiro há a eliminação de água do glicerol para formar o al-

deldo et - 3 insaturado usando-se como catalizador o ácido

sulfúrico.

b) Na adição de Michael, a anilina é adicionada ao grupo vinil da

acroleina para dar o 3-anilinopropanal (A).

c) o fechamento do anel resulta de um ataque eletrofllico pelo car

bono da carbonila na posição orto ao grupo amino, seguido da e

liminação de água (B).
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CH, - CH - CH-
I I / "
OH OH OH

glicercl

H2SO;

-H£O
->HO - CH2 - CH = CH - OH

enol

-» HO - CH; - CH2 - CHO
-H:O

-* CH2 = CH - CHO (acroleina)

GHC H

I H | H
H H U )

produto da adição
de Michael

Com o glicerol como precursor da acroleina, o produ-

to intermediário, o anel heterociclico não é substituído, e es-

ta limitação pode ser superada pela substituição do glicerol pelo

crotonaldeído, usando substituintes apropriados (eq.2). Fazendo a

reação do crotonaldeído composto (l),com os radicais indicados em

(a) dá como produto a 2-netil quinolina (quinaldina). Por outro

lado se a reação ocorrer com os radicais indicados em (b), vamos

ter a 4-metil quinolina(lepidina).

K3 R3

C = C

H2 CH - Ri

1

i—»Ri = Me, R; = R3 = H

Ri

H, R, Me

0 uso do glicerol tem a vantagem de manter a estabilida-

de da acroleinaem baixas concentrações, a qual reage rapidamente

com a amina e minimiza a perda pela polimerização (obtem-e" um

rendimento pobre de quinolina quando acroleina diretamente).
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Os intermediários menos reativos semelhantes com aque-

les indicados abaixo podem ser usados satisfatoriamente. £ também

possível que a adição de Michael, estágio (B), eq. 1, poderia en-

volver o aldeido na forma de sua base de Shiff, na qual o fecha-

mento do anel poderia ocorrer com eliminação de anilina ao invés

de água (eq.l) não ocorre diretamente o fechamento do anel da ba-

se de Shiff (só após a adição de Michael) como originalmente pro-

ccsto rcr Skraun.

PhN
II
Ca

NK-

CK

n
CK - Me

PhN

%jKKJ3i - Me
í
H

?hNE

(3)

3.4 - A quinolina na natureza

Poucos derivados da quinolina ocorrem como alcalóides

em p.lantas. 0 alcalo'ide mais importante é a quinina, um consti-

tuinte da casca da chinchona. A quinina éa droga antimalarica mais

antiga que se conhece, ela é ainda hoje o agente mais efetivo con

tra alguns dos tipos de malária mais virulentos. 0 sistema do a-

nel da quinolina na quinina é produzido, na natureza, aparentemen

te pela degradação complexa da unidade indólica de um alcalóide

precursor. A quinina já foi sintetisada em laboratório por R.B.

Woodward e W. Von E. Doerina, 1944, porém sua extração é sem dúvi-

da mais econômico e mais fácil a partir da casca da chinchona.

Ela é usada em pequenas quantidades como flavorizante na água tônica.
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Há outros antimalaricos muito eficientes e são também

derivados da quinolina, a cloroquina e primaquina.

CH - (CH2)3N(C2HS)2

Cl

CH3(

fx

Uyjl
NHI

NH

CH3CH(GH2)

cloroquina

)
)

3NH2

primaquina

3.5 - Propriedades físicas da quinolina

A quinolina é um líquido incolor quando pura, com um

sugestivo cheiro de piridina ligeiramente adocicado. Ela é higros^

cópica, e quando exposta ao ar úmido e luz ela adquire uma cor

amarelada. Ela é miscível com solventes orgânicos não polares e é

ligeiramente solúvel em água (0,7% a 20°C). Algumas das suas pro-

priedades físicas estão na tabela 2. Seu pKa = 4,9, mostra que e-

la é uma base mais forte que a anilina que tem um pKa = 4,58, mas

é uma base mais fraca que a piridina, pKa = 5,2.
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Tab. 2 - Propriedades físicas da quinolina

PE ( C/ 760 mmHg)

PF ( C)

d

pKa

238,05

-15,6

1,0929

4,9

A representação da quinolina feita por Kõrner como sen

do 1 azonaftaleno permite novas comparações com o espectro eletrõ

nico do naftaleno. Além das estruturas favoráveis 1,2,3 (baixa e-

nergia) as estruturas eletrodipolares de 4 a 9 também podem ser

consideradas.

5 6 7 8 9

A estrutura 1 é mais provável energeticamente do que

as outras duas, 2 e 3.

3.6 - Propriedades químicas da quinolina

3.6.1 - Formação de sal

Pela estrutura química da quinolina que tem um nitro-

gênio protonavele pelo valor de seu pKa, pode-se esperar que ela

forme sais muito estáveis. Muitos desses sais, particularmente os

dicroir.atos e picratos, são altamente solúveis em água, e podem

ser usados para purificar as bases através de cristalização. Com
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haletos de alquila, acila, arila e sulfato de dimetila as quino-

linas formam sais quaternários. E estes sais quando tratados com

base dão inicialmente o hidróxido quaternário (eq.5). Em solução

porém ocorre um ataque nucleofílico pelo íon hidroxila na posição

2 e resulta na formação de uma mistura em equilíbrio da base car-

binolamina na forma ionizada com a não ionizada.

Mel NaOH
+ OH (5)

OH

4 . OBJETIVO

0 uso da radiação para iniciar reações químicas e condu

zir a produtos estáveis de interesse científico e tecnológico tem

dado origem a vários campos de pesquisa, tais como: polimerização

de monômercs, radiólise de compostos aromáticos, degradação con-

trolada e entrecruzamento de polímeros. Outras aplicações rele-

vantes que podem ser citadas são o combate a moléstias, esterili

zação de insetos, conservação de alimentos e controle da produção

industrial.

O estudo dos compostos derivados da Quinolina é de gran-

de interesse para a química, uma vez que se trata de compostos in_

termediários para a produção de polímeros de largo uso industrial.

Paradoxalmente, consistiu em agentes nocivos ao meio ambiente,
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uma vez que se tratam de compostos não degradaveis por bioorganis

mos. Portanto, o estudo de sua estabilidade térmica e radiolíti-

ca apresenta um duplo interesse: por um lado podem fornecer infor_

mações sobre mecanismos alternativos para sua eliminação do ambi

ente, assim como novos caminhos para sua preparação a nível tecno

lógico a partir de fontes economicamente viáveis.

No sentido de se dar uma contribuição a tais estudos ve

rificou-se a possibilidade de utilização de cromatografia gasosa

capilar acoplada a espectrometria de massa (CG/EM) na idenditica-

ção dos produtos radiolíticos estáveis quando se submete a quino-

lina a diferentes doses de radiação gama.



CAPITULO II

MATERIAIS E MÉTODOS
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1. PROCEDÊNCIA DOS REAGENTES UTILIZADOS

Todos os reagentes utilizados são de grau p.a. Antes

de serem utilizados foram suometidos a purificação com o objeti-

vo de garantir uma pureza acima de 99%.

1.1 - Quinolina

Adquirida da Riedel-De Haênag, Seelze Hannover. Para

ser utilizada ela foi tridestilada usando uma coluna de vigreux

de lm de comprimento.

1.2 - Isopropanol

0 isopropanol usado como solvente, foi adquirido do Gru

po Química e continha 1 x 10 % de acetona, 3 x 10 % de aldeídos

e 2 x 10 % de água. Para eliminar essas impurezas, que analiti-

camente são significativas, primeiro colocou-se uma certa quanti

dade de sódio metálico e deixou-se por 24 horas em repouso. A-

pós isso, retirou-se os resíduos, filtrou-se e deixou-se refluir

por 2 horas. Feito isso, colocou-se um pouco de cloreto de cál-

cio anidro e deixou-se em repouso por 24 horas; retirou-se os

resíduos, filtrou-se e em seguida o mesmo foi destilado usando-

-se uma coluna de vigreux de lm de comprimento. Adicionou-se no-

vamente sódio metálico e deixou-se em repouso por 24 horas. Retî

rou-se os resíduos e efetuou-se uma bidestilaçao com uma coluna

espelhada de l,20m de comprimento (16).
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2. PREPARO DAS SOLUÇÕES DE QÜINOLINA

As soluções utilizadas foram 50% v/v em isopropanol vis_

to que em concentrações menores os efeitos observados foram muito

pequenos.

3. UNIDADES RADIOLOGICAS

Em toda irradiação, ocorre transferência de energia para

a matéria. Até há pouco tempo a unidade especial de dose absorvida

era o rad (1 rad = lOOerg de energia absorvida por grama de maté-

ria irradiada). Atualmente a unidade universalmente adotada pela

comunidade cientifica é o gray, símbolo Gy, que corresponde ao jou

le por quilograma (lGy = 100 rads)•

4. CONDIÇÕES DE IRRADIAÇÃO DAS AMOSTRAS

As amostras foram irradiadas (em doses superiores a

2,5 Gy) na Empresa Brasileira de Radiações, EMBRARAD, Cotia, SP,

mergulhadas em água o que mantém a temperatura constante, por vol-

ta de 20 C. Abaixo desta dose as mesmas foram irradiadas no CENA,

Piracicaba, sem controle de temparatura, mas acreditamos que a baî

xas doses o efeito termolltico seja desprezível em relação ao efei^

to radiolltico.
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5. EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

5.1 - Fontes de irradiação

5.1-1 - Fonte de cobalto-60 do CENA, Piracicaba, de origem Cana-

dense, GAMMABEAM - 650

5.1.2 - Fonte de cobalto-60 da EMBRARAD (Empresa Brasileira de Ra

diações). Cotia, SP, cuja atividade na época das irradia-

ções era de 5 x 10 Ci.

Em todas as irradiações a taxa de dose foi mantida a-

proximadamente a 1,5 Gy/h.

5.2 - Cromatógrafo gasoso capilar acoplado a detector seletivo de

massa (CG/EM)

0 instrumento analítico utilizado nesse estudo, para a

identificação dos compostos formados, foi um cromatógrafo a gás

de alta resolução com coluna capilar, modelo HP-5890, acoplado a

um espectrõmetro de massa operando com impacto eletrônico com um poteiv

ciai de ionização de 70 eV, modelo HP-5970. Tal equipamento está

equipado com um banco de memórias (espectroteca) de 40.000 compos_

tos. O monitoramento do eluente do cromatógrafo após a divisão pa

ra a fonte de Ions, foi efetuado por um detector de ionização de

chamas e um integrador-processador HP-VDC-3393-A. A coluna utili-

zada foi de silica fundida de 25m de comprimento, 0,2mm de diâme-

tro interno recoberta com um filme de 0/33 ym constituído de 5%

fenil metil silicone entrecruzado, também fornecida pela firma HP.



CAPÍTULO III

RESULTADOS E DISCUSSÕES
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1. METODOLOGIA DE IDENTIFICAÇÃO DOS COMPOSTOS

A seqüência experimental seguida para todos os compos-

tos estudados foi a seguinte:

19) Foi tratado um cromatograma padrão com o intuito de se deter-

minar os compostos estudados, assim como para otimização

da metodologia analítica (colune» adequada, programaçãc de tem

peratura, volume a ser injetado e tempo de retenção) a ser re

petida no processo de identificação dos compostos via detec-

tor seletivo de massa.• Em todos os casos utilizou-se injeção

tipo split-splitless e detector de ionização de chama (FID).

Como gás de arraste utilizou-se o H2 ultra puro e a concentra

ção das amostras foi de 1:1 v/v.

29) Foi traçado o cronograma mais o fragmentograma via detector

seletivo de massa. A identificação do composto de interesse foi via

análise do fragmentograma e via comparação com a biblioteca

do aparelho. No caso de comparação com a biblioteca do apare-

lho só foram considerados os espectros que apresentaram um fa

tor de semelhança superior a 90% e mesmo assim, em todos os

casos, procedeu-se a uma análise detalhada do fragmentograma.

É evidente que em certos casos torna-se muito difícil

chegar-se a uma única estrutura sem outras técnicas espectroscope

cas, como por exemplo, o acoplamento de um infra-vermelho ao sis-

tema CG/EM. Neste caso seriam obtidos simultaneamente dois espec-

tros, o fragmentograma e o infra-vermelho, permitindo uma análise

mais sistemática do composto de interesse.

Uma outra técnica, bastante utilizada, seria a adição

de padrões. Neste caso, compara-se a retenção relativa (r), eq.6,

de um composto no cromatograma da mistura padrão com a retenção

relativa do suposto composto no cromatograma da mistura desconhe-
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cida. As análises cromatográficas devem ser realizadas nas mesmas

condições.

r i' s t

onde: ri, st = retenção relativa

t'R(i) = tempo de retenção corrigido do composto desconhe-

cido

t'R(st)= tempo de retenção da substância padrão

0 tempo de retenção é um dado característico do compo£

to, mas não é especifico; isto significa que mais de um composto

pode ter o mesmo tempo de retenção (tR) (17). Desta forma recomen

da-se realizar a análise em duas colunas de polaridades diferen-

tes. Se o padrão estiver presente na amostra desconhecida o pico

aumenta em relação ao inicialmente obtido. A coincidência dos pi-

cos não fornece com certeza a identidade do composto, mas se apa-

recer um pico adicional no cromatograma, pode-se dizer com certe-

za, que o padrão não está presente na amostra original.

A adição de padrões não foi efetuada devido ã inexis-

tência dos mesmos no mercado nacional.

A título de exemplo apresentamos a seguir o tratamento

completo executado para o pico 2, identificado como a 2-metil quî

nolina mostrado na figura 6, 7 e 8, com um grau de semelhança ou

"match quality" superior a 98%.

Todos os demais compostos que apresentaram abundância

relativamente importante tiveram o mesmo tratamento.

Para entrar na discussão propriamente dita, dos resul-

tados obtidos, é necessário fazer algumas considerações a respei-

to da radiólise da quinolina e do solvente isopropanol, levando em

conta os radicais livres que se formam, uma vez que são de extre-

ma importância, por que eles se recombinam e formam os novos pro-

dutos.
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Os radicais são átomos ou moléculas as quais têm um ou

mais elétrons desemparelhados disponíveis para efetuar uma ligação

química. Eles são formados quando a moléculaéquebrada; a seguir

está a representação esquemática.

A:B Ç^ A* + B" (7)

Estes radicais são espécies muito reativas e a recom-

binação ocorre rapidamente na ordem de pico segundos (10 s)

formando os produtos. Esta formação está ligada ã estabilidade tan

to química quanto radiolltica.

Podemos citar alguns radicais mais importantes provin-

dos da radiõlise da quinolina.

NN NH H" #NH3 *NHU

0 isopropanol dá uma grande contribuição de radicais;

esta foi a principal razão de sua escolha como solvente; além dis

so as amostras estudadas são bastante solúveis no mesmo. Podemos

observar que a radiólise do isopropanol forma vários radicais tais

como:

H* ÓH 0' H2Ó2 *CH3 'CH» 'CH2CH3 'CH2CH2CH3 H2 H2Ó

CÍH2 w CÓ HCHÓ CH3CHÓ C3H7ÒH H2C - CH - CH3

I I
OH OH
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tig- 6 " Cromatograma da quinolina irradiada a 3 x 10 Gy

Condições experimentais: temp, de injeção = 80JC; rampa de temp. = 5 C/min; temp, final = J00 Cj

temp, injetor == 300°C; temp, detector = 300°C; split = 100:1; col. inj. = lpfc; qás de arraste -

\\i ultra pure; fluxo = 1 mV/min; cone. = 2 m<j/m£; coluna utilizada: 5 fenil metil silicone entre

cruzada (25 m x 0,2 mm x 0,33
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'OH

H,C - CH - CH - CH, H,C - C - CH, H,C - C - CH,

I I I I
OH OH CH3 CH3

H3C - CH2- CH2- "CH2 *C - C - -CH2
OH II |

O 0_

•Ó - CH2- CH2- CH3

1.1 - Quinolina irradiada a 3 x 10 Gy

Vamos iniciar a discussão dos produtos formados atra-

vés da radiõlise da quinolina irradiada com 3 x 10 Gy. Nesta do-

se houve um efeito significativo sob o ponto de vista analítico.

A seguir estão os espectros de massa referente aos pi-

cos de 1 a 4, fig. 9 e de 5 a 8, fig.10 do fragmentograma de íons

totais que foram registrados na fig. 7.

As estruturas foram propostas pelas análises dos frag-

mentos produzidos e pela comparação do espectro de massa do com-

posto desconhecido com os espectros de massa do arquivo do apare-

lho.

Estes oito primeiros compostos, suponho que são moro

e di-substituldos por grupamentos metila (compostos 1,2,3,4,6 e 8)

e por grupamento hidroxila (compostos 5 e 7) . Já era prevista a for-

mação destes compostos uma vez que há uma grande contribuição de

radicais metila e hidroxila oriundos da radiólise do isopropanol.

As estruturas são mostradas na tabela 3 e os principais mecanis-

mos envolvidos são dados a seguir:
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+ "CH3 (8)

+ 2 "OH (9)

+ OH

+ "CH3

I
OH

H H,

(10)

(11)

No segundo grupo de compostos (9 ã 16) observa-se que

os mesmos apresentam, na maioria dos casos, estruturas um pouco

mais complexas quando comparadas com o primeiro grupo (1 a 8 ) . As

figs. 11 e12 apresentam os espectros de massa correspondentes aos

picos de 9 a 16 da fig. 7 e a tab. 4 lista os compostos mais pro-

váveis correspondentes a cada um deles.

O composto de n<? 11 é a 2 etoxiquinolina que se origi-

nou da reação de dois radicais, um proveniente da quinolina e ou-

tro do isopropanol, mostrados a seguir:

(12)

No composto de n9 12 ocorreu a abertura de um dos á-

néis da quinolina, saindo um átomo de carbono e entrando um átomo

de nitrogênio, e a substituição de dois átomos de hidrogênio das

posições 3 e 4 por um radical metila e um etila sucessivamente.
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, e um radiCom a reação do radical indolil,

0
If

cal propanonil, "CK2 - C - CH 3, formou-se o composto de n<? 13

(tab. 4 ) , segundo a reação 13:

•CHa - C - CH3

0

CH2 - C - CH3
(13)

0 composto de n<? 14 é um polímero oriundo da recombina

ção dos radicais produzidos da radiõlise do isopropanol, identify

cado como 2 metil tridecano, facilmente identificável pelo frag-

mentograma.

No 159 composto observamos a formação da 3-metil-(1H) 2

quinolinona,cujo mecanismo simplificado seria o seguinte:

"CH:

*0

*H

(14)

A seqüência de adição parece ser *H, *0 e em último lu

gar o *CH3.

A formação da N-fenil benzenarimina ê considerada bas-

tante normal em tais meios reativos visto a grande abundância de

radicais do tipo 'H, :NH, 'NH2 e

Nas figuras de 10 a 13, apresentamos os espectros de mas-

sa dos picos de n9 17 a 30 da figura 7 e nas tabelas 5 e 6, apre-

sentamos os compostos mais prováveis correspondentes aos picos a-

cima citados.
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Tab. 3 - Compostos mais prováveis dos picos de 1 a 8, apre-

sentados na fig. 7.

CKH13N
CHS

2 - n e t i l 1 , 2 , 3 , 4 t e t r a h i d r £
qulnol ina

CKH,N
CH3

2-meti l quinol ina

C10H9N 6-meti l quino l ina

H H
H
H

- H

H CH3

1-metil 1 , 2 , 3 , 4 t e t rah idro
isoquinolina

C10HeO2 2 , 7 . n a f t a l e n o d i o l

C,H7NO

CH,

OH

8-meti l quinol ina

8-hidroxiquinolina

8 C,0H,N

CH3

S.aetil quinolina
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Tab. 4 - Compostos nais prováveis dos picos de 9 a 16 apresen

tados na figura 7.

9 C,o H,N
CH,

3-netil quinolina

10

CH,

CH3
2,3,4,trinetil quino-

lina

11 3-etoxi quinolina

12

CH2-CH3

3 . n e t i l . 4 e t i l -
cinnolina

13

14 C lw H 30 H3C

: H 3

|1
- CH -

0
ii

—jCH2-C-CH3

1
H

(CH-)1C - CH3

2-propanona,
3-indoli l- l( lH)-indol

2-metil tridecar.c

15 C.. H9ON 3-metil- (1H),
2 quinolinona

16 N-fenil ben2enaicina
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G ccir.pcstc de n9 17 foi identificado como 4-butil iso-

quinoiina e é formado por um radical derivado da isoquinolina (e-

xistente como impureza na çuinolina) e um radical formado dos pro

dutos radiolíticos do solvente.

, - CH ;- CH2- CH2

CH, - OL, - CH. -

( 1 5 )

O composto n9 18 é formado por radicais formados exclu

sivamente do solvente e de fácil identificação pelo espectro de

massa, enquanto que o de n9 19 segue um mecanismo idêntico àquele

descrito para o composto nÇ 15.

O mecanismo de formação do composto n9 20 é o seguinte:

CH3+CHaCHarCH3

ar2-CH2-CH3

0 composto de n9 21 parece vir da combinação de radi-

cais derivados da quinolina e do naftaleno substituídos por grupa

mentos netila nas posições 5 e 10.

H,C

-2C
17)

0 composto de n9 22, de mecanismo aparentemente bastan

te complicado, também tem sua formação justificada pela abundân-

cia de radicais provenientes da radiólise da quinolina e do iso-

propanol. 0 "match quality" superior a 95% reforça a sua existên
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cia. Q corr.posto de n9 23 é perfeitamente normal, proveniente de

dois radicais derivados da quinolina.

0 composto de n9 24 é o produto da radiação de alçjuns

radicais, os quais são produzidos tanto pela radiõlise do isopro

panol quanto da quinolina e o mecanismo proposto segue abaixo:

*CN +«C = CR, +

No de n9 25 ocorre a salda de um CH, e forma o radical

indol muito instável que reage prontamente com o radical "CH3 pa-

ra formar a 3-metil indolizina.

'CH3 (19)

Para o composto de n9 26 o mecanismo é mais complexo,

mas é perfeitamente possível, pois no meio há abundância de radi-

cais benzênicos que são muito reativos, e por outro lado há oxigê

nio proveniente de solvente e hidrogênio de ambos.

HH

-2C
(20)

O de n9 27 tem uma leve semelhança com o anterior, os

dois são formados a partir do antraceno que é um produto formado

da radiólise da quinolina, que reage com oxigênio produzido da ra
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diólise do solvente e benzeno vindo da quinolina para formar a 1

fenil, 9,10 antracenodiona.

(21)

O composto de n9 28 tem uma semelhança com o de n9 24

quanto ao grupo ciano.

Aqui podemos observar a reação do radical etenil com o

c-uinolinil, cujo produto reage com radical benzociano.

CK = CK- +

No composto de n9 29 o radical indolil reage cem *CK3

e cem deis radicais fenil.

+ CH, (23)

Ê provável que a reação se processe desta forma, pois o nitrogênio

é muito reativo ou mais reativo que os carbonos das posições orto

e meta.

Com o composto de n<? 30 ocorreu um fato parecido com o

anterior, só que desta vez não havia radical metila e sim hidrogê

nios que formaram o radical pirazino-triazol para reagir com 2 ra-

dicais fenis.
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+ 2
(24)
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Tab. 5 - Compostos mais prováveis dos picos de 17 a 23 da fi

gura 7.

17

CH2-CH2-CH2-CH3

6-but i l i soqulnol ina

18

CH3 CH2-CHa-CH3

I I
H3C-CH-(CH2)3-CH-(CHa)5-CH3 2-metíl - 6 propi]

dodecano

19 C1CH,ON

CH3

r o
4-metil-(lH) 2-quinolinona

20

21 C»H,«K

CH3

T CH2-CH2-CH3

H

CH,

2,2 metil propil quinoli.
na

H,C
5,10 dímetil benzoacricír.a

is H^ 0., ácido isooctil, 1,2 ber.zt--
ncdicarboxílico

CH3-CH2-CH2-CH-CH2-CH2-CH2-CH3

23 16

H3C

9,10 dímetil dibenzo
1, 6 nafthlridína
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Tab. 6 - Compostos mais prováveis dos picos de 24 a 30 da fi-
gura 7.

24 benzonitri lo - 2 eteni l .4-quino-
l ina

25 C,HW t!
N
I H
H

CH3

H
H 3-metil indolizina

26 7,12-diona benzoantracenc

Cjc H12 0 2 1- fer.il- 9,10- antracenodiona

26

29

C i e K u N -

C 2i H i7 N

2.etenil-8 benzonitrolo quine
lina

1-neti l- 2,3-difer.il-(1K) indol

30 K 3 °J A H

o
5,6-difenil 1,2,4-triazol pira

zina
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4 4
1.2 - Quinolina irradiada a 2 x 10 e 5 x 10 Gy

Cs resultados obtidos foram idênticos para as duas doses

e por isso nos limitaremos a apresentar os compostos identificados

para a última dose e mostrados na fig. 17 .

Os três primeiros compostos identificados são mostrados

na tabela 7, a 6 metil 1,2,3,4 tetrahidroquinolina, 1,2,3,4 tetra-

hydroquinolina e 8 hidroxiquinolina tinham sua formação previstas

pela redução da quinolina, devido a quebra das duplas ligações pe-

los fõtons gama (19 e 29 caso) e pela adição de radicais provenien

tes do isopropanol (19 e 39 casos). Os demais compostos mostrados

na tabela 7 são formados pela recombinação de radicais oriundos da

radiólise do isopropanol. Tal efeito foi confirmado irradiando-se

o solvente puro com a mesma dose.

Os mecanismos envolvidos são semelhantes aqueles discuti^

dos no item 1.1 e por isso não serão repetidos aqui.

Os compostos de nÇ 14 a 19 apresentaram um "match quali-

ty" inferior a 70%, estudos posteriores serão necessários para a

sua identificação.

Também são mostrados a seguir os espectros de massa dos

picos de 1 a 13 da figura 17.
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Tab. 7 - Conçcstcs mais prováveis dos piccs de 1 a 13 apresen-

tados na figura 17.

C9H;N Quinolina

H,C

I H
H

H H

H

6-metil 1,2,3,4 tetrahidro
quinolina

1,2,3,4 tetrahidroquinoli-
na

C-H-ON

5 c i-H i H,c-CH(CH3)-(CHj)3-cnfCH3)-(CHj);>-CH(CH3)-CH] 2,6,11 -trimetil dodecano

. H30 cecradecano

H,C-CH,-CH(C,H1.)-(CH,)9-CH, 3-cicloexíl dodecano

8 C,,K,- 3,8-dimetil undecano

hexadecar.o

10 CH : Í C 6 H . 1 ) - C Í U C 3 H . ) - ' C H 2 ) l 4 - C H 3 2-propil i-cicloexano he£
cadecano

2-mecíl pentadecano

12 eíccsano

13 H3C-CHj-CH(CH,)-(CH2)13-CH3 3-meCil heptadecano

1 4 7..iexll eicosano
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Os hidrocarbonetos aromãticos polinucleares, tais como,

naftaleno, antraceno e fenantreno são, os compostos

mais resistentes ã irradiação devido ã facilidade de delocaliza-

ção do excesso de energia via elétrons dos orbitais - rr. Quando

submetidos ã irradiação eles produzem pequenas quantidades de pro

dutos gasosos (principalmente hidrogênio) e uma mistura polimêri-

ca de materiais com peso molecular maior do que os compostos ori-

ginais (2). Normalmente, como pode-se observar pela estrutura dos

compostos identificados, os mesmos são derivados substituídos por

radiacais provenientes do solvente e do soluto.

Irradiando-se a quinolina a 3 x 10 Gy observou-se a for

mação de muitos produtos, listados nas i-abelas 3, 4, 5 e 6,dentre

os quais podemos salientar a 2 metil quinolina, 1-metil, 1,2,3,4

tetrahidroquinolina e 2,7 naftaleno diol, dentre outros. Um fato

curioso é que o pico de número 1 da fig. 4 não é a quinolina, co-

mo seria esperado, mas sim a 1,2,3,4 tetrahidroquinolina; o que,

certamente, deve ter acontecido ê a redução da quinolina, via que

bra das ligações do anel nitrogenado; estudos futuros deverão ser

executados para confirmar tal afirmação.

Para doses baixas o efeito foi menos significante , com

predominância de polímeros formados por radicais oriundos do iso-

propanol, conforme pode ser observado na tabela 7. Amostras de
4

quinolina irradiadas a 2 x 10 Gy nao apresentaram diferenças im-

portantes e por isso chegou-se ã conclusão que um tratamento quan

titativo, em termos de rendimento das espécies radiollticas, so-

mente poderá ser efetuada a doses extremamente altas e cuja efeti^

vação ê bastante difícil em vista da problemática de acesso às

fontes do cobalto-60.

De qualquer forma a técnica utilizada, cromatografia ga

sosa capilar acoplada ã espectrometria de massa (CG/EM), nos pare
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ce muito adequada para estudos deste tipo, apesar da complexidade

dos polímeros formados e ã inexistência de padrões no mercado na-

cional. Tal fato pode ser evidenciado pela impossibilidade de i-

dentificação dos picos 14 a 17 da figura 14.

A importância tecnológica de tais estudos, que seria a

produção de compostos de interesse médico ou industrial, usando-

-se a radiólise como ferramenta, tem sido enfatizada em várias pu

blicações em revistas internacionais. Certamente, é muito prematu

ro afirmar qualquer coisa a respeito de nossos estudos, pois ne-

cessitamos ainda de um levantamento bibliográfico a respeito da

importância dos produtos formados. De qualquer forma, tais estu-

dos não eram nossos objetivos, mas simplesmente estabelecermos u-

ma metodologia de análise de produtos radiolíticos. Certamente u-

ma seleção prévia de solutos e solventes adequados, aliados ao

controle da dose, taxa de dose e ambiente poderão conduzir a com

postos de interesse tecnológico. Deste ponto de vista, considera-

mos que nosso trabalho muito irá contribuir em estudos futuros com

tais objetivos.
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