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Introdução 

Os processos de branqueamento de 

cromóforos se baseiam na presença de um agente 

oxidante, ou redutor, que promova a degradação do 

cromóforo ou o deslocamento do seu comprimento 

de onda de absorção para fora da região do visível.1 

Tendo em vista que esses cromóforos são 

comumente polifenóis com funções orto-dihidroxilas 

(catecóis), a análise da oxidação do catecol torna-se 

de grande interesse. Os sistemas de 

branqueamento mais utilizados são baseados em 

composto à base de cloro, peróxidos de hidrogênio, 

ozônio, perácidos ou dióxido de cloro (ClO2). 

Entretanto, todos esses métodos apresentam 

desvantagens que levam à procura por 

catalisadores bioinspirados em metaloenzimas com 

atividades de oxirredução. A catecol oxidase é uma 

metaloenzima de cobre que catalisa a oxidação de 

catecóis às correspondentes o-quinonas, sem 

apresentar atividade sobre tirosinas. 

 

Resultados e Discussão 

  
A atividade catalítica dos complexos 

[Cu2(bepa)2](ClO4)2 (1), [Cu2(bepa-Br)2](ClO4)2 (2), 
[Cu2(bepa-CH3)2] (ClO4)2 (3), [Cu2(bepi)2](ClO4)2 (4), 
[Cu2(bepi-Br)2](ClO4)2 (5) e [Cu2(bepi-CH3)2](ClO4)2 
(6), foi acompanhada pela obtenção dos espectros 
eletrônicos, a cada 30 s, até um tempo máximo de 
30 min, na região de 200 a 800 nm, a 25 °C, de uma 
solução de 3,5-DTBC 10 mol L-1 em metanol 
saturado com oxigênio, contendo 1 x 10-5 mol L-1. As 
Figuras 1 e 2 apresentam o aparecimento da banda 
em 400 nm, característica do produto 3,5-DTBQ,2 
para os complexos (1) e (6), respectivamente.  
 

 
 

Figura 1. Formação da o-quinona pela oxidação de 
uma solução de catecol 10 M, catalisada pelo 
complexo (1). Espectros obtidos a cada 30 s. 
 

 

Figura 2. Formação da o-quinona pela oxidação de 
uma solução de catecol 10 M, catalisada pelo 
complexo (6). Espectros obtidos a cada 30 s. 
 

Conclusões 

O acompanhamento cinético da oxidação do 

substrato modelo 3,5-DTBC pelo aumento da banda 

característica da 3,5-DTBQ, em 400 nm, evidenciou 

que todos os seis complexos estudados apresentam 

atividade catalítica.  
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